
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดย

นางภัคพิชา จันทรศิริ
ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
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นโยบายรัฐบาล

นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มี 11 ด้าน 
ซึ่งมีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความโปร่งใส ได้แก่      

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ :

10.1 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10.2 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
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หัวข้อ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
2. หลักการและสาระส าคัญ
3. การด าเนินการของ จนท. รัฐ ตาม พ.ร.บ.
4. การใช้สิทธิของประชาชน
5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
- ความเป็นมา
- เจตนารมณ์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ความเป็นมาของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
พ.ศ. 2535 : รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน

- มีการยกร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น
พ.ศ. 2540 : รัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

- ส่งร่างให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2540
- ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2540
- มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2540
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เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

3.   คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

2.  ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ทีห่น่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย

1.   ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ
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ม.58 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
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ม.56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ)
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ม.40 ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณห์รือโต้แย้งต่อไปได้ 
ให้ระบุระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ ..... ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่
และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี 
ให้ขยายเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง

- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ)
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ม.38 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน ..... ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการทีจ่ะต้องตอบค าถามหรือ
แจ้งการด าเนินการใหท้ราบ ภายในสิบห้าวันหรือภายในเวลาที่ก าหนด
ม.44 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะ
ด าเนินการในปงีบฯ นั้น และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจา้ง
แล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือขอตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการ
ของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ .....

-พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
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2. หลักการและสาระส าคัญ
- หลักการของกฎหมาย
- นิยาม
- องค์กรตาม พ.ร.บ.



หลักการของกฎหมาย

• เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

• “สิทธิรับรู้”   ผู้ขอไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสีย

• ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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นิยาม ตามมาตรา 4

ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลข่าวสาร
หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือ
โดยผ่านวิธีการใดๆ เช่น เอกสาร ภาพ แผนที่ เป็นต้น
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นิยาม ตามมาตรา 4

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หมายถึง: ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สิ่งที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้น
(ชื่อ-นามสกุล รหัส/หมายเลข                 ลายพิมพ์นิ้วมือ         

รูปภาพ           แผ่นบันทึกเสียงคน ฯลฯ)

รวมกับ สิ่งเฉพาะตัว
(ประวัติการศึกษา ประวัตสิุขภาพ

ฐานะการเงิน   ประวัติการท างาน ประวัติอาชญากรรมฯลฯ)
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กขร.

หน่วยงานของรัฐ สขร. ประชาชน

กวฉ.

องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ



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

ผู้อ านวยการ… สขช./สงป.

ผู้ทรงคุณวุฒิ… ภาครัฐและเอกชน 9 ท่าน

เลขาธิการ… สคก./กพ./สมช./สผ.

คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

รมต.ที่ นรม. มอบหมายเป็นประธาน กขร.
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1.  สอดส่อง ดูแล แนะน าการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

2.  ให้ค าปรึกษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับค าขอ
3.  เสนอแนะการตราพระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง ระเบียบ
4.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตาม ม.13
5.  ท ารายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม. ปีละ 1 ครั้ง

6.  ด าเนินการตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. 28)

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. นี้

อ านาจหน้าที่ของ กขร.
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สาขาการแพทย์และ
สาธารณสุข

สาขาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรมและ
การเกษตร

สาขาเศรษฐกจิและ
การคลงัของประเทศ

สาขาต่างประเทศและ
ความมั่นคงของประเทศ

สาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการ

บังคบัใช้กฎหมาย

คกก. วนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)



* ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. 14 และ 15

* ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน ตาม ม. 17

* ค าสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. 25

(ม. 37 วรรคสอง : ค าวินิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นที่สุด)

พจิารณาเร่ืองอุทธรณ์

อ านาจหน้าที่ของ กวฉ.
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➢ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการ

ให้แก่ กขร. และ กวฉ.

