
 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

จัดท าโดย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 



ค าน า 

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์  ต้องการ

ให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ  อีกทั้งยังคุ้มครอง

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

กระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยให้ยึดหลักว่า  

“เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  นั้น 

           เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารบ้านเมือง  ท าให้การใช้อ านาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และโปร่งใส  

ตามค าว่า  “รัฐท าอะไร  รัฐรู้อะไร  ประชาชนต้องรับรู้อย่างนั้น”  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่      

จึงได้จัดท า  “คู่มือ  การปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐”  มาเพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อใหญ่  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

หลักการและแนวคิด 
-  ที่มา/ความเป็นมา                                                                                             ๑ 
-  ความหมายของข้อมูลข่าวสาร                                                                               ๒                    
-  หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐                     ๓ 
-  เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                      ๓ 
-  สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       ๓ 
-  หน้าที่และวิธีด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ             ๔ 

 -  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ                                                       ๕ 
 -  ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย                                                                               ๕ 
 -  ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้เพ่ือให้พร้อมส าหรับประชาชนเข้าตรวจดู                                  ๖ 
 -  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                            ๗                                           

สิทธิของประชาชน 
 -  สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย                                                                            ๘ 

-  ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร                                    ๑๐ 
-  หากประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด  เป็นผู้จัดเก็บหรือครอบครอง                          

    ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดู  ประชาชนจะท าอย่างไร                                                 ๑๐ 
-  หากหน่วยงานของรัฐไม่พิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสาร  ประชาชนจะท าอย่างไร                    ๑๐ 
-  สิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประชาชนผู้ขอจ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียใน 

             ข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด                                                              ๑๑ 
-  ประชาชนจะใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดบ้าง                                      ๑๑ 

           -  ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร  และร้องเรียนกับใคร                                                ๑๒ 
 -  กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ                                      ๑๒ 
 -  กรณีข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้นั้น  ประชาชนจะขอคัดส าเนาและให้มีการรับรองส าเนา 
      ถูกต้องได้หรือไม่  และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่                                                    ๑๒ 

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
 -  แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีท่ีมีค าขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน                    ๑๓ 
 -  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงานของรัฐ              ๑๓ 
 -  แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๑๔ 
 



หน้า 
กระบวนการ/ขั้นตอน 
 -  ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                            ๑๖ 
 -  ขั้นตอนการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                                                ๑๗ 
 -  ขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (กขร.)                          ๑๘                                     
 -  ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (กขร.)                           ๑๙ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
 -  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                                       ๒๐ 
 -  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                  ๒๐ 
 -  เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                               ๒๐ 
 -  ประเภทของข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                                         ๒๑ 
 -  หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ๒๑ 
   -  ประเภทของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้                  ๒๒ 
 -  ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                      ๒๒ 
 -  วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล                                                       ๒๓ 
 -  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอส าเนา  หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร       
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                                                                         ๒๓ 
 -  บทก าหนดโทษ                                                                                              ๒๓ 
 -  ภาคผนวก                                                                                                    ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
หลักการและแนวคิด 

ที่มา/ความเป็นมา 
           แนวคิดที่จะให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเกิดขึ้น     
ในสมัยของรัฐบาล  นายอานันท์  ปันยารชุน  นายกรัฐมนตรี  ซึ่งให้ความส าคัญกับหลักการในการบริหารงาน  
ที่โปร่งใส  ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น  
และได้มีการสัมนาปรับปรุงร่างกฎหมาย  หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา  จึงท าให้แนวคิดและประโยชน์ของ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในสมัยของ  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  
เป็นนายกรัฐมนตรี  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา      
เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๐  และได้มีผลบังคับใช้เมื่อ  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 
           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้ให้การรับรองสิทธิได้รู้  
(right  to  know)  หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐแก่ประชาชน
และเป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ  
ของรัฐได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  พร้อมๆ  กับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของรัฐด้วย  หลักประกันดังกล่าวมีความส าคัญ  ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสังคมไทยทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
           “ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล  หรือสิ่งใดๆ  ไม่
ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ  และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ใน
รูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง  
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
           “ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
          “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  เช่น  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มีชื่อของผู้
นั้นหรือมีเลขหมาย  รหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้  เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ  แผ่นบันทึก  
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย  และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่
กรรมแล้วด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



