
โดย
นางสาวผลทิพณ ์สรา้งสวน         

นกัวิเคราะหน์โยบาย     

และแผนชํานาญการ

  สํานกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ              
สํานกังานปลดัสํานกันายกรฐัมนตรี ทําเนยีบรฐับาล

พระราชบัญญัตขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐



เป็น “สิทธิ” ทีมีอยู่อย่างจํากดั

เป็นขอ้มูลทีถูกกําหนดใหเ้ป็น “ความลบั” ของราชการ ตาม
ระเบยีบรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗

การบริหารราชการและการใหบ้ริการแก่ประชาชนทวัไปเป็นไป
อย่างขาดขอ้มูล

สภาพการรบัรูเ้กยีวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ในประเทศไทย



พ.ศ. ๒๕๓๕ : นายอานนัท ์ปันยารชุน

       ให้ความเห็นชอบในการจัดตงัคณะกรรมการ

เพือยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการขึน โดยดําเนินการร่วมกนัระหว่างสํานกังาน

คณะกรรมการกฤษ ฎีกาและคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

ความเป็นมาในการเสนอใหม้ีการตรากฎหมาย

ว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ



        ตงัคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารราชการแผ่นดิน 

คณะกรรมการนีไดต้ังคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย

เกียวกบัวิธีพิจารณาทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘ : นายบรรหาร ศิลปอาชา

พ.ศ. ๒๕๓๕ : นายชวน หลีกภยั

พ.ศ. ๒๕๔๐ : พล.อ. ชวลิต  ยงใจยุทธ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     ๑๐ ก.ย. ๒๕๔๐

มีผลบงัคบัใช ้                        ๙ ธ.ค. ๒๕๔๐

ความเป็นมาในการเสนอใหม้ีการตรากฎหมาย

ว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ



ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในเอเชียทีมีกฎหมายนี

รวมกฎหมาย ๒ เรือง เขา้ไวใ้น พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน ีคือ

       ๑. กฎหมายเกียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

       ๒. กฎหมายเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล

ประเทศสวีเดน เป็นประเทศแรกทีมีกฎหมายลกัษณะนี



รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๑ และ ๕๙
พ.ร.บ. จัดตงัศาลปกครองฯ  พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๒
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๐ วรรค ๒
พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ และ ๘

กฎหมายทีเกียวขอ้ง

พ.ร.ฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘
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มาตรา ๔๑

(๑) ไดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยงานของรฐัตามทีกฎหมายบญัญติั

(๒) เสนอเรืองราวรอ้งทุกขต่์อหน่วยงานของรฐัและไดร้บัแจง้ผลการ

พิจารณาโดยเร็ว

มาตรา ๕๙

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวด ๕ หนา้ทีของรฐั



พ.ร.บ. จัดตงัศาลปกครองฯ  พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๒



พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๐ วรรค ๒



พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ และ ๘



พ.ร.ก. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๓๘
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การเปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้

ใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

“สิทธิรบัรู”้ ไม่ตอ้งมีส่วนไดเ้สีย

หลกัการของกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ
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ขอ้มูลข่าวสาร

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ

     ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

     หน่วยงานของรฐั

นิยามความหมาย
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     “ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงทีจะสือความหมายใหรู้ ้
เรืองราวขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลสิงใดๆไม่ว่าการสือความหมาย
นนัจะทําไดโ้ดยสภาพของ สิงนนัเองหรือผ่านวิธีการใดๆ และ
ไม่ว่าจะไดจ้ัดทําไวใ้นรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั 
แผนที ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพ หรือเสียงการ
บนัทึกโดยเครืองคอมพิวเตอรห์รือวิธีอืนใดทีทําใหส้ิงทีบนัทึกไว้
ปรากฏได้

ความหมายของขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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“ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารทีอยู่ 
ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐัไม่ว่า
จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการดําเนินงานของรฐัหรือขอ้มูล
ข่าวสารเกียวกบัเอกชน

ความหมายของขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)



ความหมายของขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)

“ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
สิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ
สุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการทํางาน บรรดาทีมีชือ
ของผูน้นัหรือมีเลขหมาย รหสั หรือสิงบอกลกัษณะอืนทีทําใหรู้ต้วั
ผูน้นัได ้เช่น ลายพิมพน์ิวมือ แผ่นบนัทึกลกัษณะเสียงของคนหรือ
รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกียวกับสิง
เฉพาะตวัของผูที้ถงึแก่กรรมแลว้ดว้ย
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ          

ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไม่เกียวกบั

การพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบ

วิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอืนตามที

กําหนดในกฎกระทรวง

ความหมายของขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)
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   องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ

  สภาทนายความ

  แพทยสภา

  คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพ

  วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  เนติบัณฑติยสภา

  สภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

องคก์รทีใชอํ้านาจตามกฎหมาย
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 สิงบอกลกัษณะอืน                  
ทีทําใหรู้ต้วัผูน้นัได้

 สิงเฉพาะตวัของบุคคล 

 ขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล

องค์ประกอบของขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล
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ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

สงิเฉพาะตัวของบุคคล

เช่น

ฐานะการเงิน

การศึกษา

ประวติัสุขภาพ

ประวติัอาชญากรรม

ประวติัการทํางาน

สงิบอกลักษณะอนืททีาํใหรู้ต้ัวผูน้ัน 

เช่น

ชือ - นามสกุล

ลายพิมพน์วิมือ

แผ่นบนัทึกลกัษณะเสียง

ภาพถ่าย

ฯ ล ฯ
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จัดใหม้ีเท่าทีเกียวขอ้ง/จําเป็น และยกเลิก เมือหมด
ความจําเป็น