➢ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

➢ ให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้

มีหน้าที่

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
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- ราชการส่วนกลาง (กระทรวง กรม)
- ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ)
- ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. พัทยา)
- รัฐวิสาหกิจ (กฟผ.  ปตท.  ธอส.  สสร.ฯลฯ)
- ราชการสังกัดรัฐสภา (สนง. เลขาธิการวุฒิสภา สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
- ศาลท่ีไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี (สนง. ศาลรัฐธรรมนูญ  
สนง. ศาลยุติธรรม  สนง. ศาลปกครอง)
- องค์กรควบคมุประกอบวิชาชีพ (สภาทนายความ แพทยสภา  สภาวิชาชีพบัญชี ฯลฯ)
- หน่วยงานอิสระ (สตง.  กกต.  ป.ป.ช.  คปภ. ฯลฯ)
- หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
(สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)

หน่วยงานของรัฐ 



บุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล/กลุ่มบุคคล

ประชาชนคนไทย

คนต่างด้าวทีม่ีถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ในกรณทีี่กระทบสิทธิของตน)

ประชาชนผู้ทรงสิทธิรับรู้
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3. การด าเนินการของ จนท. รัฐ ตาม พ.ร.บ.
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (ม.7,9 และ11)
- การห้ามมิให้เปิดเผย/อาจมิให้เปิดเผย (ม.14,15 และ16)
- การคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที3่ (ม.17) 
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ม.23,24 และ 25)
- การเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ (ม.26)
- การให้ค าแนะน าแก่ประชาชน (ม.12) 



ลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ (ม.7) จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูใน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ม.9)

ข้อมูล ควรรู้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

จัดหาให้ประชาชนเฉพาะราย

ตามที่ขอ ( ม. 11 )

ข้อมูล อยากรู้

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูล ต้องรู้
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โดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

1. โครงสร้างและ
การจัดองค์กร

มาตรา 7
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โดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

2. สรุปอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญและ
วิธีการด าเนินการ

มาตรา 7
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โดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

3. สถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูล
ข่าวสาร

มาตรา 7
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โดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หนังสือเวียน ระเบียบ 
เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมี
สภาพอย่างกฎเพื่อให้มี
ผลเป็นการทั่วไปต่อ
เอกชน

มาตรา 7
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(1) ผลการพิจารณา
หรือค าวินิจฉัย
ทีม่ีผลโดยตรงต่อ
เอกชน 
ได้แก่ การอนุมัติ/
อนุญาต 
การวินิจฉัย เป็นต้น

มาตรา 9
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(2) นโยบาย
และ
การตีความ

มาตรา 9
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(3) แผนงาน
โครงการและ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของปีที่ก าลัง
ด าเนินงาน

มาตรา 9
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(4) คู่มือหรือค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ซึ่งมีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 

มาตรา 9
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(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง
ถึงในราชกิจจาฯ 
ตามมาตรา 7 วรรคสอง

มาตรา 9

โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)
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(6) สัญญาสัมปทาน 
สัญญาผูกขาดตัดตอน
สัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ

มาตรา 9

34

โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



35

สัญญาอื่นๆ เช่น
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ
มติคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้ง
- โดยกฎหมายและ
- โดยมติ ครม.

มาตรา 9 

36

ที่อยู่เว็บไซต์ในการค้นหา มติ ครม.
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/P
rogram2-1.jsp?menu=1



โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่น
ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด

1. ประกาศประกวด
ราคา/สอบราคาที่หัวหนา้
ส่วนราชการลงนามแล้ว
(21 ต.ค.2542)

37

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด



โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่น
ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด

2. สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือน 
ตามแบบ สขร.1

(1 ธ.ค. 2543
ปรับปรุงใหม่ 16 ม.ค. 2558)
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มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด



โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)

3. เอกสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
(7 ม.ย. 2553)

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (27 ม.ค. 2559)
- การจัดหาพัสดุ เช่น 

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เป็นต้น

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



4. เกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
(27 ม.ค. 2559)

-การให้บริการประชาชน 
เช่น 
(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



4. เกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
(27 ม.ค. 2559)

- การบริหารงานของ
หน่วยงาน เช่น  
(1) โครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานตาม
กฎหมายจัดตั้งฯ

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



4. เกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (27 ม.ค. 2559)
- การบริหารงานของ
หน่วยงาน เช่น 
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของหน่วยงาน เป็นต้น

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (27 ม.ค. 2559)
-การบริหารงบประมาณของ
หน่วยงาน เช่น
(1)  แผนงาน โครงการและ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
เป็นต้น