-๓- 

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 

          การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ

เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง

อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล  โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก

เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ  หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะปก

ปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร

ของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 

เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ๑.  เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐอย่างกว้างขวาง
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  เพ่ือส่งเสริมให้
รัฐบาลเป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 ๒.  เพ่ือก าหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนส าหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
 ๓.  เพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ   
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 

 

 

 
 



-๔- 

หน้าที่และวิธีด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๑.  ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยที่หน่วยงานรัฐต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๗) 
 ๑.๑  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของงานของรัฐนั้น 
 ๑.๒  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 ๑.๓  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ๑.๔  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบแบบแผนนโยบาย  หรือการ
ตีความ  ทั้งนี้  เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ  เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๕  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด   
 ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว   ถ้ามีการลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่าย
จ่ายแจก  ณ  ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 
๒.  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา  ๗  (๔)  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะน ามาใช้บังคับ
ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลา
พอควร 
๓.  ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  (มาตรา  ๙)  ได้แก่ 
 ๓.๑  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 ๓.๒  นโยบาย  หรือการตีความที่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๗   (๔) 
 ๓.๓  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
 ๓.๔  คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 ๓.๕  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
 ๓.๖  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดท าบริการสาธารณะ 
 ๓.๗  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
 ๓.๘  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด  ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๕  อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอน
หรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
 



-๕- 
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม  ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู  ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มี

ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้  ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง   
๔.  ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๗  และมาตรา ๘ และมาตรา  ๙  
และมาตรา  ๑๑ 
๕.  ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์)  ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้  หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๔  
เมื่อมีอายุครบ  ๗๕  ปี  และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  เมื่อมีอายุครบ  ๒๐  ปี  นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น  ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  เพ่ือให้ประชาชนค้นคว้า  (มาตรา  ๒๖) 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการเปิดเผยเป็นการเฉพาะ  ข้อมูลข่าวสาร  ส่วนบุคคล  หมายความว่า  ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล  เช่น  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวั ติอาชญากรรม  
หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีหมายเลข  รหัส  หรือสิ่งบอกลักษณ์อ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้  
เช่น  ลายพิมพ์นิ้วมือ  แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย  และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย  (มาตรา  ๔  วรรค  ๕)  บุคคล   หมายความว่า  บุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย  แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  (มาตรา  ๒๑) 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

๑.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้  (มาตรา  ๑๔) 

๒.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้  โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

 ๒.๑  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 ๒.๒  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี  การป้องกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือ
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 



-๖- 
 ๒.๓  ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่

ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือ
ค าแนะน าภายในดังกล่าว 

 ๒.๔  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 ๒.๕  รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
 ๒.๖.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่มี

ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
 ๒.๗  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้  แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่

เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา  แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมส าหรับประชาชนเข้าตรวจดู 

๑.  ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 
๒.  นโยบายและการตีความ 
๓.  แผนงาน  โครงการและงบประมาณ 
๔.  คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
๕.  สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
๖.  สัญญาส าคัญของรัฐ 
 -  สัญญาสัมปทาน   
 -  สัญญาผูกขาดตัดตอน 
 -  สัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
๗.  มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  และกรรมการที่แต่งตั้ง  โดยมติคณะรัฐมนตรี     

   ๘.  ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพ่ิมขึ้น เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นต้น 
 
 
 
 



-๗- 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  สรุปได้ดังนี้ 

๑.  สถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  ๑.๑  จัดตั้งภายในส านักงาน  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วนแต่

ถ้ามีพ้ืนที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้  ให้จัดเป็นหนึ่งของห้องในส านักงานนั้น  ซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้