เก็บขอ้มูลจากเจา้ของขอ้มูล

ตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยู่เสมอ

จัดระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคล

การปฏิบติัเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรา ๒๓



ขอ้มูลข่าวสารของราชการ การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล

24

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ และ ขอ้มูลส่วนบุคคล



เจตนารมณข์องกฎหมาย :

เพือให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร

เกยีวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

เพือกาํหนดให้ประชาชนมีสิทธิไดรู้ข้อ้มูลข่าวสารของราชการ 

โดยมีข้อยกเว้นทแีจ้งชัด

เพือคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนทเีกยีวข้องกบัข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ

เพือให้ระบบราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดโ้ดยประชาชน
เอง

18 สงิหาคม 2565
25

เจตนารมณ ์และวตัถุประสงคข์องกฎหมาย



กําหนดสิทธิไดรู้ข้องประชาชนใหแ้จง้ชดั

ระบบราชการ โปร่งใส  ตรวจสอบได้

ป้องกนัการทุจริต

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

สามารถคุม้ครองสิทธิของตน

18 สงิหาคม 2565 26

วตัถุประสงคข์องกฎหมาย



บุคคลธรรมดา และนติิบุคคล กลุ่มบุคคล

ประชาชนคนไทย

คนต่างดา้วทีมีถนิทีอยู่ในประเทศไทย

27

แต่เจา้หนา้ทีของรฐัจะใชส้ิทธิไดใ้นกรณีทีกระทบ

สิทธิของตน

เจา้หนา้ทีของรฐัและหน่วยงานของรฐั

ผูท้รงสิทธิรบัรู ้
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สิทธิตามกฎหมาย บทบญัญติัและผูเ้กียวขอ้ง

๑.  สิทธิไดรู้ ้(Right to Know)

๑.๑ สิทธิไดรู้ต้ามมาตรา ๗

          (เรืองทีตอ้งใหรู้)้

มาตรา ๗  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ
ประชาชน  :  มีสิทธิตรวจดู
หน่วยงานของรฐั  :  มีหนา้ที
   ๑.  นาํพิมพล์งในราชกิจจานุเบกษา
   ๒.  จัดพิมพแ์ละเผยแพร่

๑.๒ สิทธิไดรู้ต้ามมาตรา ๙

          (เรืองทีสนใจ)

มาตรา ๙  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ

ประชาชน :  มีสิทธิตรวจดู

หน่วยงานของรฐั  :  มีหนา้ที

   ๑. จัดสถานทีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดโ้ดยสะดวก

   ๒. นาํขอ้มูลข่าวสารมาจัดแสดงในสถานทีตาม ๑

   ๓. จดัทําดชันีสําหรบัคน้หา

   ๔. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเขา้ตรวจดู

สิทธิตามกฎหมายของประชาชน
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สิทธิตามกฎหมาย บทบญัญติัและผูเ้กียวขอ้ง

 ๑.๓  สิทธิได้รู้ตามมาตรา ๑๑

          (เรืองทีอยากรู้)

มาตรา ๑๑  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ

ประชาชน  :  ใชส้ิทธิไดด้ว้ยการยืนคําขอ

หน่วยงานของรฐั  :  มีหนา้ที
     ๑.  บริการและอํานวยความสะดวก

     ๒.  พฒันาระบบจดัเก็บเอกสาร

     ๓.  จําแนกประเภทขอ้มูลข่าวสารฯ

     ๔.  จัดหาขอ้มูลใหต้ามคําขอ

     ๕.  คดัสําเนาและรบัรองสาํเนา

มาตรา ๙ และ ๑๑  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ

ประชาชน  : ใชส้ิทธิไดด้ว้ยการยืนคําขอ

หน่วยงานของรฐั  :  มีหนา้ที
     ๑.  คดัสาํเนาและรบัรองสาํเนา

     ๒.  กาํหนดอตัราค่าธรรมเนยีม

 ๑.๔  สิทธิไดร้บัสาํเนาและขอ

        ใหร้บัรองสําเนาถูกตอ้ง

สิทธิตามกฎหมายของประชาชน (ต่อ)
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สิทธิตามกฎหมาย บทบญัญติัและผูเ้กียวขอ้ง

๒.  สิทธิคดัคา้นคา้นการเปิดเผย มาตรา ๑๗  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ
ประชาชนทวัไป  :  ยืนคําขอดูขอ้มูล
ประชาชนผูม้ีส่วนไดเ้สีย
     ๑.  คดัคา้น
     ๒.  ใชสิ้ทธิคดัคา้นพรอ้มแสดงเหตุผล
     ๓.  ใชสิ้ทธิอุทธรณคํ์าสงัไม่รบัฟังคําคดัคา้น
หน่วยงานของรฐั  :  มีหนา้ที
     ๑.  แจง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียคดัคา้น
     ๒.  พิจารณาคําคดัคา้น

๓.  สิทธิรอ้งเรียน มาตรา ๑๓  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ
ประชาชนทวัไป  :  ใชส้ิทธิรอ้งเรียน
หน่วยงานของรฐั  :  มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม
                          กฎหมาย
กขร. : มีหนา้ทีพิจารณาคํารอ้งเรียน (ภายใน ๓๐ วนั)

สิทธิตามกฎหมายของประชาชน (ต่อ)
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สิทธิตามกฎหมาย บทบญัญติัและผูเ้กียวขอ้ง

