คู่มือการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คานา
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ น กฎหมายที่ มี
เจตนารมณ์ ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทางานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ยึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” นั้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมือง ทาให้การใช้อานาจของรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตามคาที่ว่า “รัฐทาอะไร
รัฐรู้อะไร ประชาชนต้อง
รับรู้อย่างนั้น” องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย จึงได้จัดทา “คู่มือ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” มาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย
มีนาคม 2555

สารบัญ
หน้า

หลักการและแนวคิด
 ที่มา/ความเป็นมา
 ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ
 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
 เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
 สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
 หน้าที่และวิธีดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ
 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
 ข้อมูลข่าวสารที่ จัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมสาหรับประชาชนเข้าตรวจดู
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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สิทธิของประชาชน
 สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
 ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร
 หากประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผู้จัดเก็บหรือครอบครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดู ประชาชนจะทาอย่างไร
 หากหน่วยงานของรัฐไม่พิจ ารณาค าขอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะท า
อย่างไร
 สิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนผู้ขอจาเป็นต้อง
มีส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
 ประชาชนจะใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดบ้าง
 ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร
 กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 กรณีข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้นั้น ประชาชนจะขอคัดสาเนาและให้มีการ
รับรองสาเนาถูกต้องได้หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
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หน้า

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 แนวทางปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ กรณี ที่ มี ค าขอข้ อ มู ล ข่ า วสารจาก
ประชาชน
 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงาน
ของรัฐ
 แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
 ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
 ขั้นตอนการร้องเรียน อบต.เวียงชัย
 ขั้นตอนการร้องเรียนต่อ กขร.
 ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อ กขร.
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เวียงชัย









คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
ประเภทของข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
ประเภทของบุคลากร อบต.เวียงชัย ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้
ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล อบต.เวียงชัย.
วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
 บทกาหนดโทษ
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.เวียงชัย
 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.เวียงชัย
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ภาคผนวก
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ระเบี ยบ อบต.เวียงชัย ว่าด้ วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
 ประกาศ อบต.เวียงชัย. เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศ อบต.เวียงชัย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 ประกาศ อบต.เวียงชัย เรื่อง ประเภท หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และ
การบริการข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มการขอหนังสือร้องเรียน/หนังสืออุทธรณ์/คาขอข้อมูล
ข่าวสาร
 แบบฟอร์มการขอหนังสือร้องเรียน
 แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์
 แบบฟอร์มคาขอข้อมูลข่าวสาร
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หลั กการและแนวคิด
ทีม่ า/ความเป็ นมา
แนวคิดที่จะให้ มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เกิ ดขึ้ น ในสมั ย ของรั ฐ บาล นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น นายกรัฐ มนตรี ซึ่ งให้ ค วามส าคั ญ กับ หลั ก การในการ
บริหารงาน ที่โปร่งใส ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการขึ้น และได้มีการสั มมนาปรับปรุงร่างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา จึงทาให้ แนวคิดและ
ประโยชน์ ของกฎหมายข้อมูล ข่าวสารแพร่ห ลายออกไปสู่ ประชาชนอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในสมัยของ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 และได้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้ให้การรับรอง
สิทธิได้รู้ (right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐแก่ประชาชน
และเป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ
ของรัฐได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อม ๆ กับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของรัฐด้วย หลักประกันดังกล่าวมีส่วนสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนาสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ คืออะไรคะ

2

ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ
“ข้ อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส่อื ความหมายให้ ร้ ูเรื่องราวข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรือ
สิ่ ง ใดๆ ไม่ ว่ า การสื่ อ ความหมายนั้ น จะท าได้ โดยสภาพของสิ่ ง นั้ น เองหรื อ โดยผ่ า นวิ ธี ก ารใดๆ
และไม่ว่าจะได้ จัดทาไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่นื ใดที่ทาให้ ส่งิ ที่บันทึกไว้ ปรากฏได้

“ข้ อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า สิ่งที่ส่ ือความหมายให้ ร้ ูเรื่องราวข้ อเท็จจริ ง
ข้ อมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจากสื่อความหมายนั้นจะทาได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
และไม่ว่าจะได้ จัดทาไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิ ล์ม
การบันทึกภาพหรื อเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิ วเตอร์ หรือวิธีอ่ ืนใดที่ทาให้ ส่ิงที่บันทึกไว้ ปรากฏ
ได้ "ข้ อมูลข่าวสารของราชการ"หมายความว่ า ข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรื อควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน

“ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มี
ชื่อ ของผู้ น้ั น หรื อ มีเลขหมาย รหั ส หรื อ สิ่งบอกลั ก ษณะอื่น ที่ท าให้ ร้ ู ตัว ผู้ น้ั น ได้ เช่ น ลายพิ มพ์ น้ ิ วมื อ
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ท่ถี ึงแก่กรรมแล้ วด้ วย

3

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของ
รัฐเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ
จริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษา
ประโยชน์ ของตนประการหนึ่ งกับ สมควรคุ้มครองสิ ทธิส่ ว นบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง

เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐอย่าง
กว้างขวางให้ สามารถแสดงความคิดเห็ นและใช้สิ ทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อ
ส่งเสริมให้รัฐบาลเป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อกาหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนสาหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคาสั่งมิให้เปิด
3. เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
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สิทธิการรับรูห้ รือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติว่า บุคคลย่อม
มี
สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือ ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

แล้วหนูจะได้รับสิทธิ ประโยชน์
อะไรบ้างคะ

หน้าทีแ่ ละวิธีดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น
 สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 กฎ มติ คณะรัฐ มนตรี ข้อ บั งคั บ ค าสั่ ง หนั งสื อเวียน ระเบี ยบแบบแผนนโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

5
 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย
ตามจานวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว
2. ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ ต้ อ งลงพิ ม พ์ ต ามมาตรา ๗ (๔) แต่ ยั งไม่ ได้ ล งพิ ม พ์ ในราชกิ จจานุ เบกษา (มาตรา
7) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7( 7) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาจะ
นามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความจริงมาก่อนแล้ว
เป็นเวลาพอสมควร
3. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด (มาตรา 9) ได้แก่
 ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7
 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
 คู่มือ หรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงาน
 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตั ดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้
ด้วย
 ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจาก
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)
31.5 ข้อมูลข่าวสาร
ที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14
เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การจั ดให้ มีข้อมูล ข่าวสารนั้ นให้ ห น่วยงานของรัฐ ส่งมอบให้ แก่ห อจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรม
ศิล ปากร หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ ประชาชนค้นคว้า
(มาตรา 26)
4. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา
9 (มาตรา 11)
5. ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14
เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26)
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ข้อมูลข่าวสารของราชการทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคล หมายความ
ว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง เฉพาะตั ว บุ ค คล เช่ น การศึ ก ษา ฐานะการเงิ น ประวั ติ สุ ข ภาพ ประวั ติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้
หมายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ งเฉพาะตั ว ของผู้ ที่ ถึ งแก่ ก รรมแล้ ว ด้ ว ย (มาตรา 4 วรรค 5)
บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไ ทยและบุคคลธรรมดาที่ ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)

ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิ ดเผย
1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14)
2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผย
(มาตรา 15) โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
หรือการคลังของประเทศ
 การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบหรือการรู้ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
 ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แต่ ทั้ งนี้ ไม่ ร วมถึ งรายงานทางวิช าการ รายงานข้ อเท็ จจริง หรือ ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่
นามาใช้ในการทาความเห็น หรือคาแนะนาภายในดังกล่าว
 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ รุกล้า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
 กรณี อื่น ตามที่ กาหนดในพระราชกฤษฎี กา ค าสั่ งมิ ให้ เปิ ดเผยข้ อมู ล ข่าวสารของ
ราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยมิได้เพราะเป็น
ข้อมูลข่าวสาร ประเภทใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ ขอ

อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลข่าวสารที่ จัดเตรียมไว้เพือ่ ให้พร้อมสาหรับประชาชนเข้าตรวจดู
ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
นโยบายและการตีความ
แผนงาน โครงการและงบประมาณ
คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
สัญญาสาคัญของรัฐ
- สัญญาสัมปทาน
- สัญญาผูกขาดตัดตอน
- สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
- สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ
7. มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และกรรมการที่แต่งตั้ง โดยมติ ค.ร.ม.
8. ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มขึ้น เช่น ประกาศจัดซื้อจั ดจ้าง และผลการพิจารณา
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการจัดให้มศี ูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้ มีศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้กาหนดเกี่ยวกับการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้
1. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1.1 จัดตั้งภายในสานักงาน โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วน
แต่ถ้ามีพื้นที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในสานักงานนั้น ซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสาร
ไว้ได้ทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่ต้องคานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจ
ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย
1.2 จัดตั้งภายนอกสานักงานโดยจัดในห้องสมุดของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ได้ ทั้งนี้ ควรจัดทาป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)ติดไว้ด้วย
2.การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ล ะแห่ งควรมอบหมายหน่ ว ยงานย่ อ ยเพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วขึ้ น มา
รับผิดชอบการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ และควรมี
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง
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สิทธิของประชาชน
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
1. สิทธิได้รู้ (Right to Know)
1.1 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 7 (เรื่องที่ต้องให้รู้)
ประชาชน :
หน่วยงานของรัฐ :

มีสิทธิตรวจดู
หน้าที่
1. นาพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา
2. จัดพิมพ์และเผยแพร่

1.2 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 9 (เรื่องที่สนใจ)
ประชาชน :
หน่วยงานของรัฐ :

มีสิทธิตรวจดู
หน้าที่
1. จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. นาข้อมูลข่าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม 1
3. จัดทาดัชนีสาหรับค้นหา
4. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู

1.3 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 11 (เรื่องที่อยากรู้)
ประชาชน :
หน่วยงานของรัฐ :

ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคาขอ
หน้าที่
1. บริการและอานวยความสะดวก
2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
3. จาแนกประเภทข้อมูลข่าวสารฯ
4. จัดหาข้อมูลให้ตามคาขอ
5. คัดสาเนาและรับรองสาเนา

1.4 สิทธิได้รับสาเนาและขอให้รับรองสาเนาถูกต้อง
ประชาชน :

ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคาขอ

หน่วยงานของรัฐ :

หน้าที่
1. คัดสาเนาและรับรองสาเนา
2. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
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2. สิทธิคัดค้านด้านการเปิดเผย มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน :
ผู้มีส่วนได้เสีย :

หน่วยงานของรัฐ :

ยื่นคาขอดูข้อมูล
1. คัดค้าน
2. ใช้สิทธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล
3. ใช้สิทธิอุธรณ์คาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน
หน้าที่
1. แจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน
2. พิจารณาคาคัดค้าน

3. สิทธิร้องเรียน มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน :
หน่วยงานของรัฐ :
สขร. :

ใช้สิทธิร้องเรียน
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มีหน้าที่พิจารณาคาร้องเรียน(ภายใน 30 วัน)

4. สิทธิอุทธรณ์ มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน :
หน่วยงานของรัฐ :

ใช้สิทธิอุทธรณ์(ภายใน 15 วัน)
มีหน้าที่
1. มีคาสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย
2. ไม่รับฟังคาคัดค้าน
3. ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

5 . สิ ท ธิ ได้ รู้ ข้ อ มู ล ข่ าว ส ารส่ ว น บุ ค ค ล ข อ งต น ม าต รา 2 5 แ ห่ ง พ .ร.บ .
ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน :

หน่วยงานของรัฐ :

1. เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิขอดู/ขอให้แก้ไข
2. บุคคลอื่นๆจะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล
มีหน้าที่
1. เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล
2. แก้ไข/หมายเหตุ ตามคาร้องของเจ้าของ
ข้อมูล
3. จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ : สขร. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
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ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได้ และกาหนดว่า ถ้าพบว่าข้อ มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิทาคาขอเป็น
หนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการนาข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด
ไปใช้ให้เกิดผลร้ายแก่บุคคล และจะขอสาเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบั ติต ามค าขอให้ แก้ไข ประชาชนเจ้าของข้อมู ล อาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยเช่นใด หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใดก็ตาม
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอตนแบบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้
เมื่อแต่ละฝ่ายยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูก การให้หมายเหตุไว้จึงเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะเตือนให้ผู้จะนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้นมาใช้ได้ตระหนัก และใช้ดุลยพินิจโดยระวังว่า ที่ถูกต้องเป็นเช่นใดแน่

หากประชาชนไม่รูว้ ่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็ นผูจ้ ัดเก็บหรือครอบครองข้อมูล
ข่าวสารทีต่ อ้ งการขอดู ประชาชนจะทาอย่างไร

ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดให้ศึกษาและ
พิจารณาก่อนว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแต่
ในกรณีที่ไม่ทราบจริงๆ ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น ให้ไปยืนคาขอดูข้อมูล
ข่าวสารที่ ต้ อ งการ ณ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ ยู่ใกล้ แ ละสะดวกที่ สุ ด โดยกฎหมายก าหนดให้ เป็ น หน้ าที่ ข อง
หน่วยงานที่รับคาขอจะต้องให้คาแนะนาที่ถูกต้องเพื่อไปยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมข้อมูลข่าวสาร
นั้นโดยไม่ชักช้า

หากหน่วยงานของรัฐไม่พจิ ารณาคาขอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะทาอย่างไร
ในกรณีที่ประชาชนได้ไปใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐแห่งใดแล้ว
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ยังทาเพิกเฉยไม่พิจารณาคาขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้
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1. ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทาหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณา
โดยยกสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นอ้าง และให้เวลา
พอสมควรในการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกาหนดเวลาอันสมควรตามข้อ 1 หากพบว่าเป็น
ปั ญ หาระดั บ เจ้ าหน้ าที่ ให้ ข อพบผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดับ ชั้น ของหน่ ว ยงานของรัฐ แห่ งนั้ น เพื่ อ เร่งรัด การ
พิจารณา และแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงาน
3. หากดาเนินกิจการตาม 1 และ 2 ยังไม่บังเกิดผลให้ ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ โดยท าหนั ง สื อ ถึ ง ประธานกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล

สิทธิในการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประชาชนผูข้ อจาเป็ นต้องมี
ส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสารนัน้ ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
บุ คคลไม่ว่าจะมีส่ ว นได้เสี ยเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิ ทธิเข้าตรวจดูข้อมูล ข่าวสารของทาง
ราชการนี้อย่างไรก็ตาม สิทธิได้รู้นี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป็นของคนไทย
โดยเฉพาะสาหรับคนต่างด้าวหากจะมีก็จะอยู่ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเท่านั้น มาตรา 9 วรรค 4 ซึ่งวาง
หลักว่าคนต่างด้าวหากจะมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา 9 ได้หรือไม่ เพียงใด ให้ เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง แต่คนต่างด้าวนี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อ ยู่ในประเทศ
(มาตรา 4 นิยามคาว่า “คนต่างด้าว”) เพราะกรณีนั้นมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วสมควรมีสิทธิอย่างคน
ไทยในเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการได้