ได้ทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้  แต่ต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจ

ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 

  ๑.๒  จัดตั้งภายนอกส านักงานโดยจัดในห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้  

ทั้งนี้  ควรจัดท าป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)  ติดไว้ด้วย 

 ๒.  การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียวขึ้นมารับผิดชอบ
การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่างๆ  และควรมีเ จ้าหน้าที่
ของหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

สิทธิของประชาชน 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 

 ๑.  สิทธิได้รู้  (Right  to  Know)  
  ๑.๑  สิทธิได้รู้ตามมาตรา  ๗  (เรื่องที่ต้องให้รู้) 
   ประชาชน :  มีสิทธิตรวจดู 
   หน่วยงานของรัฐ : หน้าที่ 
      ๑.  น าพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา 
      ๒.  จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
  ๑.๒  สิทธิได้รู้ตามมาตรา  ๙  (เรื่องทีส่นใจ) 
   ประชาชน :  มีสิทธิตรวจดู 
   หน่วยงานของรัฐ : หน้าที่ 
      ๑.  จัดสถานที่  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      ๒.  น าข้อมูลข่าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม  ๑ 
      ๓.  จัดท าดัชนีค้นหา 
      ๔.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู 
  ๑.๓  สิทธิได้รู้ตามมาตรา  ๑๑  (เรื่องที่อยากรู้) 
   ประชาชน :  มีสิทธิตรวจดู 
   หน่วยงานของรัฐ : หน้าที่ 
      ๑.  บริการและอ านวยความสะดวก 
      ๒.  พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
      ๓.  จ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารฯ 
      ๔.  จัดหาข้อมูลให้ตามค าขอ 
      ๕.  คัดส าเนาและรับรองส าเนา 
  ๑.๔  สิทธิได้รับส าเนาและขอให้รับรองส าเนาถูกต้อง 
   ประชาชน :  ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นค าขอ 
   หน่วยงานของรัฐ : หน้าที่ 
      ๑.  คัดส าเนาและรับรองส าเนา 
      ๒.  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
       
 



-๙- 
 ๒.  สิทธิคัดค้านด้านการเปิดเผย  มาตรา  ๑๗  แห่ง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
   ประชาชน :  ยื่นค าขอดูข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้เสีย : ๑.  คัดค้าน 
      ๒.  ใช้สิทธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล 
      ๓.  ใช้สิทธิอทุธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน 

หน่วยงานของรัฐ : หน้าที่ 
      ๑.  แจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน 
      ๒.  พิจารณาค าคัดค้าน 
      ๓.  จัดท าดัชนีค้นหา 

๓.  สิทธิร้องเรียน  มาตรา  ๑๓  แห่ง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
   ประชาชน :  ใช้สิทธิร้องเรียน 

หน่วยงานของรัฐ : มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
สขร.  : มีหน้าที่พิจารณาค าร้องเรียน  (ภายใน  ๓๐  วัน) 

๔.  สิทธิอุทธรณ์  มาตรา  ๑๘  แห่ง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
   ประชาชน :  ใช้สิทธิอุทธรณ์  (ภายใน  ๓๐  วัน) 

หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าที่ 
   ๑.  มีค าสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย 
   ๒.  ไม่รับฟังค าคัดค้าน 
   ๓.  ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๕.  สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน  มาตรา  ๒๕  แห่ง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
   ประชาชน :  ๑.  เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิขอดู/ขอให้แก้ไข 
      ๒.  บุคคลอื่นๆ  จะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอมจาก 
           เจ้าของข้อมูล 

หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าที่ 
   ๑.  เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล 
   ๒.  แก้ไข/หมายเหตุ  ตามค าร้องของเจ้าของข้อมูล 
   ๓.  จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

             
 
