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บทที่ 1  
ความเปนมา 

 

        สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการแตเดิมนั้นเปนไปอยางจํากัด  โดยถือวา 
การดําเนินงานของรัฐเปนกิจการภายในของระบบราชการ การเปดเผยขอมูลขาวสารขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที ่
ที่รับผิดชอบ ซ่ึงมักจะปกปดเปนหลักและเปดเผยเปนขอยกเวน 
  กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการฯ เกิดขึ้นในยุครฐับาลของ นายอานันท  ปนยารชุน  
ซ่ึงไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการขึ้น  แตกฎหมายฉบับนี้ผานการรบัรอง 
จากสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2540 ซ่ึงตรงกับรัฐบาลของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  โดยลงประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษา  เลม 114 ตอน 46 ก หนา 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540  และมีผลบังคับใชตัง้แตวันที่ 9 

ธันวาคม 2540  
  พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาจากแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ระบบ

การเมือง การปกครองใหมหีลักเกณฑที่ชัดเจน รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได ปองกันการทุจริตไดทําใหประชาชน 
มีสวนรวมในการทาํงานตาง ๆ ของเจาหนาทีข่องรัฐ (ธรรมาภบิาล = Good Governance) ขณะเดียวกนักค็ุมครองสิทธิของ
ประชาชนไปในเวลาเดียวกันดวย    และพระราชบัญญัตฉิบบันี้ไดใหสิทธิประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความ 
ครอบครองหรอืในความดูแลของรัฐสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ตราขึ้น  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540   
ซ่ึงรับรองสิทธิขึ้นพื้นฐานของบุคคลไวหลายประการ  และรับรองสิทธิของประชาชนในการรบัรูขอมูลขาวสารสาธารณะ 

  

วัตถุประสงค 
 1.  วัตถุประสงคหรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติของขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
      1.1  เพื่อรองรับ “สิทธิไดรู” (Right know) ของประชาชน   
   เมื่อศึกษาความเปนมาของพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะพบวากฎหมาย 
ฉบับนี้เกิดขึ้นจากนักวิชาการ  ส่ือมวลชนและสังคมโดยรวม  ซ่ึงเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองมีกฎหมาย 
เพื่อรับรอง “สิทธิไดรู” (Right know) หรือสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ โดยเห็นวา 
สิทธิดังกลาวนีเ้ปนส่ิงที่มีความสําคัญมากทั้งในดานการบริหารบานเมืองและดานการพิทกัษสิทธิประโยชนของประชาชน 

กลาวคือ 
  1)  ดานการบริหารบานเมอืง   การที่จะทาํใหการบริหารบานเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

โปรงใสอยางแทจริงนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการ

บริหารและปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งที่เปนอํานาจหนาทีข่องฝายการเมืองและเจาหนาที่ของรฐัโดยทั่วไป   การที่ประชาชน 
จะสามารถมีสวนรวมในบทบาทหนาที่ดังกลาวแลว  ประชาชนจําเปนจะตองไดรับขอมูลขาวสารอยางครบถวนวา  
ฝายปกครองหรือฝายบริหารไดดําเนินการเรือ่งใดไปแลว  มีรายละเอียดการดําเนินการอยางไร 
  2)  ดานการพิทักษสิทธิประโยชน   การที่ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินงานของรัฐจะชวยใหประชาชนสามารถเรียนรูไดวา  การดาํเนินงานของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นถูกตอง 
หรือไม  มีการปฏิบัติหรือไม  ชวยทําใหสามารถโตแยงเพื่อพทิักษสิทธิประโยชนของตนเองได  รวมทั้งในกรณีที่มีขอมูล 
ขาวสารวาการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งของรัฐจะกระทบสิทธิหรือเสียหายตอชุมชนก็สามารถโตแยงเพื่อใหมีการ

ดําเนินการใหถกูตองได 
 

1 



      1.2  ความสําคัญของกฎหมายที่นอกเหนือจากการรับรอง “สิทธิไดรู” (Right know) ของประชาชน 
   1)  เพื่อคุมครองขอมูลขาวสารของราชการบางประเภท  ซ่ึงจําตองเก็บรกัษาไวเปนความลับหรือ

จําเปนตองปกปดไวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  ทั้งนี ้เพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม 
   2)  เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคล   โดยเฉพาะในสวนของขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ

ครอบครองหรอืควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 
 สรุปวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติของขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดังนี้ 
 1.  เพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ  ของรัฐ    

เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  รวมทั้งมีสวนรวม 
ในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  อันจะเปนการสงเสริมใหมีรฐับาลที่บริหารบานเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพ   โปรงใส  เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 2.  เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผยหรืออาจ 
ไมเปดเผย เพื่อใหชัดเจนตอการปฏิบัติ  โดยจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสยีหายตอ 
ประเทศหรือตอประโยชนที่สําคัญของประชาชน 
 3.  เพื่อคุมครองการรกุล้ําสิทธสิวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกบัขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ

ครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
 

ประโยชนและคุณคาของพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  พระราชบัญญตัิฉบับนี้ไดใหหลักประกันกับประชาชนทุกคนในเรื่องโอกาสการรบัรูขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐและการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบคุคลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุม 
ของหนวยงานของรัฐอีกดวย  หลักประกันดังกลาวจะมีสวนสําคัญในการแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา

สังคมไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคตซึ่งถือไดวาเปนประโยชนและคุณคาของกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 

กลาวคือ 
1.  ชวยกระตุนและสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ 

สวนรวม 
      พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสวนสําคัญในการสรางความตื่นตัวตอสิทธิและโอกาสของการรับรูขอมูล

ขาวสารของราชการ  หมายถงึ  โอกาสการรบัรูขอเท็จจริงในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เปนรูปธรรม  
เปนภาคปฏิบัตจิริงที่เสริมตอการรับรองสิทธิในการรบัรูขอมลูขาวสารของราชการ ทาํใหประชาชนไดรับรูถึงจุดออน  
จุดแข็งที่มีอยูในกระบวนการทาํงานของหนวยงานของรฐัในทกุ ๆ ดาน ซ่ึงการรับรูเชนนี้จะทาํใหประชาชนไดรับรูขอเท็จจริง

ที่ถกูตองประชาชนเกิดความเชื่อมั่นที่จะใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐเกิดการตื่นตวั 
ในการเรียนรูในวงกวาง  ประชาชนจะเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นถึงคุณคาหรือความสําคญัในการเขาไปมีสวนรวมในการบรหิาร

ดานตาง ๆ ของรัฐบาลมากยิ่งขึน้ การมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอยังทําใหประชาชนสามารถติดตามการบรหิารงานของรัฐ

ทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลางไดสามารถใชสิทธิและมีสวนรวมในการบรหิารการปกครองสะทอนความตองการของ

ประชาชน เกิดความไววางใจอันเปนพื้นฐานใหเกิดความรัก  ความสามคัคีในสังคม 
  2.  ชวยเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือคานิยม การดําเนินงานเจาหนาทีข่องรัฐ และหนวยงานของรัฐ 
ใหมุงสูความเชือ่มั่นในหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและหลักความโปรงใส 
   พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สาระสําคัญจะสงเสริมใหมีการเปดเผย 
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ขอมูลขาวสารมากที่สุด การไมเปดเผยจะทําไดเฉพาะเทาทีจํ่าเปนเทานั้น ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันสําคัญทีท่ําใหเจาหนาที ่
และหนวยงานของรัฐเกิดความตื่นตัว   และปรับปรุงพัฒนาตนเองและหนวยงานอยางมากทั้งในเรื่องความสําเร็จหรือ 
ผลการดําเนินงานหรือประสิทธิผลการดาํเนินงานที่จะตองคอยตอบคําถามใหไดวาการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมาย  

สามารถนําไปใชประโยชนตรงตามวตัถุประสงคไดมากนอยเพยีงใด รวมทั้งการทาํงานนัน้ไดดําเนินงานอยางมีประสทิธิภาพ

มากนอยเพียงใดในแงการใชทรัพยากรตาง ๆ เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐจะตองปรับสภาพการทาํงานใหอยูในสภาพ

โปรงใสสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
    กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องภายใตแรงผลักดันของการดําเนนิงานตามพระราชบัญญัตินี้

ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ  คานิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในองคกรและตัวองคกรหรือหนวยงานของ

รัฐเองที่จะตองมีวิธีคิด  วิธกีารปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงหลักประสทิธิภาพ  ประสทิธิผลและความโปรงใสในการดาํเนินงาน  

ซ่ึงยอมเปนผลดีและเปนหลักประกันตอการบริหารและการพัฒนาของประเทศตอไป 
  3.  ชวยสงเสริมและพัฒนาระบบการเมืองและระบบการบรหิารของประเทศใหมคีวามโปรงใส 
       แมวาในปจจุบันอาจกลาวไดวาการพัฒนาระบบการบริหารของประเทศไทยไดมีการพัฒนา

กาวหนามากยิง่ขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา  แตปญหาสําคัญทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาซ่ึงเปนปญหาสืบเนื่องมาเปน

เวลานานยังไมสามารถแกไขใหเปนขอยุติ  กลาวคือ ประเดน็ที่วาจะทําอยางไรใหการบรหิารหรือการปฏิบัติงานของ

หนวยงานของรัฐหรือรฐับาลเปนไปดวยความถูกตอง  มีประสิทธิภาพโปรงใสปราศจากการทุจริต  ซ่ึงการจะดําเนินงาน

เรื่องนี้ใหถกูตองตองมีผูรับผิดชอบที่สําคัญสองสวน  คือ สวนฝายการเมืองและสวนขาราชการประจํา  พระราชบัญญตัิ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จึงเปนเครื่องมือทีสํ่าคัญทั้งของฝายการเมืองและขาราชการประจํา  และ/หรือ

เจาหนาที่ของรฐัในการสรางความถกูตองใหเกิดขึ้น กลาวคอืการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญตัิ

ชวยใหฝายการเมืองสามารถกาํกับตรวจสอบการทํางานของขาราชการทั้งในเรื่องประสิทธภิาพ  ประสิทธผิลและความ

โปรงใสไดตลอดเวลา  รวมทั้งสามารถมีขอมลูขาวสารที่เพียงพอในการที่จะเสนอแนะ หรือหามาตรการเพือ่ปรับปรุง

แกไขการปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมกับเวลา ในดานของขาราชการประจําเองก็มีเครื่องมือดานการเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่จะทดัทานไมใหฝายการเมอืงดําเนนิการหรือส่ังใหดําเนินการในเรื่องที่ไมถูกตองได   ซ่ึงในที่สุดจะเกิด 
การพัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติงานทั้งฝายการเมืองและขาราชการประจาํไปในทิศทางที่ถกูตอง  การที่
ประชาชนไดทราบขอเท็จจริงในการใชอํานาจรัฐแตละเรื่อง ทาํใหสามารถพเิคราะหไดวากรณีตาง ๆ  ไดดําเนินการ 
มาโดยถูกตองหรือไม  เกิดการตรวจสอบยับย้ังเพื่อใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยถูกตองและเปนการปองกันการทุจริต

คอรรัปช่ันเพราะการกลั่นแกลงหรือเอ้ือประโยชนแกคนบางคนจะถูกเปดเผยตอประชาชนทั่วไปทําใหอาจถูกตรวจพบ 
ไดงาย  

  4.  ชวยใหประชาชนไดรับความเปนธรรมในการพิทักษสิทธขิองตน 
       การที่ประชาชนไดรูถึงการใชอํานาจของรัฐในกรณตีาง ๆ ทําใหประชาชนมีโอกาสพเิคราะห 
ไดวากรณีของตนซึ่งเปนเรื่องที่คลายคลึงกันจะเกิดผลเชนใด  ทําใหสามารถดําเนินการเพือ่พิทักษรกัษาสทิธิของตนได

โดยถูกตอง 
ขอบเขตของสิทธใินการไดรับขอมูลขาวสาร 
  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลหรือขาวสารสาธารณะที่อยูในความครอบครองของหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือราชการสวนทองถิ่น  เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ   
ความปลอดภัยของประชาชน  หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น  ทั้งนี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

(รัฐธรรมนูญมาตรา 58)  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลคําช้ีแจงและเหตุผลจากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  
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รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการ  หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ 
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียสําคัญอื่นใดทีเ่กี่ยวกับตน หรอืชุมชน ทองถิ่น 

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมาย

บัญญัติ (รัฐธรรมนูญมาตรา  59) 
  อยางไรก็ตาม การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความ หรือภาพ  ไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดมิได หรือกระทบสิทธขิองบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียงหรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทาํมิได  

เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน(รัฐธรรมนูญมาตรา  34) 
  หลักการขอนี้แสดงถึงสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมคํานงึวา 
เขาจะมีประโยชนไดเสียกับขอมูลขาวสารนั้น ๆ หรือไมก็ตาม ดังนั้นการจํากัดสิทธินี้จะทําไมได  เวนแตจะมีกฎหมาย

จํากัดไว  และการจํากัดสิทธติามกฎหมายดงักลาวตองไมขดัตอรัฐธรรมนญูดวย 
  เหตุจํากัดสิทธทิี่สําคัญมีดวยกนั  4  ประการ คือ 
  1.  ความมั่นคงของรัฐ   รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย  ความลับทางทหาร  ขอมูลที่สําคัญ 
ทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางประเทศ  เปนตน 

2.  ความปลอดภัยของประชาชน  หมายถึง  ประชาชนโดยสวนรวม มิใชคนใดคนหนึ่ง เชน  

ขอมูลเกี่ยวกบัการคลังของชาติทีห่ากเปดเผยแลว ประชาชนจะตื่นตระหนกจนเกดิเหตทุาํใหไมมั่นใจในระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ อาจทําใหรูสึกไมปลอดภัยในทรัพยสินจนอาจเกิดการขนยายถายเททรพัยสินออกนอกประเทศจํานวนมาก 

หรือขอมูลเกี่ยวกับโรคระบาดที่หากเผยแพรออกไปทําใหประชาชนตื่นกลัวจนเกิดเหตุจนอาจทําใหการแกไขสถานการณ

ไมเปนผล 
3.  สวนไดเสยีอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล   สวนไดสวนเสียนี้ไมจําเปนตองเปน

ทรัพยสินเงินทอง  เชน  การปวยเจ็บ  หรือรายงานการสอบสวน  หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด  เปนตน  
แตการวินิจฉัยในขอนี้คงตองนําเอาประโยชนสาธารณะในการรบัรู  และการคุมครองบคุคลเขามาพิจารณาดวย เชน

บุคคลทีเ่ปนโรคเอดสแพทยไมควรเปดเผยแกคนทั่วไป  แตอาจตองเปดเผยแกผูเกี่ยวของตองดูแลผูปวยนั้น เชน บิดา 

มารดา สามี  ภรรยา  หรือแพทย  พยาบาลผูตองเกี่ยวของดูแลโดยตรง  เพราะเปนผูมีสวนไดเสียอยูดวย   
  4.  ความเปนสวนตวัของบคุคล  ยอมไดรับความคุมครอง  แตก็มีขอยกเวนสําหรับผูทีเ่ปนบุคคล

สาธารณะในบางเรื่อง  เชน  บุคคลธรรมดามีภรรยาหลายคนเปนเรื่องสวนตัว แตหากรฐัมนตรี ปลัดกระทรวง หรือ