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (27 ม.ค. 2559)
-การบริหารงานบุคคล เช่น 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือสรรหา
บุคลากรเอกสารหรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (27 ม.ค. 59)
-การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน เช่น 
(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เป็นต้น

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



5. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 
(18 ม.ค. 2560) ด าเนินการแล้วเสร็จใน 
90 วัน (6พ.ค. 2560)

ก. ชื่อหรือหัวข้อเรื่องงานวิจัย
ข. รายชื่อผู้ท างานวิจัย (รวมที่

ปรึกษาและผู้ช่วยท างานวิจัย)
ค. วิธีการจ้างท างานวิจัย
ง.  จ านวนเงินตามสัญญารับ

งานวิจัย
จ.  ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด

47

โดยการตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)



ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรา 7 (เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา)
และมาตรา 9 [เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการก าหนดไว้ใน 
(1) – (8)] แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ทั้งมาตรา 7 และ 9

มติ ครม. เมื่อ 20 เมษายน 2554
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มาตรา 11

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

49

เป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่มายื่นค าขอ
เป็นการเฉพาะราย (เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก 
ม. 7 , 9 และ 26)

โดยการจัดหาให้ประชาชนเฉพาะรายตามที่ขอ



มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จะเปิดเผยมิได้

ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

50

การห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร



การใชดุ้ลพินิจก่อนออกค าสั่ง
ต้องค านึงถึง หลักเกณฑ์ 3 ประการ

ปิด

เปิด1) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

2) ประโยชน์สาธารณะ

3) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง

51

การอาจมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร



1. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

2. จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์
3. ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมรายงานทางวิชาการ ข้อเท็จจริง)
4.  อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล
5. รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เปิดเผยแล้วเป็นการรุกล้ า
สิทธสิ่วนบุคคลโดยไม่สมควร

6.  ข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือที่ให้มาแต่ไม่ให้เปิดเผยต่อผู้อื่น
7.  ข้อมูลอ่ืนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม

มาตรา 15
ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง

การใช้ดุลพนิิจก่อนเปิดเผย
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มีอยู่ 2 กรณี คือ เปิดเผย หรือ ไม่เปิดเผย 
- กรณีเปิดเผย อาจก าหนดเงื่อนไขได้ ดังนี้
1. ให้ลบ/ตัดทอน/ท าอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น
2. วางหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการเปิดเผย

(ใหเ้ปิดเผยเป็นการท่ัวไป/เฉพาะแก่บุคคลใด)

- กรณีไม่เปิดเผย
1. ต้องให้เหตุผลของการไม่เปิดเผย
2. ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยนั้น ต่อ กวฉ.

การออกค าส่ังหลงัจากใช้ดุลพนิิจ

การใช้ดุลพนิิจก่อนเปิดเผย (ต่อ)
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เป็นข้อมูลทีห่น่วยงานก าหนดการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544

2. มิให้เปิดเผย

1. ให้เปิดเผย

มาตรา 16
การอาจมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
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“จนท.รัฐ เห็นว่า การเปิดเผยอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของผู้ใด ให้แจ้งผู้น้ันเสนอค าคดัค้านภายในเวลาทีก่ าหนด”

ปิด

เปิด
- จนท.รัฐต้องแจ้งให้ผู้น้ันเสนอ
ค าคดัค้าน ภายในเวลาทีก่ าหนด (ไม่
น้อยกว่า 15 วนั)

- จนท.รัฐต้องพจิารณาว่า เหตุผลที่
คดัค้าน ฟังขึน้หรือไม่

- แจ้งผลการพจิารณา และแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์

มาตรา 17

การคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่ 3
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- จดัให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีเ่กีย่วข้อง/จ าเป็น และ
ยกเลกิเมื่อหมดความจ าเป็น
- เกบ็ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล
- จดัพมิพ์ในราชกจิจาฯ เช่น ประเภทของบุคคลทีเ่กบ็  
ลกัษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และแหล่งทีม่าของข้อมูล เป็นต้น