หมายเหตุ  :  สขร.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
 



-๑๐- 
ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเจ้าของข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได้  และก าหนดว่า  ถ้าพบว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง  ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิท าค าขอ
เป็นหนังสือ  ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นได้  ทั้งนี้  เพ่ือมิให้มีการน าข้อมูลข่าวสารที่
ผิดพลาดไปใช้ให้เกิดผลร้ายแก่บุคคล  และจะขอส าเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามค าขอให้แก้ไข  ประชาชนเจ้าของข้อมูลอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ซึ่งถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยเช่นใด  หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามนั้น 
 อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่  หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใดก็ตามเจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ได้ทั้งนี้  เมื่อ
แต่ละฝ่ายยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูก  การให้หมายเหตุไว้จึงเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะเตือนให้ผู้จะน าข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้นมาใช้ได้ตระหนัก  และใช้ดุลยพินิจโดยระวังว่า  ที่ถูกต้องเป็นเช่นใดแน่ 
หากประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด  เป็นผู้จัดเก็บหรือครอบครองข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดู  
ประชาชนจะท าอย่างไร   
 ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง  เรื่องใดให้ศึกษาและพิจารณา
ก่อนว่า  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแต่ในกรณีที่
ไม่ทราบจริงๆ  ว่า  หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น  ให้ไปยืนค าขอดูข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการ  ณ  หน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้และสะดวกที่สุด  โดยกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่
รับค าขอจะต้องให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเพ่ือไปยืนค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
หากหน่วยงานของรัฐไม่พิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสาร  ประชาชนจะท าอย่างไร   
 ในกรณีที่ประชาชนได้ไปใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐแห่งใดแล้ว
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  ยังท าเพิกเฉยไม่พิจารณาค าขอในเวลาอันสมควร  ประชาชนควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑.  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  โดยท าหนังสือหรือโดยวาจา  ขอทราบผลการพิจารณาโดยยก
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ขึ้นอ้าง  และให้เวลา
พอสมควรในการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
 ๒.  ติดตามทวงถามผลการพิจารณา  เมื่อครบก าหนดเวลาอันสมควรตามข้อ  ๑  หากพบว่าเป็น
ปัญหาระดับเจ้าหน้าที่ให้ขอพบผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของหน่วยงานของรัฐนั้น เพ่ือเร่งรัดการ
พิจารณา  และแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงาน 
 ๓.  หากด าเนินกิจการตาม ๑ และ ๒ ยังไม่บังเกิดผลให้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ โดยท าหนังสือถึง ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 



-๑๑- 

สิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประชาชนผู้ขอจ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสาร
นั้นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่  ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการนี้
อย่างไรก็ตาม  สิทธิได้รู้นี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการจัดการปกครองในรัฐ  สิทธินี้จึงเป็นของคนไทยโดยเฉพาะ
ส าหรับคนต่างด้าวหากจะมีก็จะอยู่ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเท่านั้น  มาตรา  ๙  วรรค  ๔  ซึ่งวางหลักว่า
คนต่างด้าวหากจะมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๙  ได้หรือไม่  เพียงใด  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  แต่คนต่างด้าวนี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ  (มาตรา 
๔  นิยามค าว่า  “คนต่างด้าว”)  เพราะกรณีนั้นมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วสมควรมีสิทธิอย่างคนไทยใน
เรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
ประชาชนจะใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานรัฐได้ในกรณีใดบ้าง 
 ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ต่อเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติกฎหมายใน
กรณีต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  กรณีไม่น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๗  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.  กรณีไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามารตรา  ๙  ให้ประชาชนตรวจดูได ้
 ๓.  กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูตามมาตรา  ๑๑ 
 ๔.  กรณีไม่ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องหรือไม่ส่งค าขอให้หน่วยงานผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารพิจารณาตาม
มาตรา  ๑๒ 
 ๕.  กรณีไม่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอค าค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๗ 
 ๖.  กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๓ 
 ๗.  กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา  ๒๔ 
 ๘.  กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  
๒๕  (ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา  ๒๕  วรรคสี่) 
 ๙.  กรณีไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุเพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้าตามมาตรา  ๒๖ 
 ๑๐.  กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๓ 
 ๑๑.  กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา  ๑๓ 
 ๑๒.  กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอและผู้ร้องขอไม่เชื่อว่าเป็นความ
จริง  (มาตรา  ๓๓) 
 