อธิบดีมีภริยาหลายคน  หรือไดขาราชการเปนภริยาแลวใหความดีความชอบบุคคลเหลานีเ้ปนพิเศษ หรือเลื่อนตําแหนง

ใหไดดี ดังนี้ไมใชเรื่องสวนตัว เนื่องจากความเปนอยูดังกลาวกระทบตอการทํางานอันเปนประโยชนสาธารณะ  เพราะ

เปนการใชอํานาจหนาที่ในตาํแหนงโดยมิชอบ เปนตน 
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บทที่ 2  
แนวทางการดําเนินการ 

 

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี
  มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541  ใหหนวยงานของรัฐถือนโยบายสําคัญทีจ่ะตองเรงรัด 
ใหมีการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหไดผลอยางจริงจัง  ดังนี้ 
  1.  ใหกําหนดเปนนโยบายสําคัญ  หรือนโยบายเนนหนกัในปงบประมาณ 2542-2543  ในการเรงรัด

ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง  สามารถใหบริการดานขอมูลขาวสารไดอยางเปนรูปธรรม 
  2.  จัดใหมีโครงการประชุม  สัมมนา  หรือฝกอบรมเพื่อใหเจาหนาที่ที่มคีวามรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติอยางถูกตอง 
  3.  จัดตั้งสถานที่ใหบริการศนูยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร

ของราชการแกประชาชนตาม “สิทธิไดรู” (right know) ของประชาชน   

  4.  แตงตั้งผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะ   โดยแตงตั้งบุคคล  หรือคณะกรรมการประจาํหนวยงาน 
เพื่อกํากับดแูลการปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิของหนวยงาน 
  มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542  มีดังนี้ 
  1.  เมื่อคณะกรรมการ ฯ ตามมาตรา 28  ใชอํานาจสอดสองและใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นเรื่อง

รองเรียนตองถอืปฏิบัติตามเปนกรณีดวนที่สุด 
  2.  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขอความรวมมอืใหหนวยงานเรงรัดจัดสง

เอกสารหรือใหขอเท็จจริง 
  3.  เมื่อมีคําวินจิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ใหรีบดําเนินการภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับทราบ 
  4.  หากมีปญหาอุปสรรคใหแจงเหตุผลตอสํานักงานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ  
หากไมปฏิบัตติามและไมมีเหตผุลที่สมควร  ใหผูบังคับบัญชาพิจาณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 

 

แนวทางดําเนินการ 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารกาํหนดวา ขอมูลขาวสารสาธารณะที่อยูในความครอบครองของ

หนวยงานใดหนวยงานนั้นมีหนาที่ตองเปดเผย  ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงไดกําหนดแนวทางและการรายงานผลการปฏิบตัิ

ตามพระราชบัญญัติดังกลาวเปนขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  การจัดเตรียมบุคลากร 
       1)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพือ่ทําหนาที่กาํหนดแนวทางในการดําเนนิงาน การบริหาร

จัดการระบบการดําเนนิงานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
      2)  แตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย  เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  กรณีที่เกิด

ปญหาในทางปฏิบัติ 
          3)  แตงตั้งตัวบุคลากรผูรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ 
 4)  พัฒนาตัวบุคลากรใหมคีวามรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในตวักฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ 

และมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  เชน การประชุมช้ีแจง การจัดอบรม 
สัมมนาการจัดสงเจาหนาที่ไปอบรมดูงาน 
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5)  กระตุนใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความตื่นตัว  และใหความสาํคัญตอการดําเนินการ 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  รวมทั้งใหความรวมมือและสนับสนุนขอมูลขาวสารเมื่อไดรับ 
การติดตอตองขอจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
  2.  การจําแนกขอมูล 
      สํารวจและรวมขอมูลขาวสารที่มีทั้งหมดแลวแยกขอมูลวาอยูในประเภทใดตามมาตราตาง ๆ  
ไดดังนี้ 

มาตรา ขอมูลขาวสาร 
1. ขอมูลขาวสารที่
เปดเผยเปนการทั่วไป 
       1.1  มาตรา 7 

 
 
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
1.  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 
2.  สรุปอํานาจหนาที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
3.  สถานทีต่ิดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรอืคําแนะนาํในการติดตอกับหนวยงานของรฐั 
4.  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง  หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือ
การตีความ  ทัง้นี้เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ  เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ

เอกชนที่เกี่ยวของ 
5. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

      1.2  มาตรา 8 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) แตยังไมไดนําลงพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษา  จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนั้นจะไดรูถึง

ขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 

      1.3  มาตรา 9 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามหลักเกณฑและ

วิธีการทีค่ณะกรรมการกาํหนด  ไดแก 
1.  ผลการพิจารณาหรือคําวินจิฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน  รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่ง

ที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินจิฉัยดังกลาว 
     1.1  ประกาศ ผล การพิจารณาจัดซ้ือจัดจาง สอบราคา ประกวดราคา 

     1.2  ประกาศ ผล การจางพนักงานราชการ / ลูกจางชั่วคราว พรอมทั้งแนบใบประกาศ 
            รับสมัครไวดานหลัง 
    1.3  ประกาศผลการอนุญาตใหเอกชนเขามาดําเนินการในหนวยงานนั้นๆ 

2.  นโยบายหรอืการตคีวามที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) 
      2.1 นโยบายของกรมสุขภาพจิต รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ 
    2.2  นโยบายของหนวยงานฯ รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ 
    2.3  แผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต 

3.  แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
      3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของกรมสุขภาพจิต 

     3.2  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการที่หนวยดําเนินการประจําปงบประมาณ 
          ของหนวยงาน 
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มาตรา ขอมูลขาวสาร 
1.3  มาตรา 9 (ตอ) 4.  คูมือหรือคาํสั่งเกี่ยวกับวิธปีฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรฐั  ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธหินาที่

ของเอกชน 
      4.1  คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
          ของเจาหนาที่ของรัฐ 

     4.2  คูมือการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
          ของหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

     4.3  แผนผังขั้นตอนการใหบริการของหนวยงานฯ เชนการติดตอขออนุญาตในเรื่องตางๆ   

    4.4  คูมือประชาชน เรื่อง สิทธิรับรูขอมูลขาวสาร 
     4.5  คูมือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิหนาที ่
          ของเอกชน พ.ศ. 2550 - 2551 

5.  ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงตามมาตรา  7  วรรคสอง 
       5.1  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่  
            และสถานที่ติดตอ เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
     5.2  กฎกระทรวงที่แบงสวนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
          พ.ศ. 2545 

     5.3  ส่ิงพิมพที่หนวยงานสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเอกสารอื่นที่หนวยงาน 
           จัดทําเพื่อเผยแพรสูประชาชน 
     5.4  พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
          พ.ศ. 2540 
    5.5  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

6.  สัญญาสัมปทานที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  หรือสัญญารวมทุนกับเอกชน 
ในการจัดทาํบรกิารสาธารณะ 

      6.1 สัญญาสัมปทานที่หนวยงานรวมทุนกับภาคเอกชน  
ในกรณีไมมีเอกสาร  ใหเขียนที่หนาแฟมและดัชนีสืบคนเอกสารวา : ยังไมมีขอมูลนํามา     
                           แสดงเนื่องจากหนวยงานยังไมมีการทําสัญญาในลักษณะดังกลาว 
7.  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการทีแ่ตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรฐัมนตรี 

ทั้งนี้ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรอืขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน

การพิจารณาไวดวย 
      7.1 มติคณะรัฐมนตรทีี่ผูบริหารสั่งการมายังหนวยงานนั้นๆ  
ในกรณีไมมีเอกสาร  ใหเขียนที่หนาแฟมและดัชนีสืบคนเอกสารวา : ยังไมมีขอมูลนํามา  
                           แสดงเนื่องจากยังไมมีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายมายังหนวยงาน 
8.  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด(มาตรา 9) ปจจุบัน    คณะกรรมการได

กําหนดใหประกาศประกวดราคาจัดซ้ือจัดจาง  และประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐ

ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว  ตองจัดใหประชาชนตรวจดูได  และใหจัดทําสรุปผลการ

พิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง(แบบ สขร. 1)เปนรายเดือนทุก ๆ เดือน  พรอมรายละเอียด 
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มาตรา ขอมูลขาวสาร 
  1.3  มาตรา 9 (ตอ) เกี่ยวกับงานที่จัดซ้ือจัดจาง  วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา  เหตุผลที่คัดเลือก  ผูเสนอราคารายนั้นโดย

สรุปจัดไวบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร และเผยแพรบนเวบ็ไซตของศูนยขอมูลขาวสาร

ของหนวยงาน 

            นอกจากนี้คณะรฐัมนตรีมีมตเิมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2541  เห็นชอบมาตรการ

ปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกําหนดราคากลางงาน

กอสราง โดยใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกบั

การกําหนดใหตองมีการประกาศเปดเผยราคากลางและหนาที่ในการคํานวณราคากลาง

ฉะน้ันกรมสุขภาพจิตจึงเผยแพรขอมูลขาวสารมาตรา 9(8) ดังน้ี 
     8.1 ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หวัหนา 
         สวนราชการลงนามแลว 
    8.2 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง (ตามแบบ สขร.1) 

       1.4  มาตรา 10 บทบัญญตัิมาตรา 7 และมาตรา 9  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่ม ี
กฎหมายเฉพาะ  กําหนดใหมกีารเผยแพรหรอืเปดเผยดวยวิธีการอยางอื่น 

       1.5  มาตรา 11 ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

แลวประชาชนขอเปนการเฉพาะราย 
ขอมูลประวัตศิาสตร 

       1.6  มาตรา 26 

 
ขอมูลขาวสารของราชการทีห่นวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรกัษาไวหรือขอมูลขาวสาร

ของราชการตามมาตรา 14  เมื่อมีอายุครบ 75 ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา 15  เมื่อ

มีอายุครบ 20 ป  นับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น  ใหหนวยงานของรัฐ 
สงมอบใหแกหอจดหมายเหตแุหงชาติ  กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กาํหนด

ในพระราชกฤษฎีกา  เพื่อใหประชาชนศึกษาคนควา 

2. ขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคล 
    2.1  มาตรา 4 

 
 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกีย่วกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล  เชน 

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวตัิการทาํงาน 

บรรดาที่มีช่ือของผูนั้นหรือเลขหมาย รหัสหรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหหมายความรวมถึง

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตวัของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 

     2.2  มาตรา  21 บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย  

แตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
     2.3  มาตรา 23   หนวยงานของรัฐตองจัดระบบขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดและวางระบบคุมครอง

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

     2.4  มาตรา 24 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรฐั

แหงอื่นหรือผูอ่ืน จะกระทํามิได  เวนแตตามที่กฎหมายกําหนดไว 
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มาตรา ขอมูลขาวสาร 
3. ขอมูลขาวสารที่ไม

ตองเปดเผย 
   3.1  มาตรา 14 

 
 
ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไมได  คือ ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได 
   3.2  มาตรา 15 ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรฐัอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย  โดย

คํานึงถึงการปฏบิัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรฐั ประโยชนสาธารณะ  และ

ประโยชนของประชาชนที่เกีย่วของประกอบกัน 
 

 
  3.  การจัดเตรียมสถานที ่
       1.  จัดเตรียมสถานทีท่ี่ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาไดโดยสะดวกตามสมควร 
ติดปายช่ือใหชัดเจน และอาจจัดหองหรือมมุใดมุมหนึ่งของหองขึ้นอยูกับความพรอมของแตละหนวยงานในการอํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชนที่เขามาดูขอมูลขาวสาร เชนการจัดโตะ เกาอี้ ที่นั่ง ตูแฟมขอมูล แฟมดัชนีสําหรับการคน

บัญชีรายชื่อเอกสาร เปนตน 
      2.  การจัดแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บที่อ่ืนก็ได แตตองมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
ในการนําขอมลูขาวสารที่เก็บไวมาใหประชาชนตรวจดู 
      3.  สรางระบบจัดเก็บขอมลู หรือสํารวจ แกไข  ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการ 
ที่มีอยูเดิมใหสามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขัน้ตอนการจัดเก็บ สวนงานทีจั่ดเก็บ และสถานที่จัดเก็บใหสามารถคนหา

หรือหยิบใชไดโดยสะดวก หรือใหบรกิารแกประชาชนไดอยางรวดเรว็ การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร สถานทีใ่หประชาชน
ตรวจดู พรอมทัง้กําหนดรายละเอียดการดําเนินการดานตาง ๆ (มาตรา 9) และจัดเตรียมเอกสารที่จําเปน เชนใบคํารอง

ขอคนขอมูลขาวสารของราชการ บัญชีรายชื่อเอกสารที่เปดเผยได บัญชีรายชื่อเอกสารที่เปดเผยไมได  รวมทั้งดัชนีของ
ขอมูลขาวสารที่มีความละเอียดเพียงพอเพื่อใหประชาชนสามารถคนหาไดเอง 
       4.  อาจมีการจัดแสดงขอมูลขาวสารดวยส่ืออื่น เชน การจัดแสดงโดยคอมพิวเตอร หรือจัดระบบ

สืบคนดวยคอมพิวเตอรไวเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก 
       5.  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  เครื่องถายเอกสารและสามารถเก็บคาบริการตามที่ได 
ประกาศกาํหนดไว 
       6.  วางระเบียบ หรือกําหนดแนวทางการใหบรกิารขอมูลขาวสารตอประชาชน ขั้นตอน วิธีการ 

และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กําหนดคาธรรมเนยีม ระเบียบปฏิบัติเพื่อรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัย

ของหนวยงานของรัฐ   แตจะตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนดวย   
  4.  ขอพิจารณาในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
       ในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน มีประเด็นการพิจาณาในการเปดเผย

ขอมูล  ดังนี้ 
4.1 คําขอขอมลูขาวสารนั้นเปนคําขอตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ(มาตรา 11) 

           คําขอเกี่ยวกับขอมูลขาวสารอาจมีไดโดยอาศัยฐานแหงสิทธิหรืออาํนาจหนาทีต่ามกฎหมายได

หลายประเภทและอาจเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับที่มีลําดับขัน้แตกตางกันได  ซ่ึงตองพิจารณาวาคาํขอตามกฎหมายใด 
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เปนกฎหมายเฉพาะหรือไม  และคําขอใดอาศัยฐานแหงกฎหมายทัว่ไป  นอกจากนั้นคาํขอขอมูลขาวสารหรือคาํขอ

ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐยอมเปนไปตามกฎหมายเฉพาะหรือมติคณะรัฐมนตรี  

      4.2  ผูรับคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาทีต่ามกฎหมาย (มาตรา 4) 
            หนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลตามอํานาจหนาที่ปฏิบัตติามกฎหมาย  โดยผูมีอํานาจ

หนาทีใ่นฐานะผูมีอํานาจทําการแทนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายปฏิบตัิ  หรืออาจมอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ

ตามสายการบงัคับบัญชาก็ได 
      4.3  ขอมูลขาวสารที่ขอเปนขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา 4) 
             ขอมูลขาวสารที่ขอไดจะตองเปนขอมูลขาวสารทีม่ีอยูแลว  และอยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 
      4 .4  ขอมูลขาวสารที่ขออยูในความควบคุมดูแลของผูรับคําขอ (มาตรา 12 ) 
              ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมิไดอยูในความควบคมุของหนวยงานที่รับคาํขอหนวยงาน 
ของรัฐตองใหคาํแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐทีค่วบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา  ถาเปนขอมูล