๔.  สิทธิอทุธรณ์ มาตรา ๑๘  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ

ประชาชนทวัไป  :  ใชส้ิทธิอุทธรณ์

หน่วยงานของรฐั  : มีหนา้ที
     ๑.  มีคําสงัปฏิเสธไม่เปิดเผย

     ๒.  ไม่รบัฟังคําคดัคา้น

     ๓.  ไม่แกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
๕.  สิทธิไดรู้ข้อ้มูลข่าวสาร

     ส่วนบุคคลของตน
มาตรา ๒๕  แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ
ประชาชน/เจา้หนา้ทีขอ้มูล :  ใชส้ิทธิขอดู/ขอใหแ้กไ้ข
ประชาชนอืน  :  จะขอดูไดต้อ้งไดร้บัหนงัสือยินยอมจาก
                     เจา้ของขอ้มูล
หน่วยงานของรฐั  :  มีหนา้ที
     ๑.  เปิดเผยแก่เจา้ของขอ้มูล
     ๒.  แกไ้ข/หมายเหตุ ตามคํารอ้งของเจา้ของขอ้มูล
     ๓.  จัดระบบคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

สิทธิตามกฎหมายของประชาชน (ต่อ)



การจดัศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เราตองทราบประเภทของขอมูลขาวสาร และการจดั

เอกสารตามแฟมเพ่ือจัดเตรียมขอมูลไวใหประชาชนเขาตรวจดู       

ตามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑  



ต้องเปิดเผย

เป็นการทัวไป

เอกสารประวตัิศาสตร์

ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

๗ ๙ ๑๑

ไม่ตอ้งเปิดเผย
๑๔

๒๕

๒๖

๑๕

๑๖ ๑๗

18 สงิหาคม 2565 34

ประเภทขอ้มูลข่าวสาร แบ่งตามโครงสรา้งกฎหมาย
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จัดใหป้ระชาชน

เขา้ตรวจดูไดด้ว้ยตนเอง 
(มาตรา ๙)

เรืองทีสนใจ

ลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา ๗)

เรืองทีตอ้งใหรู้ ้

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ

จัดใหเ้ป็นการ

เฉพาะราย 

(มาตรา ๑๑)

เรืองทีอยากรู ้

ขอ้มูลข่าวสารทีเปิดเผยไดเ้ป็นการทวัไป



36

      ตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา

     โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดําเนินงาน         

          สรุปอํานาจหนา้ทีทีสําคญัและวิธีการดําเนนิงาน

เพือใหป้ระชาชนไดรู้ถ้งึบทบาททีแทจ้ริงของแต่ละหน่วยงาน

         * รูถ้งึวิธีการหรือกระบวนการทํางาน      

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗
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 สถานทีติดต่อเพือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการ          

ติดต่อกบัหน่วยงานของรฐั

          *  เป็นการเพิมความสะดวกแก่ประชาชน เพือใหท้ราบว่าจะไป

ติดต่อไดที้ใด  จุดใด            

หลกัเกณฑที์มีสภาพอย่างกฎมีผลเป็นการทวัไปต่อเอกชน

     (กฎทีมีผลเฉพาะต่อเจ้าหนา้ทีในองคก์ร เช่น  กฎระเบียบ 

ขนัตอน วิธีปฏิบติังานของเจ้าหนา้ทีทีไม่มีผลต่อเอกชนเป็นการ

ทวัไปไม่ตอ้งลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา)      

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ (ต่อ)



ข้อมูลข่าวสารใดทีได ้มีการจัดพิมพ์เพือให้แพร่หลายตาม

จํานวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาโดย

อา้งอิงถึงสิงพิมพน์นั ก็ใหถ้ือว่าเป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรค

หนงึแลว้ ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวม และจัดใหม้ีขอ้มูลข่าวสารตาม

วรรคหนงึไวเ้ผยแพร่เพอืขาย หรือ จําหน่วยจ่ายแจก ณ ทีทําการของ

หน่วยงานของรฐัแห่งนนัตามทีเห็นสมควร

ขอ้มูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ (ต่อ)
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40

ตอ้งมีสถานทีเฉพาะสําหรบัประชาชนใชใ้นการตรวจดู
และศึกษาโดยสะดวกตามสมควร

         หน่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัทําดชันขีองขอ้มูลข่าวสารทีมี

รายละเอียดเพียงพอใหป้ระชาชนเขา้ใจวิธีการคน้หาโดยสะดวก             

เช่น  หมวดหมู่      ชือเรือง      ผูร้บัผิดชอบ  เป็นตน้

วิธีการในการจัดการขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู
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        กําหนดระเบียบปฏิบติั เพือรกัษาความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

หรือความปลอดภยัของหน่วยงานก็ได้

     มีเจา้หนา้ทีใหบ้ริการ  /  อํานวยความสะดวก

วิธีการในการจัดการขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู (ต่อ)
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        วางหลกัเกณฑก์ารเรียกค่าธรรมเนยีมในการขอสําเนา หรือ สําเนาที

มีคํารบัรองถูกตอ้งก็ได ้  โดยตอ้งขอความเห็นชอบจาก  กขร. ก่อน  

ทงันคีวรคํานึงถงึผูม้ีรายไดน้อ้ย ประกอบดว้ย

        ประกาศฯ ๗ พ.ค. ๒๕๔๒  :  ค่าธรรมเนียมการทําสําเนา

โดย เครืองถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 หนา้ละไม่เกิน  ๑ บาท

วิธีการในการจัดการขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู (ต่อ)
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ขนาดกระดาษ เอ ๔                 ไม่เกิน     ๑      บาท