 
 



-๑๒- 
ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร  และร้องเรียนกับใคร 
 ประชาชนมีสิทธิยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ซึ่งประชาชนอาจมาร้องเรียนด้วยตนเอง  หรือจัดท าเป็นหนังสือร้องเรียน  จัดส่งให้  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  โดยให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ 
กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 การอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้  ๓  กรณี  คือ 
 ๑.  หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้มีค าขอ 
 ๒.  หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังค าคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.  หน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามค าขอ 
 ทั้ง  ๓  กรณีดังกล่าว  ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ  
เพ่ือพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป 
กรณีข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้นั้น  ประชาชนจะขอคัดส าเนาและให้มีการรับรองส าเนาถูกต้องได้หรือไม่  
และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ก าหนดให้การขอส าเนาและขอให้รับรอง
ส าเนาถูกต้องเป็นสิทธิประการหนึ่ง  ดังนั้น  เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๙  
หรือ  ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๑  แล้วกฎหมายยังก าหนดให้ประชาชนสิทธิ  ขอส าเนาและ  
ขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องได้ด้วย โดยในการนี้ หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว  หน่วยงานหากเป็นการเรียกเก็บใบอัตราที่สูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้ก าหนดไว้
แล้ว  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนและต้องค านึงถึงการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยประกอบกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีที่มีค าขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน 

 ๑.  กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้จะต้อง
ด าเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ 
 ๒.  กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก  หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายในวัน  ๑๕  วัน  รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ
ข้อมูลทราบด้วย 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีที่มีค าขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน 

 ๑.  ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าแนะน าหรือความเห็นเรื่องร้องเรียนของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  อย่างเคร่งครัด  และการด าเนินการเป็นกรณี  ด่วนที่สุด 
 ๒.  ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ในการ
เร่งจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงประกอบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 
 ๓.  ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
โดยเคร่งครัดภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัย 
 ๔.  หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  (กขร.)  การให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (สขร.)  และการ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ  (กวฉ.)  ภายในเวลาที่ก าหนดให้
แจ้งเหตุผลให้  สขร.  ทราบโดยเร็ว  หากเจ้าหน้าที่ขอรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม  โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร  ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพิจาณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
แนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ได้ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย  เป็นกรณีท่ีข้อมูลข่าวสาร
นั้นเปิดเผยแล้วอาจกระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  พระราชบัญญัติได้ก าหนดห้ามไว้โดยมิได้มี
ข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก  ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐจะศึกษาโดยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติก าหนดให้อาจมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง  ทั้งนี้  เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค า
ขอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติก าหนดซึ่งอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพ่ือมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือเปิดเผยต่อไป 
 ในการใช้ดุลพินิจ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา  ๑๕  วรรคแรกได้
ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ  โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  -  (๗)  
จะต้องค านึงถึง  ๓  เรื่อง  คือ  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ  และ
ประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  หมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้
ดุลพินิจเพื่อชั่งน้ าหนักก่อนมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้กล่าวคือ 
 ๑.  จะต้องพิจารณาว่า  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ  หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร  หรือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขออาจเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  เป็นต้น  ก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะ
ส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนั้นๆ  หรือไม่ 
 ๒.  จะต้องพิจาณาว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ  หากเปิดเผยข้อมูลแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือสังคมโดยส่วนรวมมากหรือไม่เพียงใด  ทั้งนี้  เพื่อจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ
ได้เหมาสมถูกต้องที่สุด  กล่าวคือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ  เป็นข้อมูลข่าวสาร  ที่เกี่ยวพันกับสังคมโดย
ส่วนรวม  การเปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่า  เรื่องราวต่างๆ  ที่เกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการด าเนินการไปอย่างไรโปร่งใส  มีประสิทธิภาพหรือไม่  แม้ว่าการเปิดเผย
อาจกระทบต่อบุคคลบางคน  แต่หากมีความชัดเจนว่าการเปิดเผยนั้นจ าเป็นส าหรับสารธารณชนหรือคนโดย
ส่วนใหญ่ก็ต้องมีดุลพินิจให้เปิดเผย 
 ๓.  จะต้องพิจารณาว่า  ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นสิ่งที่จ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรและมากน้อยเพียงใด   การพิจาณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัว
เนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอเปิดเผย  ฯลฯ  โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น
เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด  การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่อ 
 