ขาวสารที่จัดทาํโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่น  และระบุหามเปดเผยไวตามระเบียบรักษาความลับของราชการใหสงคําขอ

ไปยังหนวยงานของรัฐ  ผูจัดทําขอมูลขาวสารเพื่อมีคาํสั่งตอไป 
    4.5  ผูขอขอมูลขาวสารเปนคนตางดาว(มาตรา 4,มาตรา 9 วรรคสี่,มาตา 11 วรรคหาและมาตรา 21) 

             คนตางดาวที่ไมมถีิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือนิติบุคคลตางดาวอาจมีสิทธิขอขอมูลขาวสาร

ตามมาตา 9  หรือมาตา 11 ไดตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง  คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยมีสิทธิไดรับความ

คุมครองขอมูลขาวสารสวนบคุคลเชนเดียวกบัคนสัญชาติไทย 
  4.6 ขอมูลขาวสารที่ขอเปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐมีหนาที่รักษาเปนความลบั(ป.อาญา 

หรือกฎหมายเฉพาะมาตรา 15) 
             ขอมูลขาวสารบางประเภทมีกฎหมายเฉพาะกาํหนดที่ใหเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน 
ของรัฐรักษาไวเปนความลับ เชน ความลับของผูอ่ืน ซ่ึงเจาพนักงานลวงรูมาตามหนาที่หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

4.7 คาํสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่ตองระบ ุ
             ตองระบุวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด  และเพราะเหตุใด  และตอง 
ระบุดวยวาผูขอขอมูลขาวสารอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน 15 วันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่ง  โดยย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการ 

5.  วธิีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
        ขอมูลขาวสารของราชการ หมายถึง  ขอมูลขาวสารทีอ่ยูในความครอบครองหรือควบคุมของ
หนวยงานของรัฐทั้งเรื่องทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ  และขอมูลขาวสารของเอกชนหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

ขอมูลเฉพาะตวั เชน การศกึษา ฐานะ การเงิน ประวัติ สุขภาพ ฯลฯ การเปดเผยขอมูลขาวสารตองเปนขอมูลขาวสาร 
ที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว พรอมที่จะใหไดหากยังไมเสร็จเรียบรอยก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการใหไดไมจําเปนตองจัดทําขึ้นใหม  

ทั้งนี้การเปดเผยขอมูลขาวสารมีวิธกีารตาง  ๆ สรุปไดดังนี้ 
       5.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยนําขอมูลขาวสารของราชการตามทีก่ําหนดไป 
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา(มาตรา 7) 
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การสงขอมูลขาวสารของราชการที่พระราชบญัญัติกาํหนดใหตองนําไปเผยแพรโดยการนาํ 
ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาเปนขอมูลขาวสารของราชการที่สําคัญที่ประชาชนควรตองรู การลงพิมพในราชกิจจา-

นุเบกษา  เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวมากที่สุด รวมทั้งเพื่อใหมีการเก็บเปนหลักฐานในการอางอิงเพื่อ

ประโยชนตาง ๆ ทางกฎหมายตอไปได  และไดกําหนดรายละเอียดของขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ

ตองนําลงพิมพในราชกิจจานเุบกษาไวตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
ซ่ึงประเภทของขอมูลขาวสารที่ตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาประกอบดวย 

1)  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 
        ขอมูลขาวสารในขอนี้จะชวยใหประชาชนสามารถรูไดวาหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ   
แตละหนวยงานมีการจัดโครงสรางการบริหารภายในหนวยงานนั้นอยางไร  มีการจัดแบงเปนหนวยงานยอย ๆ อยางไร 
             2)  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคญัและวธิีการดําเนินงาน 
        การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสรุปอํานาจหนาทีท่ี่สําคัญและวธิดํีาเนินงานตาม

อํานาจหนาที่นัน้ ๆ   ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทที่แทจริงของแตละหนวยงานวามีหนาทีท่ี่สําคัญอยางไร 

รวมทั้งไดรูถึงวธิีการหรือกระบวนการทาํงานของหนวยงานนั้น ๆ  อีกดวย  ทําใหประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหรอื

เขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออยูในความสนใจของตนเองได 
3)  สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรฐั 

        เมื่อประชาชนไดทราบถึงหนวยงานทีค่วรติดตอแลว  การทีพ่ระราชบญัญัติกาํหนดให 
ทุกหนวยงานของรัฐจะตองนําขอมูลลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา  เพื่อบอกถึงสถานที่ทีต่ดิตอขอรับขอมูลขาวสารหรือ 
คําแนะนํา  จึงเปนการเพิ่มความสะดวกกับประชาชน  เพื่อทราบวาจะไปติดตอที่ใด  จุดใด  รวมทั้งยังเปนหลกัประกันที่

ชัดเจนวา  หนวยงานของรัฐตองจัดเจาหนาทีไ่วเปนการประจํา เพื่อใหขอมลูขาวสารและคําแนะนําในการติดตอไวดวย 
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบงัคับ  คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ  แบบแผน นโยบายหรือ 

การตีความ  ทัง้นี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ  เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
    ขอมูลขาวสารตามที่กาํหนดในขอนี้  พระราชบัญญตัิมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารทีม่ีสภาพอยางกฎ

เทานั้น  เนื่องจากกฎเปนมาตรการที่นํามาใชในการปกครอง  โดยเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทัว่ไปโดยมุงหมาย 
ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลกัเกณฑที่กาํหนดไวลวงหนา  โดยจะมีผลกับขอเท็จจริงกรณีใด 
กรณีหนึ่งกต็อเมื่อขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่กาํหนดในกฎขอนั้นแลว  จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย  โดยมี

ผลกระทบตอสิทธิหนาทีท่ี่เกี่ยวของโดยทันที 
 โดยปกติในทางปกครอง  กฎอาจจําแนกออกเปน  2 ประเภท  คือ กฎที่มีผลตอเอกชนทั่วไปและกฎ 

ที่มีผลเฉพาะตอเจาหนาที่ในองคการ  เชน ผูบังคับบัญชาวางระเบียบกาํหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ 

กฎประเภทหลังนี้ไมมีผลตอเอกชนจึงไมอยูในบังคับที่จะตองพิมพในราชกจิจานุเบกษา   
  ขอมูลขาวสารที่สภาพอยางกฎตามขอนี้  ถายังไมมีการนาํลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาจะนําไปใช

บังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลา

พอสมควร  นั่นคือไดรูมานานพอที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นไดโดยไมมีอุปสรรค   
  ดังนั้นขอมูลขาวสารดังกลาวนี ้ นอกจากสงเอกสารไปที่สํานักงานเลขาธกิาร คณะรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 เพื่อลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว  อาจจัดพิมพไวเผยแพร เพื่อขาย หรือจําหนาย

จายแจก และวางหลักเกณฑการเก็บคาธรรมเนียมไวดวย  ทั้งนี้การเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 7  ตองไมกระทบ

ถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกาํหนดใหมีการเผยแพร หรือเปดเผยดวยวิธีการอื่น 
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      5.2 จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวในสถานทีเ่ฉพาะไวใหประชาชนตรวจดูเมื่อใดก็ได 
(Public Inspection)   

  ขอมูลขาวสารของราชการมาตรา 9  ของหนวยงานของรฐัตองจัดเอกสารที่สําคัญอื่น ๆ  
ไวในหองหรือสถานทีท่ี่เหมาะสม  เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก   ไดแก   

   (1)  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มผีลโดยตรงตอเอกชน  รวมทั้งความเหน็แยงและ
คําสั่งที่เกี่ยวของ ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
                        การกาํหนดใหนําขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวกับผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีม่ีผลโดยตรงตอ
เอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดดังนี้  เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวา  การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

เกี่ยวกับเอกชนของหนวยงานรัฐที่ผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือกฎหมายอยางไร  ซ่ึงจะทําใหสามารถ 
ไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา  หากตนจะมีการดําเนินการกรณีนัน้ ๆ บาง จะตองเตรียมตัวอยางไรและ

หนวยงานของรัฐควรจะพิจารณาอยางไร 
 (2)  นโยบายและการตีความ 

                   การทีห่นวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพื่อดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมควรอยางยิ่งที่จะตอง 
ใหประชาชนไดรับรู  ไดทราบ  เพื่อใหความรวมมือปฏิบัติหรอืเพื่อใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาว อันเปนส่ิง

สําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ดังนั้น  นโยบายที่กําหนดขึ้นหรือการตีความการใชกฎหมายใด ๆ 

แมไมเขาขายทีม่ีสภาพเปน “กฎ” ที่ตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็จะตองนํามารวมไวใหประชาชนสามารถ
ตรวจดูได 
   (3)  แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของงบประมาณที่กําลังดําเนินการ 
                         ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปอาจถือไดวาเปน

ขอมูลขาวสารสําคัญไมเฉพาะเพื่อใหผูรบัเหมาหรือผูประกอบการไดรับรูขอมูลขาวสารเกีย่วกับงบประมาณประจําป 
ของหนวยงานรัฐ  ตลอดจนแผนงานและโครงการตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน  ทําใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตาง ๆ มี

การแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใสและทําใหรัฐไดประโยชนจากการแขงขันที่เปนธรรมและโปรงใส การที่ประชาชน

สามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารตามขอนี้ไดยังทําใหประชาชนมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชงบประมาณของ

หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนรายละเอียดของแผนงาน โครงการ สามารถมสีวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน 
ของรัฐในทุก ๆ ขั้นตอนของการใชจายงบประมาณหรือการจัดซ้ือจัดจางได 
     (4)  คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธ ิ

หนาที่ของเอกชน 
                    ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมี

ผลกระทบถึงสทิธิหนาทีข่องเอกชนนั้น  จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรบัรูเชนกันเพื่อที่จะไดรูวา 
การใหบรกิารหรือการดําเนินการในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรฐัไดกําหนด

ขั้นตอนหลักเกณฑ การพิจารณาและการปฏบิัติของเจาหนาที่ไวอยางไร  และในการขอรบับริการเรื่องตาง ๆ   
จากหนวยงานหรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือ

หลักเกณฑตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวธิีปฏิบัติที่จะตองนํามารวบรวมไวใหประชาชน

ตรวจดูนี้กฎหมายกําหนดบังคบัเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธหินาทีข่องเอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคาํสั่งใดหากเปดเผย

ออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย  หนวยงานของรัฐกอ็าจไมเปดเผยได 
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  (5)  สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
                          เนื่องจากพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ไดกําหนดเปนขอยกเวน 
ไววาขอมูลขาวสาร   ซ่ึงแมจะมีเนื้อหาตรงตามที่พระราชบัญญัติกาํหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจา  แตถาขอมลู
ขาวสารนั้นไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลวกไ็มจําเปนตองนําขอมูลขาวสารทั้งหมดนั้นไปลง

พิมพในราชกิจจานุเบกษาอีก  เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมีการพิมพเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดังกลาว   โดยมีการอางอิงสิ่งพิมพที่มกีารพิมพเผยแพรแลวไวในราชกิจจานเุบกษาดวย  ดังนั้นขอมูลขาวสารลักษณะนี้  

พระราชบญัญตัิจึงกาํหนดใหตองนาํสิ่งพิมพที่ไดมีการอางองิถึงในราชกิจจานเุบกษาจะตองนํามารวมไว  เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได  เพื่อปองกนัปญหาในกรณีจัดหาซื้อในภายหลังไมสะดวก 
    (6)  สญัญาสัมปทาน สญัญาทีม่ีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสญัญารวมทุนกับเอกชน 
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
           ขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวกับสัญญาในการดําเนนิการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐโดยปกติทั่วไป

ยอมไมเปนความลับ  สามารถเปดเผยได  แตที่ผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผย  ทําใหประชาชนขาดขอมูล 
ในการศึกษาเพือ่ติดตามตรวจสอบการดําเนนิงานของรัฐ  จนบางครั้งปรากฏวามีสัญญาในบางกรณทีี่รัฐไดทําไปโดย

เสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญา  หรือเปนสัญญาที่ไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได  ดังนั้นพระราชบัญญตั ิ
จึงเห็นควรจาํเปนที่จะตองกําหนดใหมีการนาํสัญญาตาง ๆ ที่สําคัญ  คือ สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเปนการ

ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทาํบรกิารสาธารณะ  มารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  

หมายความวา  เมื่อใดก็ตามทีห่นวยงานของรัฐมีสัญญาทั้ง  3  ประเภทนัน้  หนวยงานของรัฐจะตองนํามาไวที่ศูนย

ขอมูลขาวสารของหนวยงานนั้น  เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดตลอดเวลา  โดยหนวยงานของรัฐจะไปอางเหตุผลใด ๆ 

ในการที่จะไมนาํมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไมได  พระราชบัญญตัิอนุญาตเพียงใหหนวยงานของรฐัสามารถลบ

หรือตัดทอนหรอืทําโดยประการอื่นใด  เพื่อไมใหเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารบางสวนที่เหน็วาเปนขอมูลขาวสาร 
ที่กําหนด ยกเวนมิใหตองเปดเผย เชน การเปดเผยอาจกระทบเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือตอความมั่นคง 
ของประเทศ เปนตน 
           การที่พระราชบัญญัตกิําหนดไวเฉพาะสัญญา  3  ประเภทเทานั้นทีต่องนํามารวมไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดนั้นมิไดหมายความวาสัญญาอื่น ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้นมิตองเปดเผย แตโดยหลักการแลว

สัญญาโดยสวนใหญเกือบทุกเรื่องจะตองเปดเผยใหประชาชนไดรูเพียงแตหนวยงานของรัฐยังไมถูกบังคบัหรือถูก

กําหนดใหตองนํามารวบรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร  ซ่ึงตองพรอมใหตรวจดูไดทันทีและตลอดเวลาเทานัน้ 
    (7)  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย กฎหมายหรือโดยมติ

คณะรัฐมนตร ี ทั้งน้ีใหระบุรายช่ือ รายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามา 
ใชในการพิจารณาไวดวย 
           เนื่องจากมตคิณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตามทีก่ําหนดในขอนี้เปนเรื่องที่มีความสําคญั  

ประชาชนจึงควรไดรูเพื่อจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการดําเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใด

ไปแลวบาง  เปนเรื่องทีเ่กี่ยวพนักับสังคมหรือประเทศอยางไร หรือเปนเรื่องทีเ่กี่ยวของกับตนเองอยางไร รวมทั้งหากสนใจ

เรื่องใดเปนพิเศษสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ขอตรวจดูขอมูลขาวสารที่สนใจนั้นในรายละเอยีดอีกได ทั้งนี้  

จะเห็นไดวาการกําหนดใหมตขิองคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายช่ือ รายงานหรอืขอมูล

ขาวสารที่นาํมาใชในการพิจารณาไวดวย  ขอกําหนดนี้นับวาเปนประโยชนทั้งในสวนของผูที่มีหนาที่พิจารณาวินิจฉัย 
เพื่อมีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซ่ึงสามารถตรวจสอบทบทวนดูวาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ นั้น  มีขอมูลขอเท็จจริง 
ที่ใชประกอบการพิจาณาเพียงพอหรือถูกตองเพยีงใด   ในทางตรงกันขามประชาชนก็สามารถตรวจสอบมาตรฐาน 
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การพิจารณาวาไดตัดสินใจโดยอยูบนขอเท็จจริงและหลักการทีถู่กตองหรอืไม   ซ่ึงหากไดมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ 
อยางจริงจังแลวก็จะมีสวนเสรมิกระบวนการบริหารและการมีสวนรวมของประชาชนไดอีกชองทางหนึ่ง 