ประชาชนจะใช้สิทธิรอ้ งเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดบ้าง

ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ต่อเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กรณีไม่นาข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2. กรณีไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ให้ประชาชนตรวจดูได้
3. กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูตามมาตรา 11
4. กรณี ไม่ ให้ ค าแนะน าที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส่ งค าขอให้ ห น่ ว ยงานผู้ จั ด ท าข้ อ มู ล ข่ าวสาร
พิจารณาตามมาตรา 12
5. กรณีไม่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอคาค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 17
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6. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา
23
7. กรณี เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารส่ว นบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลตามมาตรา 24
8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 25 (ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่)
9. กรณีไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือ กไว้ให้
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามมาตรา 26
10. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 13
11. กรณี ไม่ได้รับ ความสะดวกในการใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรตาม
มาตรา 13
12. กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ เสธว่ า ไม่ มี ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามที่ ร้ อ งขอและผู้ ร้ อ งขอ
ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง (มาตรา 33)

ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร
ประชาชนมี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งเรีย นต่ อ คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของ อบต.เวี ย งชั ย ซึ่ ง
ประชาชนอาจมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือจัดทาเป็นหนังสือร้องเรียน จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียง
ชั ย ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป กองกลาง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
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กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์คาสัง่ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การอุ ท ธรณ์ ต ามกฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ประชาชนสามารถอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 3 กรณี คือ
1. หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้มีคาขอ
2. หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังคาคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
3. หน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคาขอ
ทั้ง 3 กรณี ดังกล่ าว ประชาชนมีสิ ทธิยื่น หนั งสื อ อุท ธรณ์ ต่ อคณะกรรมการข้อมู ล ข่าวสาร
ราชการ เพื่อพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป

กรณีขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ปิ ดเผยได้นนั้ ประชาชนจะขอคัดสาเนาและให้มกี ารรับรอง
สาเนาถูกต้องได้หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
พระราชบั ญญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้การขอสาเนาและขอให้
รับรองสาเนาถูกต้องเป็นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
หรือ ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แล้วกฎหมายยังกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ขอสาเนาและขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องได้ด้วย โดยในการนี้ หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมดังกล่าว
หน่วยงานหากเป็นการเรียกเก็บใบอัตราที่สูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้กาหนดไว้แล้ว ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนและต้องคานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบกัน
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แนวทางและขั้ นตอนการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐกรณีทมี่ คี าขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน

1. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้
ได้ จะต้องดาเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันที่รับคาขอ
2. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจานวนมาก หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
15 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ
ข้อมูลทราบด้วย

การปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ

1. ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามคาแนะนาหรือความเห็นเรื่องร้องเรียนของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างเคร่งครัด และการดาเนินการเป็นกรณี ด่วนที่สุด
2. ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการ ในการเร่งจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงประกอบการดาเนินการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์
3. ให้ หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามคาวิ นิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยเคร่งครัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัย
4. หากหน่ ว ยงานของรัฐ มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามความเห็ น ของคณะกรรมการข้ อมู ล
ข่าวสารของราชการ (กขร.) การให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
และการปฏิ บั ติตามคาวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูล ข่าวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาที่
กาหนดให้แจ้งเหตุผลให้ สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
โดยไม่มีเหตุผล
ที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี
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แนวทางการใช้ดุลพินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีที่ข้อมูลข่าวสาร
นั้นเปิดเผยแล้ วอาจกระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ พระราชบัญญัติได้กาหนดห้ ามไว้โดยมิได้มี
ข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะศึกษาโดยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติกาหนดให้อาจมีคาสั่งมิให้
เปิดเผยซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับคา
ขอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติกาหนดซึ่งอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจ เพื่อมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีคาสั่งมิให้เปิดเผยหรือเปิดเผยต่อไป
ในการใช้ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 วรรคแรก
ได้กาหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีคาสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1) – (7) จะต้อง
คานึงถึง 3 เรื่องคือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์
เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน หมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจ
เพื่อชั่งน้าหนักก่อนมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้ กล่าวคือ
1. จะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ผู้ ข อ หากเปิ ด เผยแล้ ว จะกระทบต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่ วยงานของตนหรือไม่อย่างไร หรือในกรณีที่ข้อมูล ข่าวสารตามที่มีผู้ ขออาจ
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแล้วจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนั้นๆหรือไม่
2. จะต้อ งพิ จ ารณาว่าข้ อ มู ล ข่าวสารที่ มี ผู้ ข อ หากเปิ ด เผยแล้ ว จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวมมากหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิ จได้เหมาะสมถูกต้องที่สุด กล่าวคือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ เป็นข้อ มูลข่าวสาร ที่เกี่ยวพันกับ
สังคมโดยส่ วนรวม การเปิ ดเผยให้ สั งคมโดยส่ ว นรวมได้รู้ก็จะช่วยให้ ส าธารณชนทราบว่า เรื่องราวต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการดาเนินการไปอย่างไรโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าการ
เปิดเผยอาจกระทบต่อบุคคลบางคน แต่หากมีความชัดเจนว่าการเปิดเผยนั้นจาเป็นสาหรับสาธารณชนหรือคน
โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีดุลพินิจให้เปิดเผย
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3. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นสิ่ งที่จาเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้องอย่างไรและมากน้อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวเนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอเปิดเผย ฯลฯ โดยต้องพิจารณาถึงความจาเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอ
นั้นเกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่อ
การปกป้องสิทธิของผู้ขอมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีน้าหนักของส่วนได้เสียและความจาเป็นสูงมากก็มีน้าหนัก
ที่จะต้องนามาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคล
ที่สาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขออาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลที่สามจึงต้องมีการพิจารณาด้วย
เช่นกันว่า บุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดจะสามารถป้องกัน
ผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความ
คุ้มครองหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะทาให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น อาจเปิดเผยโดยปิด
ทับชื่อ หรือสิ่งที่ทาให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน เป็นต้น

เปิ ดเผยเป็ นหลัก
ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น
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กระบวนการ/ขั้ นตอน
การ
ขัน้ ตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
ประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร อบตเวียงชัย กรอกแบบคาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร

ระบุชนิดของข้อมูลข่ าวสารทีข่ อรับบริการ

ยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลข่ าวสาร อบต.เวียงชัย

เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ

กรณีทสี่ ามารถเปิ ดเผยได้ ตาม
มาตรา7,มาตรา 9 และมาตรา 11
อนุมตั ิให้ผขู้ อได้

กรณีทไี่ ม่สามารถตัดสินใจได้

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลข่ าวสารเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร
อบต.เวียงชัย พิจารณา

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลข่ าวสารแจ้งผล
การพิจารณาต่อผูข้ อข้อมูล
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ขัน้ ตอนการร้องเรียน อบต.เวียงชัย
ประชาชนพบว่า อบต.เวียงชัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

ยืน่ คาร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร อบต.เวียงชัย

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย พิจารณาและให้ความเห็ นเรื่องร้องเรียน
พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฝ่ ายเลขานุการฯแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ

ผูร้ อ้ งเรียนพอใจเป็ นอันยุติเรื่อง

ผูร้ อ้ งเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
หรือร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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ขัน้ ตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ยืน่ คาร้องเรียนต่อ กขร.