ขนาดกระดาษ เอ ๓                 ไม่เกิน     ๓      บาท

ขนาดกระดาษพิมพเ์ขียว เอ ๒    ไม่เกิน      ๔      บาท

ขนาดกระดาษพิมพเ์ขียว เอ ๑    ไม่เกิน    ๑๕      บาท

ขนาดกระดาษพิมพเ์ขียว เอ ๐    ไม่เกิน    ๓๐      บาท

ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔             ไม่เกิน     ๑.๕๐ บาท

ขนาดกระดาษ บ ี๔                  ไม่เกิน     ๒      บาท

ประกาศฯ เรืองการเรียกค่าธรรมเนียมขอสําเนา
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สถานทีสะดวก



การขอให Template 

  http://www.oic.go.th/infocenter



การขอให Template (ตอ)
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  ข้อมูลข่าวสารของราชการทีหน่วยงานจะต้องรวบรวมไว้ให้
      ประชาชนเขา้ตรวจดู         

     ๑. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉยัทีมีผลโดยตรงต่อเอกชน  ไดแ้ก่  

           การอนุญาต  อนุมติั   การวินิจฉยั  การอุทธรณ ์ ทีกระทําโดย

เจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง  เช่น

           *  คําวินิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณต์าม พ.ร.บ. 

              ควบคุมอาคาร กรณีเจา้พนกังานทอ้งถนิมีคําสงัไม่อนุญาตคําขอ

           *  ผลการพิจารณาอุทธรณคํ์าสงัไม่อนุญาตตาม พ.ร.บ. สุราฯ

           *  คําสงัไม่อนุญาตใหต้งัท่าเรือ  คําสงัพกัใบอนุญาต หรือ ถอน

ใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางนาํ          

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙
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      ๒. นโยบายสําคญั หรือการตีความขอ้กฎหมาย เช่น

           * นโยบายของผูบ้ริหารทีแถลงต่อสภาฯ * นโยบายตํารวจแห่งชาติ

           * นโยบายทุนรฐัวิสาหกิจ                   * นโยบายการผงัเมืองแห่งชาติ

           * การหารือขอ้กฎหมายกรณีสมาชิกสภาเทศบาล มีหุน้ส่วนใน หจก. 

               ทีเป็นคู่สญัญากบัเทศบาล

           *  การหารือขอ้กฎหมายเกียวกบัการดาํเนินการตาม มติ ครม.  และ     

               การจัดเก็บภาษีโรงเรือน และทีดิน

           *  การหารือปัญหาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมิดของ

               เจา้หนา้ที พ.ศ. ๒๕๓๙        

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)
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๓. แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจําปี   

    ของปีทีกําลงัดําเนนิงาน เช่น

            *  แผนของหน่วยงานตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. (ทีกําลงัดําเนนิงาน)

            *  แผนแม่บทของหน่วยงาน  หรือ  แผนพฒันาดา้นต่าง ๆ 

ของปีทีดําเนินการ ทีกําหนดไวใ้นแผน       

  *  เทศบญัญติังบประมาณ  

  *  แผนการจดัซือจดัจา้งประจําปี              

       

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)



   ๔. คู่มือหรือคําสงัเกียวกบัวิธีปฏิบติังานของ จนท. ของรฐั        

ซึงมีผลกระทบถงึสิทธิหนา้ทีของเอกชน เช่น 

       คู่มือการขออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง เคลือนยา้ย หรือ 

       รือถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

       คู่มือการขอประกนัตวัผูต้อ้งหาในชนัต่าง ๆ (ชนัตํารวจ ชนัศาล)

       คู่มือการขออนุญาตตงัโรงแรม

       คู่มือการขออนุญาตตงัปัมนํามนั ฯลฯ

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)
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        สงิพมิพที์ไดม้ีการอา้งถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

            ถา้มีการจัดพิมพเ์ผยแพร่ไว้จํานวนพอสมควรแล้ว ก็ไม่

จําเป็นตอ้งนําลงพิมพใ์นราชกิจจาฯ ทงัหมด ลงพิมพแ์ต่เพียงว่า ไดม้ี

การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวแลว้ โดยอา้งถึงสิงพิมพที์มีการเผยแพร่

แลว้ไวใ้นราชกิจจาฯ ดว้ยกฎหมาย จึงกําหนดใหต้อ้งนําสิงพิมพที์ไดม้ี

การอา้งอิงถึงในราชกิจจาฯ ตอ้งนํามารวมไวเ้พือให้ประชาชนเขา้

ตรวจดูไดด้ว้ย  เช่น

          * ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบ

บญัชี  ฉบบัที ๔๒ เรือง มาตรฐานการบญัชี            

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)
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      ๖.  สญัญาสมัปทาน  สญัญาทีมีลกัษณะในการผูกขาด  ตดัตอน 

หรือลกัษณะร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัทําบริการสาธารณะ

            สญัญาสมัปทานการเดินรถประจําทาง

            สญัญาสมัปทานการทําเหมืองแร่   การทําไม ้

            สญัญาสมัปทานใหเ้อกชนเก็บขยะมูลฝอยของ กทม. 

  และ เมืองพทัยา

            สญัญาโครงการทางด่วน         สญัญาใหผ้ลิตสุรา

            สญัญา ITV                                 สญัญาโครงการรถไฟ  

                                         เป็นตน้   

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)
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      ๗.  มติคณะรฐัมนตรี หรือมติคณะกรรมการทีแต่งตงัโดยกฎหมาย 

และแต่งตงัโดยมติ ครม.