  (8)  ขอมลูขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 
           เนื่องจากขอมูลขาวสารเปนส่ิงที่มีจํานวนมากและมกีารพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต รวมทั้ง 
ยังอาจมีความแตกตางกันในแตละประเทศอีกดวย 
                     การที่พระราชบัญญัติไดกําหนดใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ที่จะสามารถกาํหนดเพิ่มเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดที่หนวยงานของรัฐจะตองจัดรวบรวมไวให 
ประชาชนเขาตรวจดูได  อันเปนการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 9  แหงพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540  จึงสอดคลองกับลักษณะที่ไมหยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูลขาวสาร  
ซ่ึงสามารถสงเสริมใหศนูยขอมูลขาวสารของราชการสามารถตอบสนองตอการสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคมและประชาชนอยางแทจริง    
ทั้งนี้จนถึงสิ้นป 2547  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศแลวรวม 3  เรื่อง  คือ 
   1)  การเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคาํรับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 
ของราชการ 
   2)  กําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หวัหนาสวนราชการ 
ลงนามแลว  เปนขอมูลขาวสารทีต่องจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) 
   3)  กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
ตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นไดวาประกาศคณะกรรมการนี้จะมีสวนชวยใหกระบวนการตรวจสอบ

การจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางกวางขวางยิ่งขึน้   โดยเฉพาะอยางยิ่งจะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการตรวจสอบการดาํเนินงานของรัฐเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น            

6.  วธิีการในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจด ู
       หลกัเกณฑและวิธีการในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้  มาตรา 9 ของ

พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  ซ่ึงไดประกาศเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ  2541  กําหนดหลักเกณฑและ

วิธีดําเนินการไวแลว  ดังนี้ 
      1)  ตองมีสถานทีเ่ฉพาะสาํหรับประชาชนสามารถใชในการตรวจดูและศึกษาไดโดยสะดวกตาม

สมควร  ตามกาํลังบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู 
      2)  หนวยงานของรัฐจะตองจัดทําดัชนีของขอมูลขาวสารที่มรีายละเอยีดเพียงพอใหประชาชน

สามารถเขาใจวิธีการคนหาไดโดยสะดวก เชนหมวดหมู และชื่อเรื่องของขอมูลขาวสารเพื่อประชาชนสามารถคนหาไดเอง 
      3)  ในกรณีมีความจาํเปนเรื่องสถานที่หนวยงานของรัฐจะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไว

ตางหากหรือใหบริการ ณ สถานที่แหงอื่นก็ได  แตตองมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการนาํขอมูลขาวสารที่แยกเกบ็

ไวที่อ่ืนมาใหประชาชนตรวจด ู
      4)   ในการเขาตรวจดูขอมลูขาวสารของประชาชน หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติ 
เพื่อรักษาความเปนระเบียบเรยีบรอยหรือความปลอดภัยของหนวยงานของรัฐก็ได  แตทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความสะดวก 
ของประชาชนดวย 
 

14 



      5)  หนวยงานของรัฐจะจัดขอมูลขาวสารไวที่หองสมุดของหนวยงานอื่นหรือเอกชนที่ตั้งอยูบริเวณ

ใกลเคียงกับสถานที่ตั้งของหนวยงานของรัฐ  เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูแทนก็ได  แตสถานที่นั้นประชาชนทั่วไปตอง

สามารถเขาไปใชไดโดยสะดวกดวย 
   ในการจัดขอมลูขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้  พระราชบัญญัติไดกาํหนดใหประชาชนมีสิทธิ

ขอสําเนา (Right to Copy) หรือขอสําเนาทีม่ีคํารับรองถูกตองดวย   ในการนี้หนวยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ 
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการขอสําเนาหรือ 
ขอสําเนาที่มีคาํรับรองถกูตองไดโดยจะตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย 
  อนึ่ง คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ไดมีประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 กําหนด

หลักเกณฑการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขอสําเนาไวในเบื้องตนแลวดวย เชน คาธรรมเนียมการทําสาํเนาโดยเครื่อง

ถายเอกสารขนาดกระดาษเอ 4  หนาละไมเกิน 1 บาท เปนตน 

7.  การเปดเผยหรือการจัดหาขอมลูขาวสารของราชการใหกับประชาชนที่มาขอเปนการ 
เฉพาะราย (มาตา 11) 
       7.1  ความหมายของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย 
             หนาที่ในการเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารใหกบัประชาชนวิธีที่  3  นี้แตกตางจาก 
2 วิธีแรก ซ่ึงมกีารกําหนดไวอยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดทีต่องนาํเปดเผยโดยนาํไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา

และขอมูลขาวสารประเภทใดที่จะตองนํามาเปดเผยโดยการจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตลอดเวลา  สําหรับวิธีที่ 3   
หลักปฏิบัติที่สําคัญ คือ การจัดขอมูลขาวสารใหตามที่มีผูมาขอยื่นคําขอกบัหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร

อ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควรใหหนวยงานของรฐั

ผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร  ซ่ึงจะเห็นไดวา รูปแบบการจัดขอมูลขาวสารใหกับ

ประชาชนตามวิธีการนี้มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูขอเปนรายกรณีซ่ึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความ

ตองการของแตละคนจึงอาจถือไดวาเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะราย 
       7.2  ขอบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย 
              พระราชบัญญตัิกาํหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอ 
เฉพาะรายของประชาชนในเวลาอันสมควรขอมูลขาวสารทีข่อนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่จะขอวาเรื่องอะไร ถาไมเขา

ขอยกเวนที่จะไมเปดเผยตามทีพ่ระราชบัญญตัิกําหนดก็ถือเปนหนาทีข่องหนวยงานของรฐัจะตองจัดหาใหทั้งสิ้น  
การปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้  พระราชบัญญตัิกาํหนดใหสามารถทาํไดเฉพาะเมื่อขอจํานวนมากหรือ 
ขอบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น 
       7.3  แนวทางดําเนินการในกรณีที่มีปญหาความไมชัดเจนในหลักปฏิบัติ 
              เนื่องจากการดําเนนิการเพื่อจัดหาขอมูลขาวสารใหกบัประชาชนเปนการเฉพาะรายนี ้
อาจมีปญหาการดําเนินการในบางกรณีได  พระราชบัญญัตจึิงกําหนดแนวทางเพื่อดําเนินการในกรณตีาง ๆ ดังนี้ 
              1)  กรณีขอมูลขาวสารของราชการที่ผูมาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายไดงายในกรณีนี้

หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึง่อยางใดเพื่อมิใหเสียหาย 
แกผูขอขอมูลขาวสารก็ได 
               2) ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคาํขอ   
โดยหลักการแลวตองเปนขอมูลขาวสารที่มอียูแลวในสภาพพรอมที่จะใหมิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก 
รวบรวมหรือจดัใหมีขึ้นใหม ทัง้นี้เพื่อมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพิ่มภาระแกหนวยงานของรฐั เพื่อประโยชน 
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แกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานัน้  แตพระราชบัญญัตกิ็ยังเปดโอกาสวาถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณทีี่ขอนั้นมิใช 
การแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องที่จําเปนเพือ่ปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรือ่งที่เปน

ประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
              3)  ในกรณีที่มีผูขอขอมูลขาวสารใด  แตในขณะนั้นไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ  
ถาหนวยงานของรัฐเหน็วาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรฐัอยูแลว 

หนวยงานของรฐันั้น ๆ จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามที่มีผูขอขึ้นใหมก็ได 
       7.4  แนวทางการดําเนินการในกรณทีี่ขอมูลขาวสารบางสวนเปนขอมูลที่ไมสามารถเปดเผย 
             ขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูย่ืนคําขอใหเปดเผยเปนการเฉพาะรายนี้ในกรณทีี่อาจมี 
ขอมูลขาวสารบางสวนที่อยูในหลักเกณฑกาํหนดยกเวนใหไมตองเปดเผย  พระราชบัญญตัิไดกําหนดเปนหลักปฏิบัต ิ
ใหหนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาทีข่องรัฐดําเนินการลบหรือตัดทอน  หรือดําเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง 
ที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนที่ไมสมควรเปดเผยดังกลาว กอนทีจ่ะเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารใหกับ 
ผูย่ืนคําขอขอมลูขาวสารตอไป 

8.   การรายงานผล 
         ใหหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสรปุรายงานผลการดําเนนิงานตามพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสารของราชการใหกับศูนยขอมูลขาวสารของราชการกรมสุขภาพจิต เพื่อรวบรวมผลในภาพรวมตามหวงระยะเวลา

หรือตามที่สํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตองการขอมูล 
ในภาพรวมตอไป 
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บทที่ 3 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ 

 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ

1 

1.  กลไกในการควบคมุดแูลการปฏิบัตใิหเปนไปตามพระราชบัญญัต ิ
 1.  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
      1)  สอดสองดูแลและใหคาํแนะนําเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรฐั 
ในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัตินี ้
      2)  ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรอืหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี ้
ตามที่ไดรับคําขอ 
      3)  เสนอแนะในการตราพระราชบญัญัติ กฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง  หรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรตีามพระราชบัญญัตินี ้
      4)  พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตาง ๆ  
      5)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตติามพระราชบัญญตัินี้เสนอคณะรฐัมนตรีเปนครัง้คราวตาม 
ความเหมาะสม  แตอยางนอยปละ  1  ครั้ง 
       6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีก่ําหนดในพระราชบัญญตัินี ้
      7)  ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรฐัมนตรีมอบหมาย 
 2.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการสาขาตาง  ๆ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวนิิจฉัย

อุทธรณคาํสั่งมิใหเปดเผยขอมลูขาวสาร  หรอืคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานและคําสั่งไมแกไข  เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล

ขาวสารสวนบคุคล ปจจุบันมีการแตงตั้ง 5 คณะ  ดังนี้ 
      1)  สาขาตางประเทศและความมั่นคงของประเทศ 
      2)  สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
      3)  สาขาสังคม การบรหิารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 
      4)  สาขาการแพทยและสาธารณสุข 
      5)  สาขาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร 
 3. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสังกัดสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่

ปฏิบัติงานทางวิชาการ และธรุการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการวนิิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ มีภารกิจหลัก คือ 
      1)  ประสานทาํความเขาใจกับหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญตั ิ
      2)  ปฏิบัติงานดานวิชาการ  ไดแก การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
      3)  ปฏิบัติงานดานธุรการ  และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ   
และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
      4)  ใหคําปรึกษา  คาํแนะนํา  และพิจารณาเรื่องรองเรยีนของประชาชนและหนวยงานของรัฐ 
           เมื่อมีเรื่องเขามา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตองดูวาเขามาถกูตองตาม 
ขั้นตอนหรือไม  ถาไมจะตองใหคําแนะนาํ เจาหนาที่จะแยกเรื่องรองเรียนและเรื่องอุทธรณออกจากกัน  เพราะม ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1  จากคูมือการดําเนินงานตามพรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนา 21 
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คณะกรรมการตางกันแลวสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมและเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ 

(1) ถาเปนเรื่องรองเรียนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะพิจารณาและตอบไดเลย 
(2) ถาเปนเรื่องอุทธรณตองสงใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

พิจารณา และตอบผูอุทธรณ 
           สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ตั้งอยูที่ช้ัน 4 อาคารสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท 0 2281 8552-3  โทรสาร 
0 2281 8543  เว็บไซต  www.oic.go.th
 

2.  สทิธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
  1)  สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตนิี้กับสํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีในฐานะเปนหนวยงานทางวชิาการและธุรการใหแก
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
  2)  สิทธิที่จะไดรับรู  ตรวจดู  สําเนา หรือขอสําเนาที่มีคาํรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ

ราชการ  ไมวาจะมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม 
  3)  สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวเปนการเฉพาะราย  โดยคําขอนั้นตองระบุขอมูล

ขาวสารทีต่องการในลกัษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร  ซ่ึงหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองจัดหาใหหรือเปดเผยใหแก

ประชาชนที่ขอ  ทั้งนี้เวนแตจะเปนเหตุผลตามกฎหมายที่จะปกปดไว 
  4) สิทธิที่จะรบัรูขอขอมูลสวนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตนเอง ซ่ึงหนวยงานของรัฐครอบครองอยู เมื่อบุคคลนั้น

มีคําขอเปนหนงัสือหนวยงานของรัฐตองใหแกบุคคลนั้น หรอืผูกระทําแทนไดตรวจดู  หรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลสวนที่เกี่ยวของกับบคุคลนั้น 
  5)  สิทธิในการขอใหหนวยงานของรัฐแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารของตนทีค่ลาดเคลื่อน

ไมถูกตอง 
  6)  สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของ

ขอมูลที่ถึงแกกรรม  ตามมาตา 23 เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยัง

ที่ใดของบุคคลดังกลาว  มาตรา 24  เกี่ยวกบัการยินยอมใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบคุคลที่

เกี่ยวกับตน  การขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามความเปนจริง  รวมทั้งมีสิทธิ

อุทธรณในกรณีที่เจาหนาทีข่องรัฐมีคําสั่งไมยินยอมแกไข  เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารนั้น(มาตรา 25 วรรค 5) 
  7)  สิทธิที่จะรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารในกรณีที่พบวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพ

ขอมูลไว(มาตรา 7) ไมจัดขอมูลไวใหตรวจดู(มาตรา 9) ไมจัดทําขอมูลให(มาตรา 11)  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญตัิฉบับนี้   หรือปฏิบัติงานลาชา  หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันควร  เวนแต 
เปนเรื่องเกี่ยวกบัการมคีําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคดัคานตาม

มาตรา 17 หรอืคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบคุคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13) 
  8)  มีสิทธิที่จะอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ 
มีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารในมาตรา  14 หรือมาตรา 15  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคดัคานของผูมีประโยชนไดเสีย 
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ตามมาตรา 17  โดยย่ืนเรื่องอุทธรณภายใน 15  วัน นับแตวันที่ไดรับแจง(มาตรา 18) หรอืขอขอมูลสวนตัวแลวไมไดรับ 

หรือขอมูลสวนตัวผิดพลาดใหแกไขแตหนวยงานไมแกไขให  โดยย่ืนคําอทุธรณตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแตวนั

ไดรับแจง  และไมวากรณใีด ๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมลู
ขาวสารสวนทีเ่กี่ยวของได 

 

3.  การรองเรยีน 
  ผูที่ไมไดรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐหรือไมไดรับการอาํนวยความสะดวกในการติดตอขอ

ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7  มาตรา 9 และมาตรา 11 มีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

และคณะกรรมการวินิจฉัยตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคาํรองเรียน  แตอาจขยายเวลา

ออกไปไดโดยรวมเวลาทั้งหมดแลวไมเกิน  60 วัน 
 

4.  การคัดคาน 
  แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการเสนอคดัคานภายในเวลาที่กาํหนด  