-๑๕- 
การปกป้องสิทธิของผู้ขอมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้  หากมีน้ าหนักของส่วนได้เสียและความจ าเป็นสูงมากก็มี
น้ าหนักที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย  นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เป็นบุคคลที่สาม  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขออาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลที่สามจึงต้องมีการ
พิจาณาด้วยเช่นกันว่า  บุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดจะ
สามารถป้องกันผลกระทบโดยการปิด  ลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องที่
กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่  ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะท าให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม  เช่น  
อาจเปิดเผยโดยปิดทับชื่อ  หรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน  เป็นต้น   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
กระบวนการ/ขั้นตอน 

ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  กรอกแบบค าขอใช้บริการข้อมูล 

ระบุชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการ 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ 

กรณีท่ีสามารถเปิดเผยได้  ตาม 
มาตรา ๗,  มาตรา  ๙,  และมาตรา  ๑๑ 

อนุมัติให้ผู้ขอได้ 

กรณีท่ีไม่สามารถตัดสินใจได้ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเสนอ   
เรื่อง  ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ พิจารณา 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแจ้งผล 
การพิจารณาต่อผู้ขอข้อมูล 



 
-๑๗- 

ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นค าร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 

ฝ่ายเลขานุการฯ  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไปหรือร้องเรียนไปยัง  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



-๑๘- 
ขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (กขร.) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนพบว่ามีกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นค าร้องเรียนต่อ  กขร. 

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง   

และให้ค าแนะน าหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

หน่วยงานพิจารณาด าเนินการและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ  พร้อมรายงาน กขร. ทราบ 

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้ 
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

กขร.  พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

กขร.  ติดตามผลว่ามีการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบัติเป็นอันยุติ 
หากไม่ปฏิบัติจะใช้มาตรการเร่งรัด  และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดด าเนินการ 

พิจารณาเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 



 -๑๙- 
ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (กขร.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

ยื่นค าอุทธรณ์ต่อ  กขร. 

กขร.  พิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟ้องข้อเท็จจริงคู่กรณีท้ัง ๒ ฝ่าย 

มีค าวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย  กฎหมายถือเป็นที่สุด 

กขร.  มีหนังสือแจ้งใหห้น่วยงานถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยและสอดส่อง  ติดตามผลการปฏิบัติ 



-๒๐- 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ประกอบด้วย 
          ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   ประธานกรรมการ 
          ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   กรรมการ 
          ๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
          ๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
          ๕.  หัวหน้าส านักปลดั    กรรมการ 
          ๖.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม   กรรมการ 
          ๗.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม กรรมการ 
          ๘.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
          ๙.  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง                         กรรมการ 
          ๑๐. นิติกร    กรรมการ/เลขานุการ 
          ๑๑. เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ก ากับ  ดูแล  บริหาร  และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
           ๒.  พิจารณาวางระเบียบ  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขออนุญาต  และการ
บริการประชาชน  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
           ๓.  พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่างๆ  ของข้อมูลข่าวสาร 
           ๔.  พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย 
           ๕.  วินิจฉัยค าร้องขอให้ทบทวนค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล  ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านหรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
           ๖.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
           ๗.  อ านาจหน้าที่อ่ืนใด  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ประกอบด้วย 
           ๑.  เจ้าพนักงานธุรการ  (ส านักปลัด อบต.บ่อใหญ่)   เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
           ๒.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ส านักปลัด อบต.บ่อใหญ่)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
            โดยให้มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย  และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารและด าเนินการอ่ืนๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  พร้อมทั้ง
คอยแนะน าแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 