           ๗.๑  มติคณะกรรมการทีแต่งตงัโดยคณะรฐัมนตรี เช่น  
           * มติคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (กขร.)  
           * มติคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
           * มติคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้
           * มติคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ
           * มติคณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง

           ๗.๒  มติคณะกรรมการทีแต่งตงัโดยกฎหมาย เช่น  
           * มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย   
           * คณะกรรมการธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์
              การเกษตร เป็นตน้       

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)
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๘.   ขอ้มูลข่าวสารตามทีคณะกรรมการกําหนด

     1) สรุปผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้างประจําเดือน (16 ม.ค. 2548)

      2) ขอ้มูลเกียวกบัสงิแวดลอ้มและสุขภาพ (7 มิ.ย. 2553)

      3) ขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชีวดัความโปร่งใสของ

           หน่วยงานของรฐั (27 ม.ค. 2559)

      4) ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานวิจยัทีใชเ้งินงบประมาณ (18 ม.ค. 2560)

      5) ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัทีสาธารณประโยชน ์(29 มี.ค. 2560)

6) ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัรายชือผูเ้ขา้รบัการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (21 พ.ย. 2560)

      7) ประกาศเชิญชวนทวัไป ประกาศผลผูช้นะการจดัซือจัดจา้ง และสญัญาทีไดม้ีการอนุมติั

          สงัซือ (24 พ.ค. 2561)

      8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

           พ.ศ. 2522 (21 ธ.ค. 2561)

   

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (ต่อ)
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          ขอ้มูลข่าวสารทีจัดใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ตามวรรคหนึง 

ถา้มีส่วนทีตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผย ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 

อยู่ดว้ย ใหล้บหรือตดัทอนหรือทําโดยประการอืนใดทีไม่เป็นการ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ส่วนนนั

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙



        บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเกียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้

ตรวจดู สําเนา หรือ ขอสําเนาทีมีคํารบัรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร

ตามวรรคหนึงได ้ในกรณีทีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมใน

การนันก็ได้ ในการนีให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู ้มีรายได้น ้อย

ประกอบดว้ย ทงัน ีเวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอืน

คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตรานเีพียงใดใหเ้ป็นไปตามที

กําหนดโดยกฎกระทรวง

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙





ป้ายชือศูนยข์อ้มูลข่าวสาร



อุปกรณ ์เช่น คอมพวิเตอร/์โตะ๊ เกา้อี



เจา้หนา้ทีประจําศูนยข์อ้มูลฯ พรอ้มเบอรโ์ทรติดต่อ



ตูเ้อกสารจดัแสดงแฟ้มขอ้มูลข่าวสาร

ตามมาตรา ๙ (๑) – (๘)



ป้ายบอกทางชดัเจน





จําแนกตาม

หน่วยงาน

ขอ้มูลข่าวสาร

จัดหมวด

ตามมาตรา 

๙ (๑) - (๘)

จดัตาม

ชือเรือง



สญัญาสมัปทาน-จัดเก็บรงันกอีแอ่น          ๙(๖)

แผนพฒันาเทศบาล/อบต./อบจ. - ๒๕๕๒ ๙(๓)

นโยบายทีแถลงต่อสภาทอ้งถนิ - 2552     ๙(๒)

งบประมาณ – ๒๕๕๒                          ๙(๓)

โครงการ - ๒๕๕๒                               ๙(๓)

คําวินิจฉยั - ควบคุมอาคาร                    ๙(๑)

คําวินิจฉยั - การสาธารณสุข                   ๙(๑)

คู่มือ – การจัดซือจัดจา้งพสัดุ                 ๙(๔)

คู่มือ - การจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม   ๙(๔)

ขอ้บงัคบัตําบลว่าดว้ยการสาธารณสุข - ๒๕๕๒ ๙(๕)
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ผูข้อตอ้งระบุคําขอขอ้มูลใหเ้ขา้ใจไดต้ามควร      

๒.  ถา้ไม่มีขอ้มูลตามทีขอ  ตอ้งแนะนาํใหไ้ปยนืคํารอ้งทีหน่วยงานอืน

       ๓. ขอ้มูลทีหน่วยงานอืนจัดทําและหา้มเปิดเผย  ใหส่้งคําขอ

           ใหห้น่วยงานอืนพิจารณา

      ๑.  หน่วยงานจดัให ้ ภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ขอจํานวน

           มาก   หรือ  บ่อยครงั

เป็นการจดัขอ้มูลข่าวสารใหต้ามทีมีผูม้าขอยืนคําขอกบัหน่วยงานของรัฐ

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑
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   เป็นขอ้มูลข่าวสารทีมีอยู่แลว้

      ไม่เป็นการหา้มหน่วยงานทีจะจัดให ้หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ย

อํานาจหนา้ทีตามปกติของหน่วยงาน

     ไม่ตอ้งจัดทําขึนใหม่ เวน้แต่การแปรสภาพเป็นเอกสาร แต่หาก

เห็นว่ามิใช่เป็นการแสวงหาประโยชนท์างการคา้ และเพือปกป้องสิทธิ

เสรีภาพ หรือเพอืประโยชน ์แก่สาธารณะอาจจดัหาใหก็้ได ้

ลกัษณะขอ้มูลทีจัดให้



ขอ้มูลตาม ม. ๑๔  :  ประเภทตอ้งหา้มเปิดเผย

(ขอ้มูลเกียวกบัพระมหากษตัริย)์

ขอ้มูลตาม ม. ๑๕ : ประเภทตอ้งใชดุ้ลยพินิจเปิด / ปิด  ได้

(มี 7 ลกัษณะ/รายการ)

ขอ้มูลตาม ม. ๑๖ :  ประเภททีมีการกําหนดชนัความลบัไว ้

ขอ้มูลตาม ม. ๑๗ :  ประเภททีเกียวกบัประโยชนไ์ดเ้สียผูอื้น

ขอ้มูลตาม ม. ๒๕ :  ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอื้น

18 สงิหาคม 2565 69

ขอ้มูลข่าวสารทีไม่ตอ้งเปิดเผย



มาตรา ๑๔ ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  

ทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ    

สถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะเปิดเผยมิได ้

หา้มเปิดเผย
ขอ้มูลเกียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย์

18 สงิหาคม 2565 70

มาตรา ๑๔



เป็นขอ้มูลฯ ทีตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ ก่อนทีมีคําสงั.....