มาตรา 17 กําหนดวา 
  1)  หากการเปดเผยขอมูลขาวสารใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใดใหเจาหนาทีข่องรัฐแจง 
ใหผูนั้นคัดคานการเปดเผยภายในเวลาที่กาํหนด  ซ่ึงไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
  2)  ผูที่ตองการคัดคานตองทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรฐัผูรับผิดชอบ 
  3)  เจาหนาที่ตองพิจารณาคาํคัดคาน  และแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา 
  4)  กรณีที่มีคาํสั่งไมรับฟงคําคดัคาน  เจาหนาที่จะเปดเผยขอมูลขาวสารไมไดจนกวาจะพน

กําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18  (ภายใน 15 วัน นับแตผูคัดคานรบัทราบผลการพิจารณาคําคัดคาน) หรือจนกวา

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉยัใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดแลวแตกรณี 
 

5. การอุทธรณ 

          มาตรา  18 กําหนดวา กรณีทีเ่จาหนาที่ของรัฐมคีาํสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14  
หรือมาตรา 15  หรือกรณีที่มคีําสั่งไมรับฟงคาํคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผูขอขอมูลขาวสาร หรือ 
ผูมีประโยชนไดเสียอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการภายใน 15 วัน ที่ไดรับ
แจงคําสั่ง 

ประชาชนมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีทีข่อ

ขอมูลสวนตัวและไมไดรับ  หรือขอมูลสวนตัวผิดพลาดขอใหแกไข  แตถูกปฏิเสธจากหนวยงานไมแกไขให  โดยย่ืน

อุทธรณภายใน  30 วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง 
 

6. บทกําหนดลงโทษ 
  กรณีที่เกิดการฟองรอง  เจาหนาที่ของรัฐจะไดรับความคุมครองจากกฎหมายหากเปนการปฏิบัติตาม 
หนาที่ และไมมเีจตนาหรือจงใจที่จะละเลยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิฉบบันี้  การปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ในมาตรา  20  ซ่ึงเปนขอยกเวน  เจาหนาทีต่องกระทาํโดยสุจริตและเปนไปตามหลกัเกณฑ  หากเกิดปญหาขึ้นมา

เจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายใด 
  หากเจาหนาที่ไมปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารขอไปมีความผิดตามมาตรา 40 ถึงขั้น 
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จําคุก  หรือทั้งจําทั้งปรับ  กรรมการสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองปฏิบัติตาม  เชน กรณีการขอดูผลสอบเขา

โรงเรียนสาธติเกษตร ฯ ตองถอืคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนที่สุดในทางบรหิาร  

ถาไมปฏิบัติตามถือวาไมปฏิบตัิตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา  ซ่ึงหนวยงานพึงระวัง  

คณะกรรมการวินิจฉัยใหเปดเผยผลสอบทั้งของผูรองเรียนและคนอื่น  จะเห็นวาแมจะเปนขอมูลสวนบุคคลปนอยูใน

ขอมูลสาธารณะ แตถือวาเปนขอมูลทีเ่ปนประโยชนสาธารณะจึงมีคาํวินิจฉัยใหเปดเผยหนวยงานจะไมทาํตามคาํวินิจฉยั

ของคณะกรรมการก็ไดหากเหน็วาเปนการวินจิฉัยที่ไมสุจริต  แตจะตองยื่นฟองศาลโดยทันทีจะถวงเวลาไมได 
  การยื่นคาํขอดขูอมูลขาวสาร  การพิจารณา  การมีคาํสั่ง  การลงโทษ เปนไปตามพระราชบัญญตั ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  พระราชบัญญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  และ

พระราชบัญญตัิคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 
  ถาสั่งการแลวมีการอุทธรณขอใหพิจารณาใหมได  เจาหนาที่อาจยืนยันคาํสั่งเดิมหรือแกไขคําสั่ง 
ก็ได พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายกลาง ถากฎหมายอื่นไมไดเขียนไว การขอดู

ขอมูลขาวสารใหใชพระราชบญัญัติฉบับนี้  กฎหมายฉบบันี้ไมไดสรางกลไกในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายไว

โดยเฉพาะ  เมือ่คณะกรรมการขอมูลขาวสารพิจารณาสั่งการไปแลวเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม  คณะกรรมการก็ไมมี

อํานาจที่จะบังคับไดตองใชกลไกทั่ว ๆ  ไป เชน ความรับผิดทางวินัย  ทางแพง ทางอาญา 
  ขาราชการระดบั 6  เปนผูใชดุลยพินิจตามมาตร 15 หากเปนไปโดยสุจริตจะพนจากความรับผิดชอบ

ทั้งทางแพง  วินยั  และอาญา  แตถาเจาหนาที่ละเมิด จงใจไมปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิฉบับนี้  ตองมีความผิดทางวินัย

หรือทางแพงหรอืาญา  หมายถึง  เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายโดยทุจริต  เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  

ความผิดการละเมิดของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตคิวามรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  ทั้งนี้หากมกีาร

ละเมิดของเจาหนาทีท่ําใหเกิดความเสียหายแกเอกชนตองแยกวาการกระทาํดังกลาวเปนการปฏิบัตหินาทีห่รือเปนเรื่อง

สวนตัวของเจาหนาที ่
  -  หากเปนเรื่องสวนตัวใหฟองตัวเจาหนาที่ไดเลย 
  -  หากเปนการปฏิบัติหนาที่ใหฟองหนวยงานชดใชแลวหนวยงานจะมาเรียกเก็บจากเจาหนาที่ในกรณี

ที่จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
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บทที่ 4 
ความเกี่ยวพันของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

กับกฎหมายอื่น 
 

1.  ความเกี่ยวพันของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
    ในการจัดทํากิจกรรมของรฐั  กฎหมายไดใหอํานาจรัฐและเจาหนาที่ในการที่จะใชอํานาจสั่งการฝายเดียว

ตาง  ๆ อันอาจมีผลกระทบหรือเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเอกชนได  แมเอกชนจะไมยินยอมก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม  เชน เจาหนาที่อาจใชอํานาจสั่งเวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนเพื่อสราง 
ทางหลวง   ทําใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนตกเปนของรฐั  ทั้ง ๆ ที่เอกชนไมยินยอมขายที่ดินดังกลาวใหแกรัฐ   
หรือรัฐอาจใชอํานาจสั่งระงับการดําเนินกิจการตอสถาบันการเงินที่เกิดปญหาทําใหเอกชนไมสามารถประกอบกิจการ

ดังกลาว  หรือรัฐอาจใชอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในโรงงานหรือสถานบริการตอไป  ทั้งที่เอกชนยัง

ตองการที่จะประกอบกิจการดังกลาวตอไป เปนตน 
    การใชอํานาจรัฐฝายเดียวบงัคับแกเอกชน เรียกวา “คําสั่งทางปกครอง” อันไดแก การใชอํานาจตาม 
กฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนติิสัมพันธขึ้นระหวางบคุคลในอนัที่จะกอ  เปลี่ยนแปลง  โอน สงวน  ระงับ  

หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว  เชน  การสั่งการ 
การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรองและการรับจดทะเบียนนั้น  กอใหเกิดปญหาหลายประการ  
ทั้งในดานของประชาชนและเจาหนาที ่
    ในดานของประชาชน  บางครั้งประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ใชอํานาจตามอาํเภอใจ  ไมโปรงใสสั่งการ

โดยฟงความขางเดียวหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ  ส่ังการโดยมีขอมูลที่ไมถูกตอง  หรือไมเพียงพอ  ส่ังการโดยไมมี

เหตุผลหรือมีเหตุผลที่ไมชัดเจน  เชน เพื่อความเหมาะสม  หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ  และในกรณีที่เจาหนาที่

ส่ังการไมถูกตองประชาชนก็ไมทราบวาจะมทีางหรอืวิธีการเยียวยาทางปกครองอยางไร  เมื่อเกิดปญหาขึ้น 
ก็มักตองไปฟองศาลเสียเวลา และคาใชจาย  และการดําเนินคดีแกฝายปกครองก็ไมใชเรื่องงาย  เนื่องจากเอกชนไมมี

เอกสารหรือหลักฐาน  ซ่ึงโดยปกติอยูที่ทางราชการหรือหนวยงานของรฐัทําใหเกิดความทอแทในการใชสิทธิและเสรีภาพ

ตามกฎหมาย  และเปนชองทางใหเจาหนาที่บางคนใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบหรือโดยมีผลประโยชนเกี่ยวของ 
    ในสวนของเจาหนาที่มีปญหาในการปฏิบตัิหนาที่ตามกฎหมาย   เนื่องจากกฎหมายไดบัญญัตหิลักเกณฑ  

วิธีการ หรือขั้นตอนของการทาํคําสั่งทางปกครองในแตละเรือ่งไวตางกัน  บางเรื่องก็บัญญัติไวละเอียดมาก เชนในเรื่อง

ของการลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  บางเรื่องก็บัญญัติรายละเอียดในการสั่งการไวนอยหรือไมไดบัญญัติไว 
ในบางกรณเีมือ่ส่ังการไปแลว  เอกชนไมปฏิบัติตามกฎหมายก็ไมไดใหอํานาจเจาหนาทีใ่นการบังคับทางกฎหมาย  

เนื่องจากเกรงวาหากทาํผิดหรอืพลาดไปอาจตองรับผิดชอบเปนสวนตัว  หรือเจาหนาที่ใชมาตรการบังคบัตามที่กฎหมาย

กําหนดไวแลว  แตไมไดผลและเจาหนาที่ไมทราบวาจะตองดําเนินการตอไปอยางไร หรือในกรณีที่เจาหนาที่ส่ังการผิดไป  

ก็ไมทราบวาจะแกไขไดหรือไม  อยางไร  และหากแกไขหรอืเพิกถอนการสั่งการของตนเองก็เกรงวาจะตองรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย  ดังนั้นแมเจาหนาที่จะพบขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ก็มกัไมไดดําเนินการอยางใด  ซ่ึงการละเลย
ดังกลาวไมไดเกิดจากการทุจริตหรือเจตนาประพฤติมิชอบของเจาหนาที ่
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  ในทางปฏิบัตเิพือ่ใหการปฏิบัตหินาทีข่องเจาหนาทีข่องรัฐในบางเรื่องสะดวกและมีความเปนเอกภาพ 
ไมลักลั่นกัน  ฝายปกครองก็มกัวางหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไวคอนขางละเอียดและใหใชบังคับแกหนวยงานของรัฐ

ทั่วไป  เชน ในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางหรือการพัสดุไดมีการวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
เพื่อใชบังคับแกสวนราชการ  ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  โดยใชเงินงบประมาณ  เงินกู  และเงินชวยเหลือ เปนตน 
  ดังนั้น  จึงจําเปนตองบัญญัตกิฎหมายกลางที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ขึ้นโดยเฉพาะ  ไดแก  พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เพื่อให

เปนหลักเกณฑกลางไวใชในการออกคาํสั่งทางปกครอง  ในกรณีที่กฎหมายแตละเรื่องไมไดบัญญัติไว  หรือบัญญตัิไวแต

มีมาตรฐานประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่าํกวาหลกัเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายฉบบันี้ 
เพื่อใหกฎหมายฉบับนี้เปนมาตรฐานขั้นต่าํในเรื่องวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง  พระราชบัญญัตฉิบับนีม้ีวัตถุประสงค

สําคัญ  คือ 
  1)  การรักษาประโยชนสาธารณะหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในดานการปฏิบัติหนาที่ของฝายปกครอง 
  2)  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายนี้ไดใหสิทธิแกคูกรณีไวหลายประการ เชน 
        2.1)  สิทธิในการรับแจงสิทธิและหนาทีใ่นกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจําเปน 
แกกรณ ี
       2.2)  สิทธิที่จะนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได 
       2.3)  สิทธิที่จะแตงตั้งใหบคุคลหนึ่งบุคคลใด  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 
แทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ  ได 
       2.4)  สิทธิที่จะไดรับคําแนะนําใหแกไขเพิ่มเติมคําขอ ถาคําขอหรือคาํแถลงมีขอบกพรอง หรือ 
มีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง 
       2.5)  สิทธิที่จะไดรับการพจิารณาโดยรอบคอบและภายในเวลาอันควร 
       2.6)  สิทธิที่จะมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐาน 
ของตน 
       2.7)  สิทธิที่จะไดรับแจงสิทธิในการอุทธรณ  และระยะเวลาอุทธรณ 
       2.8)  สิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสาร เชน กอนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ผูที่ถกู

ถอนใบอนุญาตยอมมีสิทธิโตแยงขอกลาวหาดังกลาว  และยอมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารทีเ่กี่ยวของ  เพื่อใชสิทธิโตแยง

ขอกลาวหาได  อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญตัิใหสิทธิเจาหนาทีท่ี่จะไมอนุญาต
ใหตรวจดูเอกสารได หากเปนเรื่องที่ตองรักษาไวเปนความลบั การที่จะพิจารณาวาเอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่จะ

เปดเผยไดหรือไมนั้นก็คงตองไปพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  วา
เอกสารทีคู่กรณีขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม   ในแงนี้จึงอาจกลาววา กฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการเปนเครื่องมือหรือกลไกที่จําเปนในการคุมครองสิทธขิองคูกรณีในกฎหมายวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองเพื่อ 
ที่คูกรณีจะไดมาซึ่งขอมูลในการนําไปโตแยงขอกลาวหา  ช้ีแจง  หรือปองกันสิทธิของตนในการพิจารณาทางปกครอง 
  อนึ่ง  การใชสิทธิขอตรวจดูเอกสารตามกฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองนี้แตกตางจากการใช

สิทธิขอตรวจดูเอกสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  ซ่ึงโดยทั่วไปผูขอขอมูลขาวสารไมจําเปนตองเปนผูมี 
สวนไดสวนเสียหรือเปนคูกรณีแตอยางใด และเมื่อกฎหมายใหสิทธิแกบุคคลทั่วไปที่จะขอขอมูลขาวสารของราชการได 
บุคคลนั้นก็ยอมอาศัยหลักเกณฑของกฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองและกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใช 
สิทธิของตนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ได 
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 2.  ความเกี่ยวพันของกฎหมายวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครองกับการปฏิบัติกฎหมายขอมูลขาวสาร 
      กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมสีวนเกี่ยวของกบัพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการในแง

ที่เปนกลไกเสรมิหลักเกณฑและวิธีการแกไขเยียวยาปญหาในการปฏิบัตริาชการทางปกครองตามกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ  โดยอาจนําเอาหลกัเกณฑที่พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการไมไดกําหนดไว  หรือ

กําหนดไวแตมหีลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ในพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช เชน 

 -  การแยกความแตกตางระหวาง “กฎ” และ “คําสั่งทางปกครอง” 
     ตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7  ไดบังคับใหนํากฎหมาย  มติ

คณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบแบบแผน  นโยบาย  หรือการตคีวามที่จัดใหมขีึ้นโดยมีสภาพ

บังคบัเปนกฎ  เพื่อใหมีผลบังคบัเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงถายังไมไดลงพิมพ 
ในราชกิจจานเุบกษาจะนาํมาบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  จึงมีปญหาวา  มติ  คําสั่ง  หรือการตีความใด 
มีฐานะเปนกฎหรือไม  เนื่องจากการออกคาํสั่งหรือการตคีวามของหนวยงานราชการไมไดใหคํานิยมไว การวินิจฉัย

ปญหาดังกลาวจึงอาจพิจารณาจากหลักเกณฑในพระราชบญัญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5  