-๒๑- 
ประเภทของข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
           ๑.  ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ได้แก่ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างการจัดองค์กร  
วิธีการด าเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ก าหนดชั้นความลับ หรือ
ยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ข้อบังคับข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แบบแผน  
นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้าง
ออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว รวมทั้ งความเห็นแย้ง และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ คู่มือ หรือค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  สิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์  รายงานประจ าปี  รายงานวิชาการ 
            ๒.  ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย  ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            ๓.  ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่เกี่ยวข้อง) มีดังนี้ 
                  เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
                  เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแล้ว  แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงโทษทางวินัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                  เอกสารสอบข้อเท็จจริงที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ยังไม่ได้วินิจฉัยสั่งการ 
                  เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา  แต่งตั้ง โยกย้ายระหว่างด าเนินการก่อนออกค าสั่ง 
                     เอกสารการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
                     เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
                     เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
                     เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ 
                     เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม่ถูกต้องต่างๆ 
                     เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ภาครัฐ  ภาคเอกชนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หลักเกณฑ์การขอ  การอนุญาต  และการบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                     ๑.  ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้  หากผู้ใดประสงค์จะขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูล  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่      
รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของส านัก/กองใด  โดยให้ผู้ควบคุม  
ดูแลข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตและรับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น  แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารที่
ขอเป็นข้อมูลข่าวสาร  ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ซึ่งต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ให้ผู้ขอข้อมูลไปติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่และหากประสงค์จะขอส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารเป็น
ผู้มีอ านาจอนุญาตและรับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น 
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                    ๒.  ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป  หากผู้ใดประสงค์ขอส าเนาหรือ  ขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูล  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ส านักปลัด  รับเรื่องและ  พิจารณาส่งต่อข้อมูลที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของส านัก/กองใด  โดย
ให้หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตและเป็นผู้
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                    ๓.  ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน  ๑  และ  ๒  ซึ่งผู้ประสงค์จะขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มี
ค ารับรองถูกต้องของข้อมูล  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่รับเรื่องและส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของส านัก/กองใด  และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลและด าเนินการ  โดยให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่
เปิดเผยได้แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หรือทางราชการ  หรืออันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
กระทบสิทธิส่วนบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
อนุญาตและเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 
                     ๔.  ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรภาคเอกชนซึ่งมาอยู่ในความ
ครอบครองดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะน าให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารติดต่อ
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น  เว้นแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้  หรือมีเหตุพิเศษอ่ืนที่เห็นสมควร  จึงให้ด าเนินการตาม  ๑ - ๓  แล้วแต่กรณี 
ประเภทของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ 
                      ๑.  พนักงานส่วนต าบล 
                      ๒.  ลูกจ้างประจ า  
                      ๓.  พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป 
                      ๔.  ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
                      ๕.  ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ 
                      ๖.  ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ 
ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                      ๑.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป  จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ  
แฟ้มประวัติ  ก.พ.  ๗  และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
                      ๒.  ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ,  ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ  และผู้กูยืมเงินทุนต่างๆ  
จัดเก็บแฟ้มเป็นประวัติ  ทะเบียนประวัติและระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
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วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
                     ๑.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป  เจ้าของข้อมูลยื่นค าขอ
ตรวจดูข้อมูลด้วยตนเองโดยยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่รับผิดชอบ 
                     ๒.  ผู้ที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ/ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ  เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลทั่วไป
ยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่รับผิดชอบ 
                     ๓.  ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ  เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่รับผิดชอบ 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอส าเนา  หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ ่
                      องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ก าหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมของส าเนา  หรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ดังนี้ 
                      ๑.  ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร  มีอัตราดังนี้ 
                           (๑)   กระดาษเอ  ๔  หน้าละ  ๑ บาท 
                       (๒)  กระดาษเอ  ๓        หน้าละ  ๓ บาท 
                   ๒.  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองข้อมูลข่าวสารมีอัตราค ารับรองละ  ๕  บาท 
                           ๓.   กรณีที่ผู้ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย  ให้ข้าราชการที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น  พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตามสมควรแก่กรณีได้ 
                   ๔.  กรณีท่ีผู้ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  รวบรวมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่เพ่ือแจกจ่ายเป็นการทั่วไป  ให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั้น  พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
บทก าหนดโทษ 
                    ๑.  กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอไป  มีความผิดตามมาตรา  ๔๐  
(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐)  มีโทษจ าคุกไม่เกิน  ๓  เดือน  ปรับไม่เกิน  
๕,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                     ๒.  กรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา  ๒๐  
(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  ๑  ปี  หรือปรับไม่
เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                     ๓.  กรณีที่เกิดการฟ้องร้อง  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย  หากเป็น
การปฏิบัติตามหน้าที่  และไม่มีเจตนา  หรือจงใจที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๒๐  ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หากเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใด 
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ภาคผนวก 