มาตรา 23
หน่วยงานของรัฐ ต้องด าเนินการ ดงันี้

- แก้ไขให้ถูกต้องเสมอ
- จดัระบบรักษาความปลอดภยั เพือ่ไม่ให้น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล          
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* ต่อ จนท. ในหน่วยงาน เพือ่น าไปใช้ตามอ านาจหน้าที ่                                   
* ใช้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการจัดเกบ็
* ต่อหน่วยงานทีท่ างานด้านแผน/การสถิต/ิส ามะโน
* ใช้เพือ่ประโยชน์ในการศึกษาวจิัย
* ต่อหอจดหมายเหตุฯ เพือ่การตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา
* ต่อ จนท. เพือ่ป้องกนัการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย
* กรณจี าเป็นเพือ่ป้องกนั/ระงบัอนัตรายต่อชีวติ/สุขภาพ
* ต่อศาล และ จนท. หน่วยงาน/บุคคลทีม่ีอ านาจตามกฎหมาย
* กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีา

มาตรา 24
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐแห่ง
อืน่หรือผู้อืน่ โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลทีใ่ห้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล          
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ได้ตรวจด ูหรือได้รับส าเนาข้อมูลของบุคคลน้ันตามที่มีค าขอ
เป็นหนังสือ

มีสิทธิขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารของตน 
ถ้าไม่ถูกต้องตามทีเ่ป็นจริง

มีสิทธิในการอทุธรณ์  กรณหีน่วยงานไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลง
ตามค าขอ ภายใน 30 วนั

มาตรา 25
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องให้
บุคคลหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล          
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มาตรา 26
* ส่งเก็บหอจดหมายเหตุ
– 75 ปี (มาตรา 14)
– 20 ปี (มาตรา 15)

* ขยายเวลาได้คราวละ 5 ปี
* ขอเก็บไว้เอง
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การเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์          



- หน่วยงานที่ได้รับค าขอ ให้แนะน าประชาชนผู้ขอ
ให้ไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลข้อมูล
โดยไม่ชักช้า

- ถ้าพบว่าข้อมูลที่ประชาชนขอ เป็นข้อมูลของ
หน่วยงานอื่น และระบุห้ามการเปิดเผย (ม. 16) 
ให้ส่งค าขอให้หน่วยงานนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป

มาตรา 12

60

การให้ค าแนะน าแก่ประชาชน          
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4. การใช้สิทธิของประชาชน
- สิทธิได้รู้
- สิทธิร้องเรียน
- สิทธิอุทธรณ์



การใช้สิทธิ
อุทธรณ์

การใช้สิทธิได้รู้

1

การใช้สิทธิ
ร้องเรียน

2 3 4

ประชาชนใช้สิทธิร้องเรียน
- กรณีไมล่งพิมพ์ในราชกิจจา ม.7
- กรณไีม่จัดข้อมูลตาม ม. 9
- กรณีไม่จัดหาข้อมูลตาม ม.11
- กรณีฝ่าฝืน พรบ. ข้อมูลฯ
- กรณีล่าช้า หรือไม่สะดวก
- กรณี หน่วยงานว่าไม่มีข้อมูล

ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์
- กรณีมีค าสั่งไม่เปิดเผย ม.14,15
- กรณีไม่รับฟังค าคัดค้าน ม.17
-กรณีไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ม.25

ศาล
ปกครอง

ประชาชนใช้สิทธิได้รู้ โดย
ม. 7 ตรวจค้นในราชกิจจาฯ
ม. 9 ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ
ม.11 ย่ืนค าขอดูข้อมูล
ม 25 ยื่นค าขอดูข้อมูลบุคคล
ม. 26 ขอค้นคว้าประวิติศาสตร์

ประชาชนใช้สิทธิได้รู้ โดย
ม. 7 ตรวจค้นในราชกิจจาฯ 
ม. 9 ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ
ม.11 ย่ืนค าขอดูข้อมูล
ม 25 ยื่นค าขอดูข้อมูลบุคคล
ม. 26 ขอค้นคว้าประวิติศาสตร์

ลงราชกิจจาฯ / ให้ตรวจดู /
จัดหาให้ / ปฏิเสธตาม ม. 15

หน่วยงาน
ของรัฐ

ม. 13 , 28 (4), 33

พจิารณา ให้ความเห็น

กขร.

พจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์
ม. 18 , 35

กวฉ.
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สิทธิรับรูข้้อมูลข่าวสารตาม ม. 7

สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตาม ม.9

สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตาม ม.11

สิทธิได้รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน ม. 25

สิทธิในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลประวัติศาสตร์ ม. 26

จ าแนกได้  ดังนี้

สิทธิได้รู้          
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การขอข้อมูลข่าวสาร

บุคคลสามารถใช้สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของรัฐได้ โดยการยื่นค าขอ

(การเขียนค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้ขอ
และหน่วยงานของรัฐ)

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ยกเว้น
ตามที่กฎหมายก าหนด

ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา (A 4 ไม่เกิน 1 บ.)
หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง (ค ารับรองละไม่เกิน 5 บ.)
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การไม่ปฏิบัติ / ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

การปฏิบัติที่ล่าช้า
ไม่ได้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ตามมาตรา 33
หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ตามที่ขอ แต่ผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง

ตามมาตรา 13
สิทธิร้องเรียน          
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ขั้นตอนการใช้สิทธิร้องเรียน
ประชาชนยื่น

ค าร้องเรียนต่อ กขร.

เชิญหน่วยงานไปชี้แจง

สขร. รับเรื่อง

หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม น าเสนอเรื่องให้ คอก. 
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ สขร. ให้ค าแนะน า
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน

คอก. ประชุมพิจารณาและแจ้งผลให้
ผู้ร้องเรียนและหนว่ยงานทราบ

หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติ
ยุติเรื่องและรายงาน กขร. ทราบ

หน่วยงานปฏิบัติตาม
แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบและยุติเรื่อง

* คอก. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ภายใน 30 วัน
กรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาได้แต่ต้องแสดงเหตุผล รวม
แล้วไม่เกิน 60 วัน
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อุทธรณ์ ได้ใน 3 กรณี 
1. จนท.รัฐมีค าสั่งไม่เปิดเผย/ปฏิเสธค าขอข้อมูลตาม ม.14/ม.15     
เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน (ม.18)
2. จนท.รัฐไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตาม ม.17 
วรรคสาม ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ( ม.18)
3. หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่มีค าขอ ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน (ม. 25 วรรคสี่)

โดยยื่นค าอุทธรณ์ที่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ/
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

สิทธิอุทธรณ์          
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ขั้นตอนการใช้สิทธิอุทธรณ์
ประชาชนยื่น

ค าอุทธรณ์ต่อ กขร.

กวฉ. พิจารณาวินิจฉัย และมีค าวินิจฉัย

สขร. รับเรื่อง

กวฉ. พิจารณารับเรื่อง และเชิญผู้อุทธรณ์
และหน่วยงานมาขี้แจง

คอก.พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ 
พิจารณาส่งเรื่องให้ กวฉ. แต่ละสาขา

กวฉ. แจ้งให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ

หน่วยงานถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยภายใน 7 วัน นับแต่ทราบค าวินิจฉัย

กวฉ.ต้องพิจารณา ภายใน 30 วัน กรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล รวมแล้วไม่เกิน 60 วัน
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- ค าวินิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นที่สุด (ม. 37)
- ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ กวฉ. ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ม. 42)
- หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย
ทุกกรณี (มติ ครม. 9 มี.ค. 2542)
- ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครอง
เพื่อเพิกถอนค าวินิจฉัย (มติ ครม. 11 เม.ย. 2549)

ค าวินิจฉัยของ กวฉ.
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การฝ่าฝืน ม. 32 (เรียกบุคคล/ให้ส่งเอกสาร)

มีโทษตาม ม.40 (จ าคุก 3 เดือน/ปรับ 5,000 บาท)

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข/ข้อจ ากัด ตาม ม.20

(การเปิดเผยข้อมูล เจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องรับผิดหากท าโดยสุจริต)

มีโทษตาม ม.41 (จ าคุก 1 ปี/ปรับ 20,000 บาท)