ซ่ึงใหคํานิยามของคําวา “คําสั่งทางปกครอง” และ “กฎ”  ไว   โดยคําสั่งทางปกครองตองเปนเรื่องการใชอํานาจตาม
กฎหมายที่มุงหมายใหบังคบัแกกรณีใดหรือบคุคลใดเปนการเฉพาะ  ในขณะที่กฎเปนเรื่องการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ที่มุงวางหลกัเกณฑที่ใชบังคับเปนการทั่วไปไมใชใชบังคับแกกรณีหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ  การแยกความแตกตางดังกลาว

ยอมทําไดไมยากในกรณทีี่เปนคําส่ังทางปกครองที่ส่ังแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  เชน  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  โรงงาน สถานบริการ การลงโทษทางวินัยแกขาราชการ  แตในบางกรณีการวินิจฉัยปญหาดังกลาว

ยอมทําไดไมงายนัก  เชน  ในกรณีของการออกคําสั่งที่ใชบังคับแกบุคคลทั่วไป เชน คําสั่งของเจาหนาที่ทีห่ามบคุคล

ทั่วไปเขาไปใกลอาคารที่เส่ือมโทรมอันมีลักษณะที่อาจจะเปนอันตรายแกประชาชน  หรือคําสั่งใหผูประทวงหรือ

เดินขบวนเลกิชุมนุมกัน  เปนตน  คําสั่งดังกลาวแมจะใชบังคบัแกกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ  อันไดแกการเขาใกล

อาคารที่เส่ือมโทรมหลังนั้น หรือการชุมนุมครั้งนั้น หรือในกรณีของประกาศแตงตั้งและบรรจุขาราชการหลายคนที ่
สอบได ประกาศดังกลาวเปนเพียงการรวมคาํสั่งทางปกครองหลายคําสั่งที่แตงตั้งและบรรจขุาราชการแตละคนที่สอบได

ดวยกัน  ประกาศดังกลาวจึงไมจําเปนตองนาํไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  ดังนั้นจึงเห็นไดวาหลกัเกณฑในการแยก

ความแตกตางระหวางกฎและคาํสั่งทางปกครองนั้น  ไมไดขึ้นอยูกับจํานวนของบุคคลที่มาเกีย่วของวามีมากหรือมีนอย 
 3.  ความเกี่ยวพันของกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกากบัการปฏิบัตติามกฎหมายขอมูลขาวสาร 
     พระราชบญัญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เขามาเกี่ยวของกบักฎหมายขอมลูขาวสารของ

ราชการในฐานะที่เปนกฎหมายที่ไดจัดวางหลักเกณฑและองคกรทีม่ีอํานาจหนาทีว่ินิจฉัยขอพิจารณาทางปกครองทั่วไป

ในระบบรองทกุข  เพื่อตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามกฎหมายขอมลูขาวสารของราชการ  และ

แกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของเอกชนอันเนื่องมาจากการปฏบิัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรฐั 
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บทที่ 5 
ขอจํากัดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 
  พระราชบัญญตัิฉบับนี้ขยายสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการเพิม่มากขึ้น  
ถือเปนเรื่องใหมทั้งสําหรับประชาชนผูใชสิทธิและสําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ใหบรกิารขอมูลขาวสาร เนื่องจาก

เจาหนาที่สวนใหญยังเคยชินกบัการปฏิบตัิราชการในระบบเดิม ๆ จึงอาจเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน และผลกระทบได 
เชน 
  1)  ยังไมมีการสํารวจขอมูลทีม่ีอยู  การจัดขอมูลของหนวยราชการยังไมเปนระบบ  ไมเปนหมวดหมู 
คนหาไดยาก ใหบริการประชาชนไดชา หลายหนวยงานยังไมไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูอยางเต็มที่ ไมรูจะเริ่มตน

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอยางไร บางหนวยงานมขีอมูลมาก จัดยาก หรือจัดไมเปน ไมรูจะเริ่มตนอยางไรหนวยราชการ

จึงจําเปนตองจัดทําขอมูลใหเปนระบบสํารวจวามีขอมูลอะไรบางทีต่องปรบัปรุงเพื่อไมใหขดัแยงกับกฎหมายนี้ 

  2)  ความแตกตางในการปฏิบตัิของแตละหนวยงานของรัฐ  เนื่องจากหนวยงานของรัฐโดยผูบริหาร

ระดับสูงใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิฉบบันี้ในเชิงนโยบายที่แตกตางกนั  ความคืบหนาในการปฏิบัติ

จึงแตกตางกัน  ซ่ึงหนวยงานที่ควบคุมดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะตองมกีารเรงรัดการรายงานผล 
  3)  หนวยงานรบัผิดชอบที่ตองเปนแกนกลางใหหนวยงานในสังกัดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่   
หรือมีปญหาดานการประสานความรวมมือกับหนวยงานในสังกัด  หรือยังไมสามารถจัดระเบียบโครงสรางวางระบบ

ขอมูลใหเช่ือมโยงกันได  ซ่ึงจะตองเรงรัดใหมีการวางแผนการทาํงาน/วางโครงสราง/วางระบบขอมูล 
  4)  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังไมเขาใจกฎหมาย  รวมถึงการตีความบทบัญญัติ  ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร  

เจาหนาที่ยังติดคานิยมเดิมคิดวาการที่ประชาชนมาขอขอมูลเปนการไมใหเกยีรติหรือจับผิด  ซ่ึงควรมีการจัดอบรม

เจาหนาที่ทกุระดับ 
  5)  ระเบียบกฎหมายทีท่างราชการถือปฏิบัติอยูเดิมจําเปนตองไดรับการสํารวจพิจารณาแกไขปรับปรุง  

เพื่อมิใหขัด  หรือแยงกับกฎหมายฉบับนี้  หรือใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัตติามกฎหมายฉบับนี้  เชน ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  เปนตน 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงแกไขโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  หากมีปญหาเกีย่วกับการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการสอบถามไดที่

สํานักงานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ สํานกันายกรัฐมนตร ีตั้งอยูที่ช้ัน 4 อาคารสาํนักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท 0 2281 8552-3  
โทรสาร  0 2281 8543  เว็บไซต  www.oic.go.th
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บทที่  6 
แนวทางการใชดุลพินิจ 

 
แนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ

 2 

 พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจไว  ดังนี้ 
 1.  แนวทางในการใชดุลพนิิจของเจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
      จะเห็นไดวาขอมูลขาวสารที่หามมิใหเปดเผย  เปนกรณีที่ขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแลวอาจกระทบเสยีหาย 
ตอสถาบนัพระมหากษตัริย  พระราชบัญญัติไดกําหนดหามไวโดยมิไดมีขอยกเวนใหหนวยงานของรฐัหรือเจาหนาที่ของรฐั

ใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรฐัจะศึกษาโดยอาศัยตัวอยางของขอมูลขาวสารที่พระราชบัญญัตกิําหนดใหอาจมีคาํสั่ง 
มิใหเปดเผย  ซ่ึงถือไดวาเปนการศกึษาจากกรณีปฏิบัติจริง  ทั้งนี้เมื่อหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาที่ของรัฐไดรับคําขอ

ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติกาํหนดซึ่งอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวได  หนวยงาน 
หรือเจาหนาทีข่องรัฐก็มีหนาที่จะตองใชดุลพินิจเพื่อมีคาํสั่งมิใหเปดเผยหรือใหเปดเผยตอไป 
      ในการใชดุลพินิจพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15  วรรคแรก ไดกําหนด

แนวทางการใชดุลพินิจ โดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ  เมื่อจะใชดุลพินิจมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร

หรือมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1)-(7) ซ่ึงไดเสนอรายละเอียดไวแลวในขอ 3.2 
จะตองคํานึงถึง  3  เรื่อง  คือ การปฏิบัตหินาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะและประโยชน

เอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน  หมายความวา  เมื่อมีผูมาขอขอมูลขาวสารตามขอนี้จะตองพิจารณาใชดุลพินิจ  เพื่อช่ัง

น้ําหนักกอนมคีําสั่งอยางใดอยางหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติกาํหนดไวขางตน  กลาวคอื 

        1.1  จะตองพิจารณาวา ขอมูลขาวสารตามที่มีผูขอหากเปดเผยแลวจะกระทบตอการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายของหนวยงานของตนหรือไมอยางไร  เชน  กรมสรรพากรอาจตองพิจารณาวาการเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ 
มีผูขอขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายประมวลรัษฎากรหรือไม  หรือในกรณทีี่ขอมูลขาวสารตามที่มีผูขออาจเกี่ยวของกับ

การสอบสวนเรือ่งหนึ่งเรื่องใด  ซ่ึงยังไมแลวเสร็จ  เปนตน  ก็จะตองพิจารณาวาถาเปดเผยขอมูลขาวสารแลวจะสงผล

ตอการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ หรือไม 
         1.2  จะตองพิจารณาวา  ขอมูลขาวสารที่มีผูขอหากเปดเผยแลวจะเปนประโยชนตอสาธารณะหรือสังคม

โดยรวมหรือไมเพียงใด ทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถใชประกอบการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจไดเหมาะสมถูกตองที่สุดกลาวคือ  

ในกรณีทีข่อมูลขาวสารที่มีผูขอเปนขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวพันกับสังคมโดยสวนรวม  การเปดเผยใหสังคมโดยสวนรวมไดรู

ก็จะชวยใหสาธารณชนทราบวาเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัเรื่องขอมูลขาวสารดังกลาวไดมีการดําเนินการไปอยางไร

โปรงใสมีประสทิธิภาพหรือไม แมวาการเปดเผยอาจกระทบตอบุคคลบางคน แตหากมคีวามชัดเจนวาการเปดเผยนั้นจําเปน

สําหรับสาธารณชนหรือคนโดยสวนใหญก็จะตองมีดุลพินิจใหเปดเผย 
         1.3  จะตองพิจารณาวา  ขอมูลขาวสารที่มีผูขอเปนสิ่งที่จําเปนหรอืกระทบตอเอกชนที่เกี่ยวของอยางไร

และมากนอยเพียงใด  การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวของ  ไดแก ผูที่ขอขอมูลและผูที่เกี่ยวของกับตัวเนื้อหาขอมูลที่มีผู

ขอใหเปดเผย ฯลฯ  โดยตองพิจารณาถึงความจําเปนของผูขอขอมูลวาขอมูลขาวสารที่ขอนั้นเกี่ยวของกับการรักษาสทิธิ

ของผูขอขอมูลมากนอยเพียงใด  การไมไดขอมูลขาวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบตอการปกปองสิทธิของผูขอมากนอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2
  จากคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ของรัฐ หนา 18 
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เพียงใด   ทั้งนี้  หากมีน้าํหนกัของสวนไดเสียและความจาํเปนสูงมากก็มีน้าํหนักที่จะตองนาํมาพิจารณาประกอบการใช
ดุลพินิจในขั้นตอนสุดทาย  นอกจากนี้ในสวนของเอกชนที่เกี่ยวของที่เปนบุคคลที่สาม  การเปดเผยขอมลูขาวสารตามที่

ขออาจกระทบตอสวนไดเสียของบุคคลที่สามจึงตองมีการพิจารณาดวยเชนกันวา  บุคคลที่สามจะไดรับผลกระทบจาก

การเปดเผยขอมูลขาวสารนี้มากนอยเพียงใด  จะสามารถปองกันผลกระทบโดยการปด  ลบขอมูลบางสวนไดหรือไม 
และขอที่หยิบยกมาพิจารณานีเ้ปนเรื่องที่กฎหมายใหความคุมครองหรือไม  ซ่ึงหากมีขอมูลชัดเจนก็จะทําใหสามารถใช

ดุลพินิจไดอยางเหมาะสม  เชน อาจเปดเผยโดยปดทับช่ือ  หรือส่ิงที่ทําใหรูตัวบุคคลที่เกี่ยวของเปนพยาน เปนตน 
 2.  การศึกษาแนวทางการใชดุลพินิจจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารสาขาตาง ๆ  

      ในการมีคําวินิจฉัยอุทธรณการมคีําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  โดย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ นั้น คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ไดมีการใชดุลพินิจ  
โดยคํานึงถึงหลัก 3  ขอ  ดังที่กลาวแลว คือ  ผลกระทบตอการปฏิบัตหินาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  

ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งจะพิจารณาดวยวาขอมูลขาวสารที่จะไมเปดเผยนั้น 
เปนขอมูลขาวสารที่เขาหลักเกณฑตามที่กฎหมายกาํหนดใหอาจมีคําสั่งมใิหเปดเผยหรือไม  ดังนั้นในการศกึษาแนว

ทางการใชดุลพนิิจของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจึงเปนการศึกษาจากคาํวินิจฉัยทีส่ามารถ 
เปนตัวอยางการพิจารณาวินิจฉัยที่ครอบคลุมทั้งหลักการใชดุลพินิจตามกฎหมายทั้ง 3 ขอ และหลักเกณฑในการ

พิจารณาวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดที่อยูในหลักเกณฑที่จะมีคาํสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไมดวย 

 3.  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบตัิในการมคีําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
      3.1  คําสั่งมใิหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไว

ดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด  และเพราะเหตุใด (มาตรา 15  วรรคสอง) 
     เมื่อหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดรับคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติ

กําหนดไวในมาตรา  15 วรรคหนึ่ง  ซ่ึงหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยได  เจาหนาที่ก็จะตองใช

ดุลพินิจวาจะมีคําสั่งใหเปดเผยหรือไมเปดเผย  และในกรณทีี่มีคําสั่งมิใหเปดเผย
3
  (การแจงผูรองวาไมอนุญาตหรือไม

สามารถเปดเผยได) จะตองระบุไวในคาํสั่งดวยถึงเหตุผลของการไมเปดเผย  โดยเหตุผลที่ระบุอยางนอยตองแจงวาขอมูล

ขาวสารที่ส่ังไมเปดเผยนี้จัดเปนขอมูลขาวสารอยูในประเภทใด  และเพราะเหตุใดจึงไมเปดเผย  โดยมีขอเท็จจริงเปนเหตุ

อยางไร  เชน กรณีที่มีผูขอขอมูลขาวสารเกีย่วกับการสอบสวนวินัยของเจาหนาที่ซ่ึงถูกกลาวหาวามพีฤติการณและ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ แตการสอบสวนวินัยดังกลาวยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  เมื่อมีปญหาขอขอมูลขาวสารดังกลาว

และเจาหนาที่ไดใชดุลพินิจมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวก็จะตองระบุเหตุผลของการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

ดวยวา “เหตุผลที่ไมเปดเผยนี้เนื่องจากขอมลูขาวสารที่ขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดอยูในประเภทของขอมลูขาวสารที่การ
เปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตามวตัถุประสงคได    เนื่องจากขณะนัน้ 
การดําเนินการสอบสวนไมสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมได  ทั้งนี้เปนไปตาม

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง(2)  ของพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เปนตน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3
 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535 มาตรา 5  ไดใหความหมายของ

คําสั่งทางปกครองวา “การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว  อาทิ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ 
การรับรอง  และการรับจดทะเบียนแตไมเหมาความรวมถึงการออกกฎ” 
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      การที่พระราชบัญญัตกิําหนดใหคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะตองระบเุหตุผลของการสั่งไม

เปดเผยขอมูลขาวสารไวดวยก็เพื่อประโยชนหลายประการ คอื 
      ประการแรก   ทําใหเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูออกคําสั่งมิใหเปดเผยตองมีการพิจารณาโดยรอบคอบอยางจริงจัง