๒. มีคําสงัมิใหเ้ปิดเผย

๑. มีคําสงัใหเ้ปิดเผย

ลบั

71

มาตรา ๑๕



เป็นขอ้มูลทีมีผลกระทบถึงประโยชนไ์ดเ้สียของผูอื้น

       ในกรณีทีเจา้หนา้ทีของรฐัเห็นว่า การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการใดอาจกระทบถงึประโยชนไ์ดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ทีของรฐั

แจง้ใหผู้น้นัเสนอคําคดัคา้นภายในเวลาทีกําหนด

      ผูที้ทราบว่าการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ

ถึงประโยชนไ์ดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

นนัไดโ้ดยทําเป็นหนงัสือถงึเจา้หนา้ทีของรฐัผูร้บัผดิชอบ

       เจา้หนา้ทีของรฐัจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนนัมิไดจ้นกว่าจะล่วง

พน้กําหนดเวลาอุทธรณต์ามมาตรา ๑๘ ……

18 สงิหาคม 2565 72

มาตรา ๑๗



๑. ตอ้งเขา้ลกัษณะขอ้มูลข่าวสารที ผูอื้นมีประโยชนไ์ดเ้สีย

๒. ผูม้ีประโยชนไ์ดเ้สีย  ไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการเปิดเผย

ปิด

เปิด
  ๑.  เจา้หนา้ทีตอ้งแจง้ใหผู้น้นัเสนอคดัคา้น 

  ภายในเวลาทีกาํหนด

  ๒.  เจา้หนา้ทีตอ้งพิจารณาว่า เหตุผลทีคดัคา้น 

  ฟังขึนหรือไม่

  ๓.  แจง้ผลการพิจารณา และแจง้สิทธิ อทุธรณ์

18 สงิหาคม 2565 73

มาตรา ๑๗



สิทธิอุทธรณ์
• คําสงัมิใหเ้ปิดเผย

• คําสงัไม่รบัฟังคําคดัคา้นการเปิดเผย

• คําสงัไม่แกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

สิทธิรอ้งเรียน
•   กรณีไม่จดัหาขอ้มูลใหต้ามคําขอ

•   ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

•   ปฏิบติัหนา้ทีล่าชา้ หรือไม่อํานวยความสะดวก ฯลฯ

สิทธิไดรู้ ้
•   โดยหน่วยงานเปิดเผย (ม. ๗)

•   โดยเขา้ตรวจดู (ม. ๙)

•   โดยยืนคําขอ (ม. ๑๑)
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กระบวนการใชส้ิทธิของประชาชน



• เมอืหน่วยงานไม่ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิยนืคํารอ้งต่อ กขร.  

• การปฏิบติัของหน่วยงานทีเป็นเหตุใหป้ระชาชนรอ้งเรียนได ้มีดงันี

   - ไม่จัดพมิพข์อ้มูลข่าวสารลงราชกิจจานุเบกษา

   - ไม่จัดขอ้มูลข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู

   - ปฏิบติัหนา้ทีล่าชา้ เพิกเฉย หรือไม่จัดหาขอ้มูลใหต้ามคําขอ

   - ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายน ีเช่น ไม่ปฏิเสธเป็นลายลกัษณอ์กัษร

   - ไม่ไดร้บัความสะดวก 

• ยนืหนงัสือรอ้งเรียนดว้ยตนเอง หรือ มอบฉนัทะใหผู้อื้นมายนืคํารอ้งต่อ กขร. หรือ
ส่งหนงัสือรอ้งเรียนทางไปรษณียก็์ได ้โดยตอ้งแนบหนงัสือคํารอ้ง และ สําเนา
หนังสือคําขอข้อมูลทีได้ยืนต่อหน่วยงาน โดยส่ง ถึง สขร. ทําเนียบรัฐบาล       
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  

• รอฟังผลการพจิารณาของ กขร. ภายในเวลา ๖๐  วนั

การใชส้ิทธิรอ้งเรียน



• ประชาชนสามารถอุทธรณ ์ได ้ดงันี

      - เมอืหน่วยงานไดป้ฏิเสธเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ 

      - เมอืหน่วยงานไม่ฟังคําคดัคา้น

      - เมอืหน่วยงานไม่แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทีไม่ถูกตอ้ง

     โดยหน่วยงานตอ้งแจง้สิทธิในการอุทธรณด์ว้ย กรณีการขอขอ้มูลทวัไปตอ้งอทุธรณภ์ายใน
๑๕ วนั กรณีขอ้มูลส่วนบุคคล อุทธรณไ์ดภ้ายใน ๓๐ วนั 

• หากหน่วยงานไม่แจง้สิทธิอุทธรณ ์สิทธิอุทธรณจ์ะขยายเป็น ๑ ปี ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครองฯ 