บทก าหนดโทษ
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5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เอ
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0901/lenm090100112/4198407-cartoon-library-with-clipping-path.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/photo_4198407_cartoon-library-with-clipping-path.html&usg=___EmQTweCQMGKFSh3Mk6YqSHDVI0=&h=1200&w=990&sz=108&hl=th&start=16&zoom=1&tbnid=nYPLijSVTmIt_M:&tbnh=150&tbnw=124&ei=XQWwUZ-VMYeErQfdjYG4Aw&prev=/search?q=cartoon+library&hl=th&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEkQrQMwDw


1. สถานที่ตั้ง
- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
- เป็นสัดส่วน
- มีป้ายชื่อศูนย/์ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ          
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2. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
- โต๊ะ/เก้าอี้ ส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน

- ตู/้ชั้น ใส่แฟ้มเอกสาร

- เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท/์โทรสาร

- แบบฟอร์ม เครื่องเขียน

- แผนภาพ

ขั้นตอนการให้บริการ

แผ่นพับ ฯลฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ          
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3. การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

- ผ่านการอบรม/มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ

- มีจิตบริการ (Service mind)

- จัดท าดัชน/ีจัดท าแฟ้มข้อมูลได้

- สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์

ได้อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ          
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4. การจัดท าดัชนี
- ดชันี/สารบัญประจ าแฟ้ม- ดชันีรวม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ          
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5. การน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
(ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานส่งลงราชกิจจานุเบกษา)

และ มาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องรวบรวมไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

มาใส่ในแฟ้มเอกสารให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ          
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6. การก าหนดระเบียบ/การด าเนินการ
- จัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
- จัดท าคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ฯ 
- จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ฯ
- จัดท าสมุดทะเบียนผู้ขอเข้าใช้บริการ และแบบฟอร์มต่างๆ
- ก าหนดระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการขอส าเนาเอกสาร
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/การศึกษาดูงาน
- ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ (บอร์ด ฯลฯ)
- ก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และเว็บไซต์)
- การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ
- จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ          
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- รูปแบบการใช้งาน
- แนวทางการติดตั้ง
- องค์ประกอบของเว็บไซต์
- สิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
- วิเคราะห์ตัวระบบฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์          
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รูปแบบการใช้งาน
แบบที่ 1 : ใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลใน

เครื่องแม่ข่ายของ สขร. 
แบบที่ 2 : น าโปรแกรมในแผ่น CD ติดตั้งใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
แบบที่ 3 : หน่วยงานมีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์          
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แนวทางการติดตั้ง 
1 : ติดต่อขอใช้เว็บผ่าน สขร.

2 : น าแผ่นโปรแกรมไปติดต้ังทีเ่ครื่องแม่ข่ายของ
หน่วยงานเอง
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องค์ประกอบของเว็บไซต์
- เมนูด้านบน รวมถึงค าค้น
- เมนดู้านซ้าย เช่น 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนรีวม ม. 7 และ ม.9
ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.7
ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9
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สิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
- เลือกรูปแบบการใช้งาน
- รายงานเข้ามาที่ สขร. ที่เมนูหน่วยงานราชการ
- สขร. จะติดต่อกลับ ทาง e-mail 

ไม่เกิน 3 วันท าการเพื่อแจ้ง username 

และ password
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วิเคราะห์ตัวระบบฯ
รูปแบบที่ 1 เหมาะส าหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการติดตัง้ 
ข้อมูลจะจัดเก็บอยู่ท่ี สขร. 
รูปแบบที่ 2 หน่วยงานต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงาน ง่ายในการบริหาร
จัดการ แต่ความสามารถต่างๆ บางตัวในระบบอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่
รูปแบบที่ 3 หน่วยงานจะต้องเสียเวลาจัดท าดัชนี และ
ปรับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารบนเว็บไซต์
ให้สอดคล้องกับตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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สถานที่ติดต่อ
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2

ท าเนียบรัฐบาล กทม. 10300
โทร. : 0 2283 4662-63 (สนค.)

0 2283 4672-76 (สรห.)   0 2283 4665-70 (สวธ.)
0 2283 4678-80 (สสผ.) 02283 4682-83 (กพส.)

โทรสาร : 0 2283 4698
Website : http://www.oic.go.th

E-mail : webmaster@oic.go.th, infothai@oic.go.th
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