วาสมควรที่จะไมเปดเผย  มีเหตุผลรองรับทั้งทางกฎหมายและขอเท็จจริง 
      ประการที่สอง ทําใหผูที่ขอขอมูลขาวสารมีความชัดเจนวาการที่หนวยงานของรัฐมีคาํสั่งไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารนั้นมิใชเปนการดําเนนิการตามอําเภอใจหรือตองการปกปด โดยมีอะไรที่ซอนเรนปดบังไมถูกตอง ซ่ึงหากเหตุผล

ที่ระบุไวเปนที่ยอมรับและผูที่ขอขอมูลขาวสารพอใจ ถือไดวาเปนการสรางความนาเช่ือถอืแกกระบวนการบรหิารงาน

ของรัฐไดอีกทางหนึ่ง 
      ประการที่สาม  ในกรณทีี่ผูขอขอมูลขาวสารไมเห็นดวยกับคําสั่งมิใหเปดเผยของหนวยงานของรัฐและ 
ใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย  เหตุผลทีร่ะบุไวในคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารก็จะเปนขอมูลหรือขอเทจ็จริงเพื่อใช

ประกอบการพจิารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ย่ิงหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรฐัไดระบุเหตุผลไวโดยละเอียดมากเทาใด  การวินิจฉัยอุทธรณยอมเปนไปโดยรวดเร็วย่ิงขึน้  ซ่ึงจะเปน

ผลดีกับการสงเสริมใหปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมายไดอีกทางหนึ่ง 
      3.2  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง

ประโยชนไดเสียของผูใด  ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด  แตตองให

เวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคําคัดคานได  ซ่ึงตองไมนอยกวา  15 วันนับแตวันรับแจง(มาตรา 17 

วรรคหน่ึง) 
      ขอกําหนดนี้เปนกรณีทีเ่จาหนาที่ของรัฐไดตรวจสอบขอมูลขาวสารตามที่มีผูย่ืนคําขอไวแลวเห็นวาขอมูล

ขาวสารดังกลาวหากเปดเผยไปแลวอาจทําใหบุคคลทีเ่กี่ยวของไดรับผลกระทบหรือเสียหายตอประโยชนไดเสียของบุคคล

ดังกลาว พระราชบัญญัติกําหนดใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบการพิจารณาเรื่องนี้แจงใหบุคคลที่เกี่ยวของ 

ใหเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด โดยใหเวลาไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่  ทั้งนี้การแจง 
ใหผูเกี่ยวของซึ่งประโยชนไดเสียอาจไดรับผลกระทบนั้นถือวาเปนขั้นตอนที่มีความจําเปน  เพื่อเปนการใหโอกาสแก

บุคคลเหลานั้นไดรับทราบวามกีารขอขอมูลขาวสารและอาจมีการเปดเผยขอมูลขาวสารดงักลาว  บุคคลที่เกี่ยวของจะได

สามารถพิจารณาวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะกระทบตอประโยชนไดเสียของตนหรือไม  และจะคัดคาน

กรณีที่จะมีการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวหรือไม  ซ่ึงบุคคลที่คัดคานก็จะตองใหเหตุผลของการคัดคานโดยชัดแจง

หรือโดยละเอียดดวย  เพื่อหนวยงานสามารถใชประกอบการพิจารณาได เชน คัดคานไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งหมด

หรือเพียงบางสวนและการเปดเผยขอมูลขาวสารจะทําใหเสียหายอยางใด  มากเพียงใด  เปนตน  นอกจากนั้นการให

เวลาแกผูมีประโยชนไดเสียหรือไดรับผลกระทบไมนอยกวา 15 วัน ก็เพื่อทีจ่ะใหบุคคลนั้นสามารถมีเวลาเพียงพอในการ

พิจารณาและจดัทําคาํคัดคาน แตก็ไมไดหมายความวาเจาหนาที่ของรัฐจะไปกําหนดใหเวลาที่มากเกินสมควรเพราะโดย

หลกัการแลวกฎหมายตองการใหดําเนินการคัดคานโดยเรว็ที่สุด  เพื่อไมใหกระบวนการพจิารณาเรื่องการขอขอมูล

ขาวสารของประชาชนมีความลาชา  ดังนั้น  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจึงควรแจงกําหนดเวลาใหผูที่อาจรับ

ผลกระทบไดพจิารณามีคาํคัดคานภายในเวลาที่เหมาะสม 
      3.3  ผูที่ไดรับแจงตามขอ 3.2(มาตรา  17 วรรคหน่ึง)  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตนมีสิทธคิัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันได

โดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (มาตรา 17 วรรคสอง) 
      ขอกําหนดนี้เปนผลตอเนือ่งจากการดาํเนินการในขอทีผ่านมา  กลาวคือ  เมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดแจงให 
 

27 



ผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปดเผยขอมลูขาวสารทราบแลว  ผูที่ไดรับแจงหากประสงคจะคัดคานกจ็ะตองดําเนินการ

คัดคานภายในเวลาตามที่ไดรับแจง  ซ่ึงหากพนระยะเวลาตามที่กําหนดและเจาหนาที่ของรฐัยังไมไดรับหนังสือคัดคาน 

เจาหนาที่ของรฐัยอมสามารถมีดุลพินิจใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวได 
3.4  ในกรณีที่มีคําคัดคานเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผล 

การพิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชาในกรณีทีม่ีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผย

ขอมูลขาวสารน้ันมิได  จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18 หรือจนกวาคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมคีําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันได  แลวแตกรณี (มาตรา 17 

วรรคสาม) 
       จะเห็นไดวาเมื่อบคุคลที่อาจไดรับผลกระทบตอประโยชนไดเสียหากมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารไดมี

หนังสือคัดคานมายังเจาหนาทีข่องรัฐผูรับผิดชอบแลว  เจาหนาทีข่องรัฐสามารถมีดุลพินจิที่จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย

กับคําคัดคานดังกลาวได  ซ่ึงในกรณีที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเห็นดวยกับคาํคดัคานก็มคีําสั่งมิใหเปดเผยตามแนวทางที่ได

ศึกษาแลว  และแจงใหผูรองขอขอมูลขาวสารทราบวาหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาที่ของรัฐไมเห็นดวยกบัคําคัดคาน

และจะพิจารณาดําเนินการมคีาํสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่มีผูขอนี้ตอไป 
      การที่หนวยงานของรัฐมีดุลพินิจที่จะไมรับฟงคําคัดคาน พระราชบัญญัติไดกําหนดหามมิใหเปดเผยขอมูล

ขาวสารดังกลาวจนกวาจะไดผานเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยางกอน กลาวคอื 
      เง่ือนไขประการแรก  “จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18” 
       มาตรา 18  ไดกําหนดใหผูคัดคานสามารถอุทธรณในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐไมรับฟง

คําคัดคานตอคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ังนัน้ หมายความวา 
ถาเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบไดมีคําสั่งแจงไมรับฟงคําคัดคานไปยังผูคัดคานรวมทั้งไดแจงไปในคําสั่งดังกลาวใหผูคัดคานทราบ

ดวยวา  ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได ภายใน 

15  วัน   นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น  ซ่ึงถาพนกาํหนดเวลาตามคําสั่งนีแ้ละไมปรากฎวาผูคัดคานไดอุทธรณตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ของรัฐก็สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวใหกับผูขอได 

อยางไรก็ตาม หากในการแจงคําสั่งไมรับฟงคาํคัดคานเจาหนาที่ของรัฐไมไดแจงสิทธิอุทธรณ  และกําหนดวันที่จะตอง

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูคัดคานทราบกาํหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18  นี้ 
ก็จะถูกขยายออกไปจาก  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  ทั้งนี้เปนไปตาม 
พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40

4

      เง่ือนไขประการที่สอง  “หรือจนกวาคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัย 
ใหเปดเผยขอมลูขาวสารนั้นไดแลว” 
     เง่ือนไขนี้สืบเนื่องจากเงื่อนไขประการแรก  กลาวคือ  ในกรณีที่ลวงพนกําหนดเวลาตามมาตรา  18  แลว 
ผูคัดคานไมดําเนินการอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ก็ไมจําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขประการที่สอง แตหากผูคัดคานไดย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ในกาํหนดเวลา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 40 คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือ

โตแยงการยื่นอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย 
    ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมต้ังแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง  แตถา

ไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวา  1 ป  ใหขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง 
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ตามเงื่อนไขประการแรกแลว  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐก็จะยังเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไมไดจนกวา 
คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ  จะไดมีคําวินิจฉัยแลว  ซ่ึงหากคณะกรรมการวนิิจฉัย ฯ  มีคําวินิจฉัยเห็นดวยกับการไมรบัฟง

คําคัดคานของหนวยงานของรัฐ  หนวยงานของรัฐก็สามารถดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารได  แตหากคณะกรรมการ

วินิจฉัย ฯ ไมเห็นดวยกับการไมรับฟงคําคัดคาน  หนวยงานของรัฐก็ไมสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารดงักลาวได  หรือ

หากคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ  มีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารแตเพียงบางสวน  หนวยงานของรัฐกจ็ะตอง

ดําเนินการตามคําวินิจฉัย ฯ ดังกลาว  ทั้งนี้  เนื่องจากในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติไดบัญญัติใหคาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนที่สุด
5

4.  ขอมลูขาวสารที่มีการประทับตามชัน้ความลับ
6 

      พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มิไดมีการกาํหนดเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับไว 
แตมาตรา 16  ไดใหอํานาจคณะรัฐมนตรีออกระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  ขึ้นใช

บังคับแทนระเบยีบวาดวยการรกัษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517  ในสวนที่วาดวยเอกสารขอมูลขาวสารลับ 
มีความเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารที่หามมิใหเปดเผยหรืออาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย(มาตรา 14 และมาตรา 15)  ดังนั้น

เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชน  ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกบัสาระสําคัญของพระราชบัญญตัิไดเห็นถึงความสัมพันธ

เช่ือมโยงระหวางพระราชบัญญัติกับขอมูลขาวสารความลับเห็นควรศกึษาความหมายของขอมูลขาวสารลับ  ซ่ึงขอมูล

ขาวสารใดจะกาํหนดวาเปนขอมูลขาวสารลบัไดนั้นจะตองมีองคประกอบครบถวน ดังนี้คือ 
      4.1 เปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 14  หรือมาตรา 15  คือ ขอมูลขาวสารที่โดยลักษณะจะเปน

ขอมูลขาวสารที่หามมใิหเปดเผยหรืออาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยนั่นเอง 
      4.2 เปนขอมูลขาวสารที่ไดมีคาํสั่งมใิหเปดเผยและกําหนดช้ันความลับเปนช้ันลับตาง ๆ จะเห็น

ไดวาขอกําหนดนี้ถือเปนองคประกอบของนิยามคําวา  ขอมูลขาวสารลับ  คือ  จะตองเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 14  

หรือมาตรา 15  ที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยและกําหนดชั้นความลับเปนช้ันลับตาง ๆ นั่นเอง 
      จากคํานิยามของขอมูลขาวสารลับดังกลาว  จะเห็นไดวา  ขอมูลขาวสารลับมิไดแตกตางจากขอมลู

ขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 เพียงแตหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐไดมีการพิจารณาโดยละเอียด

แลวเห็นวาขอมลูขาวสารดังกลาวควรมีการกาํหนดเปนขอมลูขาวสารลับ  และไดมีคําสั่งใหเปดเผยและกําหนดชั้น

ความลับแลวเทานั้นจึงทําใหขอมูลขาวสารนัน้เปนขอมูลขาวสารลับ และการเปดเผยขอมลูขาวสารลับนีจ้ะตองปฏิบัติ

ตามระเบียบวาดวยการรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  เชน การกําหนดใหผูมีอํานาจยกเลิกช้ันความลับใด 
ก็คือผูที่มีอํานาจหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหกําหนดชั้นความลับนั่นเอง เปนตน 
 5.  การคุมครองเจาหนาที่ของรัฐที่เปดเผยขอมูลขาวสารโดยสุจรติ 
      เน่ืองจากพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีจุดมุงหมายสําคญัที่ตองการใหมีการ 
ปรับทัศนคติหรอืคานิยมของเจาหนาที่ของรฐัเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหเปนไป

ในลักษณะ  “เปดเผยเปนหลัก  ปกปดเปนขอยกเวน”  จึงไดมีบทบัญญัตทิีเ่ปนการคุมครองเจาหนาที่ทีเ่ปดเผยขอมูล 
ขาวสารของราชการประเภทขอมูลขาวสารทีอ่าจมีคาํสั่งมิใหเปดเผย(ตามขอ 3.2) ซ่ึงพระราชบัญญตัิไดกําหนดเปนหลัก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 37 วรรคสอง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด

และในกรณีที่มีคําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
6
  จากคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ของรัฐ หนา 29 
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ไวตามมาตรา 20 วาการเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดใหถือวาเจาหนาที่ของ

รัฐไมตองรับผิด  หากเปนการกระทาํโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้ 
      5.1  มาตรา 20(1) เปนกรณีที่ไดดําเนนิการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 
ที่มีคําสั่งไมเปดเผยและมีการกาํหนดชั้นความลับแลว  โดยไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบวาดวยการรกัษาความลับของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2544

7

  ขอมูลขาวสารของราชการเรือ่งใดที่จัดอยูในประเภทขอมูลขาวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยและมีการ

กําหนดชั้นความลับไวแลว  ไมวาจะเปนช้ันลับ  ลับมาก  ลับที่สุด  และเจาหนาที่ไดดําเนินการใหมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารนั้นแกผูขอขอมูลโดยดําเนินการโดยสุจริต ไมมีผลประโยชนสวนตนแอบแฝง  และมีการดําเนินการตามขั้นตอน

หรือขอกําหนดตามระเบียบวาดวยการรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  แลว เชน  ถาตนเองมิใชผูมีอํานาจ

หรือไดรับมอบอํานาจกําหนดชั้นความลับก็จะตองเสนอใหผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับนัน้ ๆ เปนผูส่ังใหมีการปลดชั้น

ความลับเสียกอนที่จะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น  และถาขอมูลขาวสารนั้นไดดําเนินการปลดชั้นความลับ  เจาหนาทีข่อง

รัฐก็สามารถนาํไปเปดเผยได  แมวาตอมาจะพบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดดําเนินการปลดชั้นความลับ ทําใหมี

ผลกระทบเสียหายตอบุคคลหนึ่งบคุคลใด  หรือตอรัฐเขาขายตองรับผิดตามกฎหมาย เจาหนาที่ซ่ึงเปดเผยขอมูลขาวสาร

ดังกลาวก็ไมตองรับผิดตามกฎหมายนั้นเปนตน 
     5.2  มาตรา 20(2) ถาเจาหนาทีข่องรัฐ  ตั้งแตระดับ 6  ขึ้นไป สําหรับขาราชการพลเรือน ซ่ึงถือวาเปน

เจาหนาที่ของรฐัตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง
8
 ไดมีคําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่จัดอยูในประเภทขอมูล

ขาวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
    การมคีําสั่งมิใหเปดเผยเพื่อประโยชนสําคัญทีเ่กี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต สุขภาพ หรือ