พระราชบัญญัติ  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 พระราชบัญญัติ  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐  
-----------------------  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐  

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราช บัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า

การสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน  



“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
         “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
          “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่น 
การศึกษา ฐานะกรรเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติ

บุคคลดังต่อไปนี้  
            (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่า
ใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  

 (๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว  
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน ให้ถือ

ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว  
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้ 
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

_______________ 
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษา  
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  
(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  
(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 

ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช

กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่าย

จ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร  
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะ

น ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร  

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)  
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ

จัดท าบริการสาธารณะ  
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้

ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  



ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น  

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึง ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมาย

เฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน  
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  หรือที่จัดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร  เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวน
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้  

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอ่ืนใด ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้  

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว  

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอ
จะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน า เพ่ือไปยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า  



ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป  

มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕  

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หมวด ๒ 
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

_______________ 
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  จะ

เปิดเผยมิได้  
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มา
ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่ งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน า
ภายในดังกล่าว  

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วน 

บุคคลโดยไม่สมควร  
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่

ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน  
(๗) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา  
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่

เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา  แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใด
ได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องให้เวลา
อันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  



ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ  

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา 
๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้นโดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ  

มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้  จะต้องด าเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่จ าเป็นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้  

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใดให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖  

(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีค าสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพ่ือประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือ
ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการ
ก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 
มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และ

บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
มาตรา ๒๒ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่มิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้  

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่ง
การเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว  

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น  
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง

ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น  
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้  

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้  
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล  
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม 

เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล  
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล 
ตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ  

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  



มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือ
ในขณะนั้นมิได ้เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้  

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น  

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง

รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน  
(๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด  
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา  
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน การ

สอบสวน หรือการฟ้องคด ีไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
(๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว  
(๙) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการ

จัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้  

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่น
ค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้นได ้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอ ให้ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ งค าสั่งไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้



เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได ้ 

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร์ 

___________ 
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ

ก าหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น  ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า  

ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้  
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี  
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี  

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๓) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ใน

การใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร  

(๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากับ
ไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย  แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้  

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๕ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

______________ 
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ  

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
(๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ตามท่ีได้รับค าขอ  
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชบัญญัตินี้  
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓  
(๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม

ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
(๗) ด าเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี

นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 

๒๗ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน

ความสามารถ  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  



(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได ้ 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้  และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม  

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

________________ 
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕  

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย  

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้  

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้  
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์  

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการม ี 
ค าวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้  

ให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๘ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  แต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๓๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  

 
 
 
 



หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

_______________ 
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา  

๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
_____________ 

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด  

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  
นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  อันเป็นการส่งเสริมให้มี
ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย
มีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีก
ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