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็ นเรื่องร้องเรียน
และ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และให้คาแนะนาหน่วยงานปฏิบัติให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารฯ

หน่วยงานพิจารณาดาเนินการและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ พร้อมรายงาน กขร. ทราบ

ผูร้ อ้ งเรียนพอใจเป็ นอันยุติเรื่อง

ผูร้ อ้ งเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามคาวินิจฉัย

กขร. ติดตามผลว่า มีการปฏิบัติตามคาวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบัติเป็ นอันยุติ
หากไม่ปฏิบัติจะใช้มาตรการเร่งรัด และรายงานผูบ้ ังคับบัญชาต้นสังกัดดาเนินการ
พิจารณาเพือ่ บังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
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ขัน้ ตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีทตี่ อ้ งอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่ าวสาร

ยืน่ คาอุทธรณ์ต่อ กขร.

กขร. พิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟั งข้อเท็จจริงคู่กรณีทัง้ 2 ฝ่ าย

มีคาวินิจฉัยเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผย กฎหมายถือเป็ นที่สุด

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
และสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ
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ศู นย์ ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.เวียงชั ย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย เป็นที่ปรึกษากรรมการ
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัด เป็นกรรมการ
5. หัวหน้าส่วนโยธา เป็นกรรมการ
6. หัวหน้าส่วนการคลัง เป็นกรรมการ
7. นักวิชาการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่าง ๆ ของข้อมูลข่าวสาร
(4) พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย
(5) วิ นิ จ ฉั ย ค าร้ อ งขอให้ ท บทวนค าสั่ ง ไม่ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล ค าสั่ ง ไม่ รั บ ฟั งค าคั ด ค้ า น
หรือคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(7) อานาจหน้าที่อื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
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ประเภทของข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ได้แก่ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างการ
จั ดองค์ กร วิธีการดาเนิ น งาน กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศ มติค ณะรัฐ มนตรีซึ่ งเป็ น เรื่อ งที่ ก าหนดชั้ น
ความลั บ หรื อ ยกเลิ ก ชั้ น ความลั บ มติ ค ณะกรรมการที่ แ ต่ งตั้ ง โดยกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ ข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง
หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว รวมทั้งความเห็นแย้ง และคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ คู่มือ
หรือคาสั่ งเกี่ย วกับ วิธีป ฏิบั ติงานของเจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่งมีผ ลกระทบถึงสิ ท ธิห น้าที่ ของเอกชน สิ่งพิ มพ์เพื่ อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี รายงานวิชาการ
2. ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เวียงชัยที่เกี่ยวข้อง) มีดังนี้
เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย
เอกสารการสอบข้อเท็จจริงที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ยังไม่ได้วินิจฉัย
สั่งการ
เอกสารหลั ก ฐานในการประกอบการพิ จ ารณาสรรหา แต่ งตั้ ง โยกย้ ายระหว่า ง
ดาเนินการก่อนออกคาสั่ง
เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างการ
ออกคาสั่ง
เอกสารการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคา
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
เอกสารการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเวี ย งชั ย ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ
เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม่ถูกต้องต่าง ๆ
เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
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หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
1. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ หากผู้ใดประสงค์จะขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่
ขอว่ า อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ควบคุ ม ของส านั ก /ส่ ว นใด โดยให้ ข้ า ราชการระดั บ 5 ขึ้ น ไป ซึ่ ง เป็ น ผู้
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็น ผู้มีอานาจอนุญาตและรับรองสาเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น แต่ถ้า
ข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ให้ผู้ขอข้อมูลไปติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย และหากประสงค์จะขอสาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารเป็น ผู้มีอานาจอนุญาตและรับรองสาเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น
2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป หากผู้ใดประสงค์ขอสาเนาหรือ ขอสาเนาที่
มีคารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ว่าด้วยการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักปลัด
รับเรื่องและ พิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสานัก /ส่วนใด โดย
ให้ หั วหน้ าส านั ก ปลั ด /หั วหน้ าส่ ว น หรื อผู้ ดารงตาแหน่ งเที ยบเท่ า เป็ นผู้ มีอานาจพิ จารณาอนุ ญ าตและให้
ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน 1 และ 2 ซึ่งผู้ประสงค์จะขอสาเนาหรือ
ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ว่าด้วย
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องและส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสานัก /ส่วนใด และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลและดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่เปิดเผยได้แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย หรือทางราชการ หรืออันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือกระทบสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าสานักปลัด/หัวหน้าส่วน
เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ องค์ ก รภาคเอกชน
ซึ่งมาอยู่ในความครอบครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะนาให้ผู้
ขอข้อมูลข่าวสารติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เว้นแต่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุพิเศษอื่นที่เห็นสมควร จึงให้ดาเนินการตาม 1-3 แล้วแต่
กรณี
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ประเภทของบุคลากร อบต.เวียงชัย ทีม่ กี ารเก็บรักษาข้อมูลไว้
1.
2.
3.
4.
5.

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา
ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่ได้รบั เงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่าง ๆ
ผู้กู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ

ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล อบต.
1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ
ก.พ.7 และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
2. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ,ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่าง ๆ และผู้กู้ยืมเงินทุน
ต่าง จัดเก็บเป็นแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติและระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา เจ้าของข้อมูลยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลด้วย
ตนเองโดยยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย
2. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ/ผู้ ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆเจ้าของข้อมูลหรือ
บุคคลทั่วไปยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัยที่รับผิดชอบ
3. ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัยที่รับผิดชอบ
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การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาทีม่ คี ารับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสาร อบต.เวียงชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัยได้กาหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขอสาเนา
หรือขอสาเนาที่มีคารับ รองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร แห่ งพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร มีอัตราดังนี้
(1) กระดาษ เอ 4
หน้าละ
1
(2) กระดาษ เอ 3
หน้าละ
3
(3) แผ่นดิสเก็ต
แผ่นละ
10
(4) แผ่นซีดี
แผ่นละ
15

บาท
บาท
บาท
บาท

2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คารับรองข้อมูลข่าวสารมีอัตราคารับรองละ 5 บาท
3. กรณี ที่ ผู้ ข อส าเน าห รื อ ขอส าเน าที่ มี ค ารั บ รอ งถู ก ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี รายได้ น้ อ ย
ให้ ข้าราชการระดับ 5 ขึ้น ไป ซึ่งเป็ น ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล ข่าวสารนั้น พิ จารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ตาม
สมควรแก่กรณีได้
4. กรณีที่ผู้ขอสาเนาข้อมูลข่าวสารซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย รวบรวมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป ให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี

บทกาหนดโทษ
1. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอไป มีความผิดตามมาตรา
40 (แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. กรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตามมาตรา 20
(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. กรณีที่เกิดการฟ้องร้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย หากเป็น
การปฏิบัติตามหน้าที่ และไม่มีเจตนา หรือจงใจที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 20 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่ต้องกระทาโดยสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หากเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใด
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กรณีศึกษาเกี่ยวกั บการดาเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ สท.
กรณีศึกษาที่ 1:

นางสาว ส. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ถูกร้องเรียน กล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หน่วยงานให้ดาเนินการสอบสวนทางวินัยจนเป็นที่ยุติ
และมีคาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการแล้ว
น างส าว ส . ใช้ สิ ท ธิ ข อ ให้ เปิ ด เผ ย เอ ก ส าร จ าน ว น 5 ราย ก าร
เพื่อประกอบการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ดังนี้
1. รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน
4. คาให้การของพยานทุกปาก
5. ผลการพิจารณาของผู้มีอานาจออกคาสั่งลงโทษ

การวินิจฉัย :

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า นางสาว ส. ตาแหน่งเจ้าหน้า ที่
บริหารงานทั่วไป 3 ถูกร้องเรียน กล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ ใช้สิทธิ
ขอให้เปิดเผยเอกสาร 5 รายการนั้น ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบ
ต่อผู้ขอโดยตรง
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบต่อ
ผู้ขอโดยตรง
3. รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการสอบสวน สามารถเปิ ด เผยได้
เพราะมีผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง
4. คาให้การของพยานทุกปาก สามารถเปิดเผยได้ แต่ต้องปกปิดชื่อพยานไว้
เพราะจะทาให้ผู้อื่นกระทบ/เสียหายได้
5. ผลการพิ จ ารณาของผู้ มี อ านาจออกค าสั่ งลงโทษ สามารถเปิ ด เผยได้
เพราะมีผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง
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กรณีศึกษาที่ 2:

นายเตือน ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอปรับตาแหน่งเป็นผู้ชานาญการ
พิเศษ ดังนี้
1. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิช าการของ
ตนเอง ที่คณะกรรมการฯตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์
2. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิช าการของ
บุคคลอื่นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
3. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิช าการของ
บุคคลอื่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาว่า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุก
ครั้ง
5. เอกสารผลงานทางวิ ช าการของบุ ค คลอื่ น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

การวินิจฉัย :

ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการฯ เห็ นว่า กรณี น ายเตือน ใช้สิ ท ธิขอดู
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา
ผลงานทางวิช าการเพื่ อขอปรับ ตาแหน่ งเป็ น ผู้ ช านาญการพิ เศษนั้ น มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิช าการของ
ตนเอง ที่คณะกรรมการฯตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดเผยได้
2. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิช าการของ
บุคคลอื่นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่สามารถบอกจานวนคนที่ผ่าน
เกณฑ์ได้/ปิดชื่อไว้ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อผู้ขอ สามารถเปิดได้
3. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิช าการของ
บุคคลอื่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาว่า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่สามารถบอกจานวนคนที่ผ่านเกณฑ์ได้/ปิด
ชื่อไว้ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อผู้ขอ สามารถเปิดได้
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุม ทุก
ครั้ง สามารถเปิดเผยได้
5. เอกสารผลงานทางวิ ช าการของบุ ค คลอื่ น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ สามารถเปิดเผยได้
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สามารถเปิดเผยได้
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กรณีศกึ ษาที่ 3:

นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ก าลั ง ด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของคนพิ ก ารในสถานประกอบการเอกชน ตาม พ.ร.บ.
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลจานวนคน
พิการที่ทางานในสถานประกอบการเอกชนในเขตกรุง เทพมหานคร และปริมณฑล
ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อสถานประกอบการ
2. ที่อยู่
3. เบอร์โทรศัพท์
4. คนพิการที่ทางานอยู่ (ระบุชื่อ,นามสกุล)
5. ประเภทความพิการ
6. ตาแหน่ง

การวินิจฉัย :

ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ นั ก ศึ ก ษา
ปริญ ญาเอก ขอข้อมู ล ของคนพิ การ ตามรายละเอียด 1-6 เปิ ดเผยได้ ยกเว้นข้อ 4
เพราะต้องการให้ระบุชื่อ/นามสกุล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจ
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลโดย
การระบุเป็นจานวนคนพิการที่ทางานอยู่ เช่น เพศหญิง เพศชาย ก็ได้

กรณีศึกษาที่ 4:

การออกค าสั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า เนื่ อ งจากทาง
กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการออกคาสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
โดยให้ใส่เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนในคาสั่งดังกล่าวตามหนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค. 0430.2/ว
234 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2548
การที่ใส่เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการคาสั่งเลื่อนขั้น
ถือเป็นการกระทาที่ผิดตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

การวินิจฉัย :

สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้หารือกับทางกรมบัญชีกลางใน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่าการใส่เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนในคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามมิให้ใส่เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชนดังกล่าว
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กษา

ผู้ เข้ าร่ ว มยื่ น ซองประกวดราคา ตามประกาศประกวดราคาเพื่ อจ้างเหมาเอกชนปรับ ปรุงโรงงานพร้อ มเดิน เครื่องจัก รก าจั ด
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเห็นว่าเสนอผิดเงื่อนไขที่จะได้รับการพิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านราคา จึงมีหนังสือถึงสานักรักษา
ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาประกวดด้านเทคนิค เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารเสนอราคาของบริษัท ยูโรเวสท
จากัด เพื่อนาไปใช้ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการพิจารณาผล
ราคา และเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการแสวงหาความถูกต้องและเป็นธรรมในโอกาสต่อไป แต่ได้รับการปฏิเสธ

ร

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่า
1. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เป็นเพียงความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเ
ใด การเปิดเผยอาจกระทบต่อการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯได้ เนื่องจากผู้ว่าฯ ยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอและมิได้มีคาสั่งเกี่ ยวกับเร
ใด จึงชอบที่จะไม่เปิดเผย
2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา
ซึ่งเป็นข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอด้าน
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้เข้าประกวดราคาและแจ้งผลให้ทร
ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาในขั้นต่อไป โดยได้เปิดซองข
เฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว ถือว่าการดาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ดาเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
อุทธรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าวจึงควรได้สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็นต้อ งรู้เพื่อการโต้แย้งแต่เนื่องจากผู้ให้ความเห
สุดท้าย คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการพิจารณาผล การเปิดเผยก่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มีคาสั่งย่อมมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบริษัทเจ้าของข้อมูลการเปิดเผยจึงต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทเจ้าของข้อมูลด้วย
ถือว่าการพิจารณาผลการประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนทั้งหมด จึงยังไม่ควรเปิดเผยก่อนถึงเวลาอันสมควร
ให้สานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูลเฉพาะบัญชีรายชื่อบริษัท ห้างร้ าน ที่รับใบเสนอราคา โดยให้สาเนา
ถูกต้องแก่
ผู้อุทธรณ์

ย:
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กรณีศึกษาที่ 6:

การวินิจฉัย :

ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตาบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกของคณะกรรมการเปิดซองราคาโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีต แต่ได้รับการปฏิเสธ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างโครงการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นโครงการสาธารณูปโภคที่ อบต.แซงบาดลรับผิดชอบ
โดยตรง เมื่อพิจารณาถึงหลักการบริหารงานปกครองท้องถิ่นที่ดี ประชาชนมีสิทธิที่จะ
ได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนอีกทั้งมีสิทธิในการเข้าร่วม
ติดตามตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แล้ วเสร็จในแต่ละขั้นตอน จึงต้องเปิดเผยให้
ประชาชนตรวจสอบได้ ส าหรับ บั น ทึ ก คณะกรรมการเปิ ด ซองราคาฯ เป็ น ข้ อ มู ล
ข่ าวสารที่ เป็ น ผลการพิ จ ารณาที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ เอกชนตามนั ย มาตรา 9(1) และ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 บังคับ
ให้หน่วยงานต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ การไม่เปิดเผยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงให้ อบต.แซงบาดาล เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์
กรณีศึกษาที่ 7:

ห้างหุ้ นส่วนจากัด ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง ผู้อุทธรณ์ มีห นังสือถึงองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอข้อมูลข่าวสาร 2 รายการ คือ รายละเอียดผู้ชาระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ที่มีย อดช าระสูง ลาดับที่ 1-20 พร้อมปริมาณพื้นที่ และรายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานสอบราคา/ประกวดราคา โดยให้จัดส่งให้แก่ผู้อุทธรณ์ทุกครั้งที่มีการออก
ประกาศ แต่ได้รับการปฏิเสธ
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การวินิจฉัย :

คณะกรรมการวินิ จฉั ยฯ พิ จารณาเห็ น ว่าข้อ มูล ข่ าวสารรายการที่ 1 นั้ น แม้จะมี
รายละเอี ย ดของชื่ อ สถานประกอบการ ที่ ตั้ ง พื้ น ที่ อ าคารและที่ ดิ น และจ านวนเงิน ภาษี
โรงเรือนและที่ดินของผู้เสียภาษีแต่ละราย ซึ่ งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยส่วนที่เป็น
นิติบุคคลไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และมิใช่ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา 15 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ อาจมี ค าสั่ งมิ ให้ เปิ ด เผยได้
ประกอบกับผู้อุทธรณ์ต้องการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ ดิน ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลวังกระแจะ โดยการเปรียบเทีย บปริม าณพื้ น ที่ กั บ
จานวนเงินภาษีของผู้อุทธรณ์กับผู้เสียภาษีรายอื่นๆ สาหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ 2 องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังกระแจะไม่ได้แจ้งผลในการไม่เปิดเผย แต่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูอยู่แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8)
แห่งพระราชบั ญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่ห น่วยงานของรัฐไม่มีหน้าที่
จะต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ขอ
จึงให้ อบต.วังกระแจะ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 แก่ผู้อุทธรณ์ โดยให้ลบ ตัด
ทอน หรือทาด้วยประการอื่นใด ที่ไม่เป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ ผู้เสียภาษีเฉพาะที่เป็น
บุคคลธรรมดา ส่วนข้อมูลข่ามูลสารรายการที่ 2 นั้น ให้ยกอุทธรณ์
กรณีศึกษาที่ 8:

นาย ก. ถูกกล่ าวหาว่ามีพฤติการณ์ และปฏิบัติห น้าที่โดยมิ ช อบเกี่ยวกับการ
บริหารงานโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งหนึ่ง จึงมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลชื่อพยานผู้กล่าวหาและเอกสารพยานหลักฐานต่าง
ๆ กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือชี้แจงให้นาย ก. ทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
สอบสวน จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา ๑๕ (๒)

การวินิจฉัย :

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ย วกับ การสอบสวนข้อเท็ จจริงเกี่ยวกั บการปฏิ บัติห น้ าที่ โดยมิ ช อบในวง
ราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ การเปิดเผยอาจจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพจึงมีมติ
ว่า กระทรวงคมนาคมมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนฯ นั้นชอบแล้ว

ระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญั ติไว้แล้วใน้
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่ง
ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่
ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม
การบันทึ กภาพหรือเสียง การบั นทึกโดยเครื่องคอมพิ วเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ ทาให้สิ่งที่บั นทึกไว้
ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่ น รัฐวิสาหกิ จ ส่วนราชการสังกั ดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกั บการพิ จารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน
บรรดาที่ มี ชื่ อ ของผู้ นั้ น หรื อ มี เลขหมาย รหั ส หรื อ สิ่ ง บอกลั ก ษณะอื่ น ที่ ท าให้ รู้ ตั ว ผู้ นั้ น ได้
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นคนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล
อืน่ ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการขึ้ น ในสั ง กั ด
สานั ก งานปลั ดส านั ก นายกรัฐมนตรี มีห น้ าที่ ป ฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ งานวิชาการและธุรการให้ แ ก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐ และให้คาปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์
ใน ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน

(๒) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรค
หนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ
จาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา จะนามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้
ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่
จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้า
บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการใน
ลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ
ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจัดหาให้หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่
ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูล ข่าวสารที่
มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรือจัด
ให้ มี ขี้ น ใหม่ เว้ น แต่ เป็ น การแปรสภาพเป็ น เอกสารจากข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ บั น ทึ ก ไว้ ในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่อง
ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ เสรีภ าพส าหรั บ ผู้ นั้ น หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส าธารณะ
หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็น การห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้น
อยู่แล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูล
ข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่ง
นั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคา
ขอให้คาแนะนา เพื่อไปยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคาขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทาโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้
ส่งคาขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทาข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาสั่งต่อไป

มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตาม
มาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตาม
มาตรา ๑๗ หรือคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้
แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ ไม่ ว่ า จะเกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งคดี การป้ อ งกั น การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทา
ความเห็นหรือคาแนะนาภายในดังกล่าว
(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กาหนดให้พระราชกฤษฎีกา

คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้
ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็ข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการ
บังคับบัญ ชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุ คคลใดได้ห รือ ไม่ ภ ายใต้เงื่อ นไขเช่ น ใด และสมควรมี วิธีรัก ษามิ ให้ รั่วไหลให้ ห น่ วยงานของรัฐ
กาหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ
คาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็นหนังสือ
ถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิ ดเผยข้อ มูลข่าวสารได้มี คาวินิ จฉัยให้ เปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสารนั้น ได้
แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งนั้นโดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสารหรื อ ศาลก็ ได้
จะต้องดาเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จาเป็นแก่
การพิจารณาและในกรณีที่จาเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารใด แม้ จ ะเข้ า ข่ า ยต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทาโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มีคาสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อันสาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสั่งนั้นได้
กระทาโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกาหนดข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบี ยบโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้
บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็น
อุปสรรคร้ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งจั ดให้ มี ระบบข้อ มู ลข่ าวสารส่วนบุ ค คลเพี ย งเท่ าที่ เกี่ ยวข้ อง และจาเป็ น เพื่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณี
มีกฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณี มีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสามะโนต่างๆ ซึ่งมี
หน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อ หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิล ปากร หรือ หน่วยงานอื่ นของรัฐตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็นการให้ซึ่งจาเป็น เพือ่ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่
จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มี
การจัดทาบัญชีแสดงการเปิดเผยกากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วกั บ ตน และเมื่ อ บุ ค คลนั้ น มี ค าขอเป็ น หนั งสื อ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือ
ได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มี
สิทธิยื่นคาขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้น
ทราบโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคาขอ ให้
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง ไม่ ยิ น ยอมแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อ ลบข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคา
ขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้ แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรมแล้วก็ได้
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมี
อายุครบกาหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐ
ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี
กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์
ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคาสั่งขยายเวลา
กากับไว้เป็นการเฉพาะราย คาสั่งการขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ด้วย
แต่จะกาหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาเป็น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาลายหรืออาจทาลายได้โดยไม่
ต้องเก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรั ฐมนตรี ม อบหมายเป็ น ประธาน ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก ารสภา
ผู้ แ ทนราษฎร ผู้ อ านวยการส านั ก ข่ าวกรองแห่ งชาติ ผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่ อ งดู แ ล และให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของเจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้ ค าปรึก ษาแก่ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้ง
คราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดาเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๓๒ ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจเรี ย กให้ บุ ค คลใดมาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ให้ ส่ ง วั ต ถุ
เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะ
เป็ น กรณี ม าตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๒๕ ถ้ า ผู้ มี ค าขอไม่ เชื่ อ ว่ า เป็ น ความจริ ง และร้ อ งเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจเข้าดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้ อมู ล ข่าวสารที่ อ ยู่ ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ น ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้งตามข้อ เสนอของคณะกรรมการ มี อานาจหน้ าที่ พิ จ ารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคาสั่งไม่รับ

ฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม
มาตรา ๒๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตาม
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วย
บุคคลตามความจาเป็น แต่ต้อ งไม่ น้อยกว่าสามคน และให้ ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้ ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคา
วินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณี
ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้ น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารพิ จ ารณ าอุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา
วิธีพิ จ ารณาและวิ นิ จฉั ย และองค์ค ณะในการพิ จ ารณาและวินิ จ ฉั ย ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษที่
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้ าหน้าที่ของรัฐกาหนด
ตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิ ให้ ใช้ บั งคั บ กั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตาม
วรรคหนึ่ งไว้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ได้ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่
คณะกรรมการจะได้กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาหนดเป็นอย่างอื่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกั บ
ความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและ
จากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์
ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมี
โอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่ง
ด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อมกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546

โดยที่พระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการจัดข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู กาหนดให้ห น่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจา
นุ เบกษาและจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่าวสารของราชการเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู โดยสะดวกและเป็ น ระเบี ย บ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้สูงอายุ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบี ยบ ข้อบั งคับ และคาสั่ งอื่น ใดของส านักงานส่ งเสริมสวัส ดิ ภ าพและพิทักษ์ เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ สูงอายุ ในส่วนที่กาหนดไว้แล้ วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้มาช่วยปฏิบัติราชการของสานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“สท.” หมายความว่า สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้สูงอายุ
ข้อ 6 ให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้ อยโอกาส คนพิการและ
ผู้สูงอายุ รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ รวมทั้งอานาจในการวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อเป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท.
ข้อ 7 ให้มี “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ” เรียกโดยย่อว่า “กข.สท.” ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นที่ปรึกษากรรมการ รอง
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ และผู้อานวยการกองส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและประเมินผล หัวหน้าฝ่ายนิติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กข.สท. มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่าง ๆ ของข้อมูลข่าวสาร
(4) พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย
(5) วิ นิ จ ฉั ย ค าร้ อ งขอให้ ท บทวนค าสั่ ง ไม่ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล ค าสั่ ง ไม่ รั บ ฟั งค าคั ด ค้ า น
หรือคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(7) อานาจหน้าที่อื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 9 การประชุม กข.สท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็น
องค์ประชุม
ถ้าประธานหรือรองประธานไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นาความในข้อ 9 มาใช้บังคับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่ กข.สท.
แต่งตั้งขึ้นโดยอนุโลม
ข้อ 11 มติของ กข.สท. ให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่มีความเห็นเป็นหลายฝ่ายหรือมีเหตุอันสมควร กรณีที่กอง
หรือสานักเจ้าของเรื่องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้เสนอ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ วินิจฉัยต่อไป

หมวด 2
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 12 ให้กอง และสานักต่าง ๆ ของ สท. จัดระบบ ประเภทและทาดรรชนีข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ส่งให้กองกลาง สท. เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลนั้นไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะนาพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา
หรือจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ให้เสนอ กข.สท. วินิจฉัยตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 13 ในการดาเนินงานตามข้อ 12 ให้กอง และสานักต่าง ๆ ใน สท. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อ
ควบคุมดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด 3
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต
ข้อ 14 การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กข.สท. กาหนด
ข้อ 15 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้นาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
พิจารณาอนุญาต
ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นกรณีพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นด้วย
หมวด 6
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 17 ให้กองกลางดาเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จาหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดทาสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่กล่าวไว้วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กข. สท. กาหนด
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจาหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายตามที่ กข.สท.
กาหนด
ข้อ 19 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กข.สท. กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 20 รายได้จากการขายหรือจาหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อ 18 และค่าธรรมเนียมตาม
ข้อ 19 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 21 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดาเนินการได้เฉพาะกรณี
เร่งด่วน โดยให้คานึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จานวนข้อมูลข่าวสารของราชการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
ส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานักต่าง ๆ ของ สท. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

หมวด 5
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 23 ให้กองกลาง จัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ หรือให้คาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นศูนย์ประสานงานกับกอง และสานัก
ต่าง ๆ ใน สท. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน 2546

(นางสุรภี วะสีนนท์)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

ประกาศสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
…………………………………………………………
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบี ย บ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ข้อ
8(2) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จึงกาหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไว้ดังต่อไปนี้
5. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร มีอัตราดังนี้
(1) กระดาษ เอ 4
หน้าละ
1
(2) กระดาษ เอ 3
หน้าละ
3
(3) แผ่นดิสเก็ต
แผ่นละ
10
(4) แผ่นซีดี
แผ่นละ
15

บาท
บาท
บาท
บาท

6. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คารับรองข้อมูลข่าวสารมีอัตราคารับรองละ 5 บาท
7. กรณี ที่ ผู้ ข อส าเน าห รื อ ขอส าเน าที่ มี ค ารั บ รอ งถู ก ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี รายได้ น้ อ ย
ให้ ข้าราชการระดับ 5 ขึ้น ไป ซึ่งเป็ น ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล ข่าวสารนั้น พิ จารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ตาม
สมควรแก่กรณีได้
8. กรณีที่ผู้ขอสาเนาข้อมูลข่าวสารซึ่งสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ราบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป
ให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
พนิตา กาภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

ประกาศสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
…………………………………………………………
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) ที่
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่ าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู พ.ศ. 2546 ข้อ 8
(2) โดยผ่ านความเห็ น ชอบคณะกรรมการข้ อมู ล ข่ าวสารของส านั กงานส่ งเสริม สวัส ดิ ภ าพและพิ ทั กษ์ เด็ ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จึงออกประกาศการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้
(1) ข้าราชการ/พนักงานราชการ
(2) ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
(3) ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
(4) ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ
(5) ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ
(6) ผู้ใช้บริการห้องสมุด/สมาชิกห้องสมุด
ข้อ 2 ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(1) ตามข้อ 1(1) และข้อ 1(2) จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ แฟ้ มประวัติ ก.พ.7
และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
(2) ตามข้อ 1(3) – ข้อ 1(6) จัด เก็บเป็ นแฟ้ม ประวัติ ทะเบียนประวัติและ
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อ 3 ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(1) ตามข้อ 1(1) และข้อ 1(2) ใช้เพื่อประโยชน์สาหรับการบริหารงานบุคคล
(2) ตามข้อ 1(3) – ข้อ1(6) ใช้เพื่อประโยชน์สาหรับการให้ บริการและการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือประเภทต่างๆ
ข้อ 4 วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล

(1) ตามข้อ 1(1) และข้อ 1(2) เจ้าของข้อมูลยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลด้วยตนเอง
โดยยื่นคาขอต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สท.
(2) ตามข้อ 1(3) – ข้อ1(4) เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลทั่วไปยื่นคาขอตรวจดู
ข้อมูลต่อสานัก/กอง/ศูนย์ต่างๆที่รับผิดชอบ
(3) ตามข้อ 1(5) เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นคาขอตรวจดู ข้อมูล
ต่อสานัก/กอง/ศูนย์ต่างๆที่รับผิดชอบ
(4) ตามข้ อ 1(6) เจ้ า ของข้ อ มู ล ยื่ น ค าขอตรวจดู ข้ อ มู ล ได้ ที่ เจ้ า หน้ า ที่
บรรณารักษ์ของ สท.
ข้อ 5 วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(1) ผู้ เป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล เป็ น ผู้ ข อแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง โดยยื่ น ค าขอพร้ อ ม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่อสานัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบ
(2) เจ้าหน้าที่สานัก/กอง/ศูนย์ของ สท. ที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้ข้อมูลตามปกติ
เป็นผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ ๕ วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข้อ 6 แหล่งที่มาของข้อมูล
(1) ตามข้อ 1(1) และข้อ 1(2) เจ้าของข้อมูล หน่วยงานในสังกัดของเจ้ าของ
ข้อมูล คาสั่งเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล เช่น คาสั่งแต่งตั้ง ย้าย เป็นต้น
(2) ตามข้อ 1(3) ถึง ข้อ 1(6) เจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

พนิตา กาภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

ประกาศสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
เรื่อง ประเภท หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
…………………………………………………………
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2546
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ว่าด้วยการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.
2546 ข้อ 8 (2) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานส่ งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
จึงกาหนดประเภทหลักเกณฑ์
การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของข้อมูลข่าวสาร
1.1 ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เปิ ด เผยได้ ได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
โครงสร้างการจัดองค์กร วิธีการดาเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่
กาหนดชั้นความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ข้อบังคับข้อกาหนด คาสั่ง
หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วรวมทั้งความเห็นแย้ง และคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ คู่มือ
หรือคาสั่ งเกี่ย วกั บ วิธีป ฏิบั ติงานของเจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่งมีผ ลกระทบถึงสิ ท ธิห น้าที่ ของเอกชน สิ่งพิ มพ์เพื่ อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี รายงานวิชาการ
1.2 ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ ห้ ามมิ ให้ เปิ ด เผย ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง) มีดังนี้
1.3.1 เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
1.3.2 เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยของสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
หรือ อ.ก.พ. สท. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
1.3.3 เอกสารการสอบข้อเท็จจริงที่ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ยังไม่ได้วินิจฉัยสั่งการ
1.3.4 เอกสารหลั กฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย
ระหว่างดาเนินการก่อนออกคาสั่ง

1.3.5 เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่
ระหว่างการออกคาสั่ง
1.3.6 เอกสารการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือ
ประมาณราคาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1.3.7 เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
1.3.8 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสานัก/กอง/ศูนย์ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1.3.9 เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ
1.3.10 เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
ไม่
ถูกต้องต่าง ๆ
1.3.11 เอกสารการพิ จารณาเงินอุดหนุ นแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่ อยู่ ระหว่าง
ดาเนินการ
2. หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
2.1 ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ มี ลั ก ษณะตาม 1.1 หากผู้ ใดประสงค์ จ ะขอส าเนาหรือ ขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ให้เจ้าหน้าที่
สท. รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของสานัก /กอง/ศูนย์ใด
โดยให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็ นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นผู้มีอานาจอนุญาตและรับรอง
ส าเนาถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น แต่ ถ้ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ข อเป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตามมาตรา 9 แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ให้ผู้ขอข้อมูลไป
ติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองกลาง สท. และหากประสงค์จะขอสาเนาหรือสาเนาที่มีคา
รับ รองถูกต้องของข้อมูล ข่าวสารให้ ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป
ซึ่งปฏิบัติงานเป็น ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารเป็น
ผู้มีอานาจอนุญาตและรับรองสาเนาถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารนั้น
2.2 ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ มี ลั ก ษณะตามข้ อ 1.3 หากผู้ ใดประสงค์ ข อส าเนาหรือ ขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองกลาง รับเรื่องและ พิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ขอ
ว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสานัก /กอง/ศูนย์ใด โดยให้ผู้อานวยการสานัก /กอง/ศูนย์ หรือผู้
ดารงตาแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตและให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองสาเนา
ถูกต้อง
2.3 ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน 1.1 และ 1.3 ซึ่งผู้ประสงค์จะขอ
สาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับเรื่องและส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลของสานัก/กอง/ศูนย์ใด และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือควบคุมดูแลและดาเนินการ โดย
ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณา

เห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือทางราชการ หรืออันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกระทบสิทธิส่ วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้อานวยการสานัก /
กอง/ศูนย์ เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 ข้ อ มู ล ข่ าวสารของหน่ ว ยงานของรัฐ หน่ ว ยงานอื่ น หรือ องค์ ก รภาคเอกชน
ซึ่งมาอยู่ในความครอบครองดูแลของสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะนาให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เว้นแต่มีความจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุ
พิเศษอื่นที่เห็นสมควร จึงให้ดาเนินการตาม 2.1-2.3 แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

พนิตา กาภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

หนังสือร้องเรียน
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง

ร้องเรียน................................................................................

เรียน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สท.
ข้าพเจ้าชื่อ.................................................. นามสกุล .............................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ ................. ถนน .......................................................................
ตาบล / แขวง .................................... อาเภอ / เขต ..................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ...........................................................................
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท. ว่า.................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ได้กระทาการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
(1) ........................................................................................................................ ..................
(2) ..........................................................................................................................................
(3) ..........................................................................................................................................
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ เรื่อง.....................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... จานวน ..........................แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้อ งเรียน
(..........................................)

หนังสืออุทธรณ์
เขียนที่..............................................................
วันที่ .............................................................................
เรื่อง อุทธรณ์คาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ..............................................................................
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า.............................................................. ตาแหน่ง / อาชีพ ..........................................
อยู่บ้านเลขที่ .................. ตาบล ............................... อาเภอ ............................ จังหวัด ............................
โทรศัพท์ ....................................................... มีความประสงค์ขออุทธรณ์คาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของ ......................................................................................................................... .....
ด้วยเมื่อวันที่ ........................................ ข้าพเจ้าได้ใช้ สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจานวน...........รายการ จาก ...............................................................
ดังมีรายละเอียดตามสาเนาคาขอที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ .......................................................
.................................................................................... ได้มีคาสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้ สาเนา
เอกสารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า .............................................................................................................
............................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนา
หนังสือปฏิเสธของ ..................................................................................... ที่แนบมาพร้อมนี้
ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ .........................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้อุทธรณ์
(..............................................)

คาขอข้อมูลข่าวสาร
เขียนที่..............................................................
วันที่.............................................................................
เรื่อง

ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรียน ...........................................................
ข้าพเจ้า.................................................... ตาแหน่ง/อาชีพ ......................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................. ตาบล ................................. อาเภอ .......................... จังหวัด ............................
โทรศัพท์ ........................................มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
1. ......................................................................................................................... ..................
2. ...........................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................... ..................
4. ............................................................................................................................. ..............
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้ขอ
(..............................................)

หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
1. ต้องเป็นคนไทย
2. ไม่จาเป็นต้องบอกเหตุผล

เอกสารอ้างอิง
1. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
3. คู่มือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

**********************************

จัดทาโดย
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