• ผูอุ้ทธรณส์ามารถอุทธรณไ์ดที้ สขร. ดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณียห์รือมอบอํานาจให้
บุคคลใดบุคคลหนึงก็ได ้โดยการใชส้ิทธิตอ้งมีหนงัสืออุทธรณ ์คําขอขอ้มูลจากหน่วยงาน 
และหนงัสือปฏิเสธของหน่วยงาน 

• รอฟังผลภายใน ๖๐ วนั 

• หากไม่พอใจคําวินจิฉยั สามารถฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้

การใชส้ิทธิอุทธรณ์



• คําสงัมิใหเ้ปิดเผยตอ้งกระทําโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ขอ้มูลข่าวสารทีจะปฏิเสธไดต้อ้งมีลกัษณะตามทีกฎหมายกําหนด

• คําสงัมิใหเ้ปิดเผยตอ้งระบุไวด้ว้ยว่า 

 เป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใด และ

 เพราะเหตุใด

• คําสงันนัตอ้งมีการแจง้รายละเอียดตามทีกฎหมายกําหนดไวด้ว้ย

 สิทธิ และ

 ระยะเวลาอุทธรณ์

77

หลกัเกณฑพ์นืฐานในการพิจารณาออกคําสงั
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• การปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั

• ประโยชนส์าธารณะ

• ประโยชนข์องเอกชนทีเกียวขอ้ง

18 สงิหาคม 2565 78

หลกัเกณฑก์ารใชดุ้ลยพินจิทีกฎหมายกาํหนด



     ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมนัคงของประเทศ

จะทําใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสอืมประสิทธิภาพ

ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรฐั

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคล

รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

ขอ้มูลทีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารทีมีการกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพมิเติม

79

ลกัษณะของขอ้มูลทีตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ

ก่อนออกคําสงั (ม. ๑๕)



แนวทางปฏิบติัของเจา้หนา้ที

ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

18 สงิหาคม 2565 80
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      ลําดบัขนัตอนการพจิารณาของเจา้หนา้ที

   การตรวจสอบ     หลกัเกณฑเ์บอืงตน้

   การพิจารณา      หลกัเกณฑต์ามกฎหมาย

   การใชดุ้ลยพินิจ   หลกัการวิเคราะห ์ชงันาํหนกั

   การออกคําสงั     หลกัความถูกตอ้ง สมบูรณ์

แนวทางปฏิบติัของเจา้หนา้ที ในการใชดุ้ลพินิจ



พิจารณาถึงผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบ

ชงันาํหนกัผลดีกบัผลเสีย  ผลกระทบ

ตดัสินใจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย

82

วิธีการใชดุ้ลพินจิ
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วิธีการ   เปิด - เปิดอย่างไร

เนอืหา   เปิด - เปิดแค่ไหน

เวลา     เปิด - ปิดเมือใด

 ประเด็นสําคญัในการพจิารณาเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
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 สิงบอกลกัษณะอืน                  
ทีทําใหรู้ต้วัผูน้นัได้

 สิงเฉพาะตวัของบุคคล 

 ขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล

องค์ประกอบของขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล



สิงเฉพาะตวัของบุคคล
เช่น

ฐานะการเงิน

การศึกษา

ประวติัสุขภาพ

ประวติัอาชญากรรม

ประวติัการทํางาน

สิงทีทําใหรู้ต้วัผูน้นั
เช่น

ชือ-นามสกุล

ลายพิมพน์วิมือ

แผ่นบนัทึกลกัษณะเสียง

รูปภาพ

ฯลฯ

86

 ขอ้มูลส่วนบุคคล



จดัใหม้ีเท่าทีเกียวขอ้ง / จําเป็น และยกเลิกเมอืหมด

ความจําเป็น

เก็บขอ้มูลจากเจา้ของขอ้มูล

จดัพมิพป์ระเภทในราชกิจจานุเบกษา

87

การปฏิบติัเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตามมาตรา



การใชข้อ้มลูตามปกติ

ต่อหน่วยงานททีาํงานดา้นแผน/การสถิติ

การใชเ้พอืประโยชนใ์นการศึกษาวจิัย   

ต่อหอจดหมายเหตุฯ เพอืการตรวจดูคุณค่า ม. ๒๖ วรรคหนึง 
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ขอ้ยกเวน้ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรา ๒๔

ต่อเจา้หนา้ทใีนหน่วยงานนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที



ต่อ จนท. เพอืป้องกันการฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย

กรณจีาํเป็นเพอืป้องกัน/ระงับอันตรายต่อชีวติ/สุขภาพ

ต่อ  ศาล และ จนท. หน่วยงาน /บุคคลทมีอีาํนาจตาม       

        กฎหมาย

กรณอืีนตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา

ขอ้ยกเวน้ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรา ๒๔ (ต่อ)



 สิทธิในการขอตรวจดู หรือไดร้บัสําเนา

สิทธิในการขอแกไ้ขเปลียนแปลง หรือลบขอ้มูลข่าวสาร
ของตน

สิทธิในการอุทธรณ ์ กรณีหน่วยงานไม่ลบหรือ

เปลียนแปลงตามคําขอ (ภายใน ๓๐ วนั)
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สิทธิไดร้บัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรา ๒๕



ส่งมอบหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมือครบกําหนด

*  ขอขยายเวลา ได ้คราวละ ๕ ปี

*  ผูม้ีอํานาจฯ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ๓

ขอเก็บไวเ้องก็ได้

๗๕ ปี   (มาตรา ๑๔)

๒๐ ปี   (มาตรา ๑๕)
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เอกสารประวติัศาสตร ์มาตรา 



ประกอบดว้ย 

• คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

• คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร (กวฉ)

• สํานกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

• หน่วยงานรฐั

92

กลไกสําคญัตามกฎหมายขอ้มูลข่าวสารฯ



 กขร.

หน่วยงานของรฐั สขร.

ส่วนกลาง

กวฉ.

ภูมิภาค ทอ้งถนิ

รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ

ประชาชน

18 สิงหาคม 2565
93

ความสมัพนัธข์องกลไกต่าง ๆ
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รมต.นร.ที นรม.มอบหมาย ประธานกรรมการ

ปลดักระทรวง….. นร/ กห/กษ/กค/กต/ มท/ พณ

ผูอํ้านวยการ….. สํานกัข่าวกรองฯ /สํานกังบฯ

ผูท้รงคุณวุฒิ……. จากภาครฐั และเอกชน 9 ท่าน

เลขาธิการ…….. สคก/กพ/สมช/สภาผูแ้ทนราษฎร
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คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (กขร. ๒๓ คน)



(๑)  สอดส่อง ดูแล แนะนาํการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ
(๒)  ใหคํ้าปรึกษาแก่เจา้หนา้ทีของรฐัหรือหน่วยงานของรฐั
(๓)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  
       หรือระเบียบ
(๔)  พิจารณาและใหค้วามเห็นเรืองรอ้งเรียนตาม ม. ๑๓
(๕)  จดัทํารายงานการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
       อย่างนอ้ยปีละหนงึครงั
(๖)  ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีกําหนดในพระราชบญัญติันี
(๗)  ดําเนินการตามที ครม. หรือ นรม. มอบหมาย 
       (ม. ๒๘)
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อํานาจหนา้ทีของ กขร.



สาขาดา้นสงัคม
การบริหารราชการ

แผ่นดิน

สาขาดา้น
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยฯี

 คณะกรรมการวินิจฉยั
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ๕ คณะ

สาขาดา้นเศรษฐกิจ
และการคลงั

สาขาดา้น
ต่างประเทศ

และความมนัคงฯ

สาขาดา้น
การแพทย์

และสาธารณสุข
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คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร (กวฉ.) 

ทีไดร้บัการแต่งตงัแลว้ จํานวน ๕ สาขา



  พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณคํ์าสงั ไม่เปิดเผยขอ้มูล ตาม ม. ๑๕  

  คําสงั ไม่รบัฟังคําคดัคา้น ตาม ม. ๑๗  

  และคําสงั ไม่แกไ้ข เปลียนแปลง หรือลบ ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
     ตาม ม. ๒๕
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อํานาจหนา้ทีของ กวฉ. 

ในการพิจารณาเรือง อุทธรณ์



การไม่ปฏิบติัตามเงือนไข/ขอ้จํากดั ตาม ม. ๒๐ (การเปิดเผย

ขอ้มูล เจา้หนา้ทีรฐัไม่ตอ้งรบัผิดหากทําโดยสุจริต (พ.ร.บ.ความ

รบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ.2539)) มีโทษ             

ตาม ม. ๔๑ (จําคุกไม่เกิน ๑ ปี/ปรบัไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ

ทงัจําทงัปรบั)

การฝ่าฝืน มาตรา ๓๒ (เรียกบุคคล/ใหส่้งเอกสาร) มีโทษตาม 

ม. ๔๐ (จําคุกไม่เกิน ๓ เดือน/ปรบัไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือ

ทงัจําทงัปรบั)

บทกาํหนดโทษ



          เมือวันที ๑ ก.ค. ๒๕๕๗ คุณวุฒิชัย ใจสมัคร นํากระเช้าดอกไม้มาขอบคุณ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สาขาสังคม การบริหาร

ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ซึงมี นายสมยศ  เชือไทย เป็นประธาน 

และ นายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึงกํากับดูแลสํานักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทีได้มีส่วนช่วยให้เขาสามารถพิสูจน์

ความจริง กรณีถูกกล่าวหาว่าฆ่าแฟนสาวของตัวเองที จ.เชียงใหม่ได้ ทังนี เพราะ

ทีมกฎหมายได้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยืน

อุทธรณ์ขอให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจ  DNA  เพือเป็น

หลักฐานในการสู้คดีในชันศาล จนในทีสุดศาลฎีกาพิพากษาคดีให้เป็นผู้บริสุทธิ 

และถูกปล่อยตัวเมือวันที ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ โดยก่อนหน้านีถูกจําคุกเป็นเวลานาน

ถึง ๓ ปี ๖ เดือน ๑๐ วัน และเล่าว่าอยู่ในเรือนจําเหมือนอยู่โรงเรียนประจําทีมีคน

แน่นเหมือนสถานีขนส่งหมอชิตและความสะอาดเหมือนอยู่สลัม และบอกใน

ท้ายทีสุดว่าชีวิตเหมือนตายไปแล้วได้เกิดใหม่เพราะมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ

ร า ช ก า ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๐  ช่ ว ย เ อ า ไ ว้  ( ค ดี เ กิ ด เ มื อ วั น ที  1 2  ธ . ค .  2 5 4 8 )



สํานกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ

สํานกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

ทําเนยีบรฐับาล

ขอใหทุ้กท่านโชคดีค่ะ

นางสาวผลทิพณ์ สร้างสวน pontip.s@opm.go.th

โทร./แฟกซ ์  ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๖๓  มือถอื ๐๘ ๑๒๘๖ ๐๐๕๘



• พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

“…อย่าเสียใจถ้าต้องนังอยู่ในตําแหน่งทีตาํกว่า

ความสามารถ แต่ให้รู้สึกละอายใจทนัีงอยู่ใน

ตําแหน่งทีสูงกว่าความสามารถทีมอียู่..."