ประโยชนอ่ืนของบุคคล  และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ  เจาหนาที่ของรัฐผูนัน้ก็ไมตองรับผิดตามกฎหมายใด  

แมวาเขาขายตองมีความรับผดิตามกฎหมายนั้น 
  หากพิจารณาตามขอกําหนดของกฎหมายมาตรา 20 นี้แลว  หมายถึง  ในกรณีที่มีผูมาขอขอมูล

ขาวสารและเจาหนาที่ไดพิจารณาโดยสุจริตไมมีผลประโยชนสวนตนแอบแฝงอยูและไดมีการชั่งน้ําหนกัถึงผลประโยชน 
หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสาธารณะ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของแลว  และไดมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารไปตามทีไ่ด 

มีดุลพินิจนั้น  เจาหนาที่ยอมไดรับความคุมครองไมตองรับผิดตามกฎหมายใด  แมวาเขาขายตองมีความรบัผิดชอบตาม

กฎหมายนั้น อยางไรก็ตาม การยกเวนนี้ไมรวมถึงหนวยงานของรัฐ ซ่ึงอาจตองรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณี

ดังกลาวนี ้
      5.3 เจาหนาที่โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20(2) เชนเดียวกับขอทีผ่านมาสามารถกําหนดขอจํากัดหรือ

เง่ือนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได 
  ถาเจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารทีม่ีผูมาขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรบัผูที่มาขอ 
แตเห็นวาหากมีการนาํขอมูลขาวสารดังกลาวไปเปดเผยเปนการทั่วไป  อาจกระทบเสียหายถึงบุคคลที่ 3  ที่เกี่ยวของ  
พระราชบัญญัติจึงกาํหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถกําหนดขอจาํกัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารตามที่มี 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  
7   

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  เปนระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

  
8
  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยอาศัยอาํนาจตามมาตรา 20(2) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เสนอแนะ 

คณะรัฐมนตรีใหออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542 ) กําหนดใหมีเจาหนาที่ในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเปนผูมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําสั่งใหเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 เปนการทัว่ไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด  ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 6 ขาราชการทหาร หรือขาราชการตํารวจ ยศต้ังแตพันตรี 
นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป 
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ผูขอได เชน อาจกําหนดวาขอมูลขาวสารทีข่อนําไปใชเฉพาะเพื่อการฟองคดีเพื่อรักษาปกปองสิทธิของผูขอ  แตหาม 
นําไปเปดเผยเปนการทั่วไปและแกสาธารณชน  ซ่ึงในกรณีที่ผูขอขอมูลฝาฝนบทบัญญตัิตามขอนี้  ก็มีบทลงโทษทั้งปรับ

และจําตามกฎหมายดวย  ขอกําหนดตามขอนี้จึงเปนผลดีที่ชวยในการใชดุลพินิจเปดเผยขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก

มากยิ่งขึ้นเพราะสามารถกาํหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดการนาํขอมูลขาวสารไปใชประโยชน 
 6.  การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากเจาของขอมูล 
      พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 24 ไดกําหนดหามมใิหหนวยงานของรัฐ

เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน  หรือผูอ่ืนโดยปราศจาก

ความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนัน้มิได  เวนแต เปนการนําไปเปดเผยในกรณี

ดังตอไปนี้ 
      6.1  การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรฐัในหนวยงานของตน  เพื่อนําไปใชตามอํานาจหนาที่ 
ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน(มาตรา 24(1)) 
      ขอยกเวนใหเปดเผยกบัเจาหนาทีข่องรฐัในหนวยงานของตนหรือที่ปฏิบัตงิานในหนวยงานเดียวกันนี้ ถือไดวา

เปนขอยกเวนทีม่ีความชัดเจน  เพราะวัตถุประสงคขอหนึ่งของการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อการนํามาใชงาน

ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ  และในการปฏิบตัิงานตามอํานาจหนาที่ยอมตองมีเจาหนาที่รับผิดชอบหรือ

เกี่ยวของมากกวาหนึ่งคนจึงมีความจาํเปนทีต่องใชขอมูลขาวสารสวนบุคคลรวมกัน  เพื่อดําเนินการตามอาํนาจหนาที ่
จึงไดกําหนดขอยกเวนตามขอนี้ไว  อยางไรก็ตามยังมีบางกรณี  เชน เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารราชการสวน

ทองถิ่นไดขอใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลอยูจึงอาจมีขอสงสัยวาผูที่

ขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลนีถ้ือวาเปนเจาหนาทีข่องรัฐในหนวยงานของตนตามขอยกเวนในขอนี้หรือไม  ซ่ึง

เรื่องนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 
ไดมีคําวินิจฉัยที่ สค 13/2544 วาผูอุทธรณซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน 

เดียวกับฝายบรหิารขององคการบริหารสวนตาํบล  จึงสามารถนําขอมูลขาวสารไปใชตามอํานาจหนาที่ได  ขอมูล

ขาวสารที่ฝายบริหารจัดเก็บไวจึงไดรับยกเวนใหเปดเผยแกสมาชิกสภา ฯ  ไดตามขอยกเวนในขอนี้ 
      6.2  การเปดเผยซึ่งเปนการใชขอมลูตามปกติตามวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมลู

ขาวสารสวนบุคคลนั้น(มาตรา 24(2)) 
      ขอยกเวนตามขอนี้จะสอดคลองกับการที่พระราชบัญญัติไดกําหนดหนาที่และหลักการปฏิบัตทิี่เกีย่วกับการ

จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่หนวยงานของรัฐจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลไปใช

และลักษณะการใชขอมูลตามปกติ  ซ่ึงลักษณะการใชขอมูลตามปกตินีห้นวยงานของรัฐยังตองนําไปประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อเผยแพรใหทราบเปนการทัว่ไปอีกดวย ดังนั้น หากกรณีการเปดเผยยังคงอยูในขอบเขตของการใช

ขอมูลตามปกตภิายในวัตถุประสงคของการจดัใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นกถ็อืไดวาเปนไปตามขอยกเวนของ

หลักเกณฑตามขอนี้ 
      6.3  การเปดเผยตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิตหิรือสํามะโนตาง ๆ 

ซ่ึงมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน (มาตรา  24(3)) 
      การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐทีท่ํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ จําเปนตอง

ใชขอมูลขาวสารสวนบคุคลเพื่อนํามาใชวิเคราะหจัดทาํเปนสถิติหรือการวางแผนที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบคุคลหรือ

ประชากร ดังนั้นการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหกับหนวยงานของรัฐดังกลาวจึงเปนส่ิงจําเปน  รวมทั้งหนวยงาน 
ของรัฐเหลานี้กม็ีหนาทีต่องรักษาขอมูลขาวสารสวนบคุคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน 
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      6.4  การเปดเผยซึ่งเปนการใชเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย  โดยไมระบุช่ือ  หรือสวนที่ทําให

รูวาเปนขอมลูขาวสารเกี่ยวกับบุคคลใด (มาตรา 24(4)) 
      พระราชบัญญัติไดกําหนดขอจํากัดการเปดเผยไวโดยใหสามารถเปดเผยไดแตขอมูลขาวสารทีเ่ปดเผย

จะตองไมระบุช่ือหรือสวนที่ทาํใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูใด ซ่ึงจะทําใหขอมูลขาวสารที่เปดเผยไมมีสภาพ

ของการเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามนัยมาตรา 4  แหงพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9
 

การเปดเผยในกรณีนี้จึงสามารถตอบสนองประโยชนของการศึกษาวิจัยได รวมทั้งการเปดเผยนี้ก็ไมเปนการรุกล้าํสิทธิ

สวนบุคคลเกินสมควรแตอยางไรดวย 
      6.5  การเปดเผยตอหอจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตาม

มาตรา 26 วรรคหน่ึง  เพือ่การตรวจดคูุณคาในการเก็บรักษา (มาตรา 24(5)) 
      การเปดเผยตอหนวยงานที่มีหนาที่คัดเลือกขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาเปน

เอกสารประวัตศิาสตร การมีขอยกเวนใหเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบคุคลตอหนวยงานดังกลาวเพื่อตรวจดูคุณคาในการ 
เก็บรกัษาจึงเปนกรณีที่เปนประโยชนแกการทํางานของหนวยงานของรัฐดังกลาวตามอํานาจหนาที่เพื่อตรวจสอบคุณคา

ในการเก็บรักษา คือทําใหสามารถพิจารณาไดวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาวอยูในหลักเกณฑที่สมควรจะเก็บรกัษา 
ไวเปนเอกสารประวัตศิาสตรหรอืไม ขั้นตอนตามขอยกเวนนี้ยังไมใชการพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบคุคลนี้

เพื่อการศึกษาคนควาหรือไม  การพิจารณาดังกลาวจะตองมกีารพิจารณาเปนขั้นตอนตอไป  โดยจะตองเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญตัิไวดวย 
      6.6  การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรฐัเพื่อปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม(มาตรา 24(6)) 
      การเปดเผยตอเจาหนาทีข่องรัฐเพื่อนําขอมูลไปใชเฉพาะเพื่อวตัถุประสงคการดาํเนินงานตามที่กฎหมาย

กาํหนด เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลนี้จึงมหีนาทีต่องคุมครองขอมูลมิใหถูกนําไปใชนอก

วัตถุประสงคดวย 
      6.7  การเปดเผยที่เปนการใชซ่ึงจําเปนเพื่อการปองกัน  หรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสขุภาพ

ของบุคคล(มาตรา 24(7)) 
      กรณีที่มีความจําเปนตองใชขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพือ่ปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ

ของบคุคล ซ่ึงถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  พระราชบัญญัติจึงยกเวนใหเปดเผยไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก

เจาของขอมูล 
      6.8  การเปดเผยตอศาลและเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอํานาจตาม

กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว(มาตรา 24(8)) 
      เมื่อผูที่ขอใหเปดเผยเปนผูมีอํานาจตามกฎหมาย เชน ศาลใชอํานาจตามที่บัญญตัิไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงหรือในประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา   
      6.9  การเปดเผยในกรณีอ่ืนที่กําหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา(มาตรา 24(9)) 
      ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาในกรณีตามขอนี้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 4  “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 

เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มชีื่อของผูนั้น  หรือมีเลขหมาย รหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะ

อื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  หรือรูปถายและใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึง

แกกรรมดวย 
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7.  ขอมลูขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาไวและเปนเอกสาร 
ประวัติศาสตร 
      7.1  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาไว 
      พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา  26 วรรคหนึ่ง ไดกําหนดไวหนวยงาน

ของรัฐที่ไมประสงคจะเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไวใหมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
กรมศิลปากร  เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา  โดยกฎหมายนี้มุงหมายใหหอจดหมายเหตุแหงชาติไดมีโอกาส

ตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการในทุกเรือ่งกอนที่จะมีการทาํลายทิ้งไป เพื่อใหแนใจวาขอมูลขาวสารที่สมควรสงวน

ไวใหเปนเอกสารประวัติศาสตรเพื่อการคนควาศกึษาไดมีการคัดเลือกไวแลว  ไมถูกทําลายทิ้งไปเสียกอน 
      7.2  ขอมูลขาวสารของราชการบางประเภท เมื่อมีอายุครบกําหนดตามที่กฎหมายกําหนด

จะตองสงใหหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
      เปนกรณีที่กฎหมายนําเรือ่งอายุของขอมูลขาวสารมาเปนขอกําหนดในการใหหนวยงานของรัฐตองสง

ขอมูลขาวสารของราชการบางประเภทใหกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ เมื่อครบกาํหนดเวลา  ดังนี้ 
      7.2.1  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 (การเปดเผยอาจกอใหเกิดความเสยีหายตอสถาบนั

พระมหากษตัรยิ) เมื่อเก็บครบ  75 ป 
      7.2.2  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 (อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยไดเมื่อครบ 20 ป) 
      ในกรณีที่หนวยงานของรฐัยังจําเปนตองเก็บรกัษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพือ่ประโยชนในการ 
ใชสอย  โดยไมสงขอมูลใหหอจดหมายเหตุแหงชาติตามกาํหนดเวลาก็สามารถดาํเนินการไดโดยทําความตกลงกับหอ

จดหมายเหตุแหงชาติ  แตจะตองดําเนินการจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่ตกลงไวกบัหอจดหมาย

เหตุแหงชาติ  หรือในกรณเีมือ่ครบเวลาแลวแตหนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารของราชการดังกลาวยังไมสมควร

เปดเผยก็สามารถขอขยายเวลาจากผูมีอํานาจกํากับดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นได  เชน  หนวยงานระดบักรมกข็อ

ขยายเวลาจากปลัดกระทรวง เทศบาลก็ขอขยายเวลาจากผูวาราชการจังหวดั เปนตน 

8.  หนาที่และหลักปฏิบัติของหนวยงานของรัฐในการคุมครองขอมลูขาวสารสวนบุคคล 
 การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐถือวาเปนสวนหนึง่ 
ของการคุมครองสิทธิสวนบุคคลเปนหลักการสําคัญเรื่องหนึ่งที่มีการระบุไวในเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญตัิ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และยังถือไดวาเปนการรองรับการคุมครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ 

ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว กรณทีี่จะมีการกลาวหรอืไขขาวแพรหลายอันเปนการละเมิดหรือกระทบสิทธิสวน

บุคคลในครอบครัว  ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ดังนั้นจึงเปนหนาที่

ของเจาหนาที่ของรัฐในทุกหนวยงานตองรับทราบถึงหลักปฏบิัติในการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล เพื่อจะไดปฏิบัติ 
ไดถูก  ซ่ึงพระราชบัญญตัิมาตรา 23  ไดกําหนดหนาที่และแนวปฏิบัติสําหรับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐไว ดังนี้

10 

 8.1  หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาทีเ่กี่ยวของและ

จําเปนเพื่อการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวตัถุประสงคเทาน้ัน  และยกเลกิการจัดใหมี

ระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
    ขอนี้เปนการวางแนวคิดและการปฏิบัตทิี่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบรวบรวมขอมลูขาวสาร 
สวนบุคคลขึ้น และจะตองพิจารณาเพื่อใหมีตามความจําเปนที่จะตองดําเนินงานและเปนไปตามขอบเขตของวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไวเทานั้น รวมทั้งเมื่อหนวยงานไดพิจารณาแลวเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายดังกลาวที่กําหนดไดยกเลิกแลว   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10

 จากคูมือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ของรัฐ หนา 32 
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ระบบขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวกส็มควรยกเลกิดวย 
 8.2   การจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูใด หนวยงานของรัฐจะตองพยายามเก็บจาก

เจาของขอมูลโดยตรง  โดยเฉพาะในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
   ขอนี้เปนการวางแนวปฏิบัติเมือ่ตองมีการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบคุคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ใหถกูตองสมบูรณก็ควรตองเก็บจากเจาของขอมูลโดยตรง  เพราะเปนผูที่รูถึงขอมลูขาวสารเกี่ยวกับตนเองเปนอยางดี   
เพื่อปองกันไมใหไดขอมูลที่ไมถูกตอง  เพราะหากขอมูลที่ไมถูกตองถกูนําไปใชก็อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ

บุคคลผูนั้นได 
 8.3  ตองตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผดิชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
    ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่จัดเก็บไวอาจตองมีการนาํมาใชเพื่อประกอบการดําเนนิการเรือ่งใด 
เรื่องหนึ่ง  หากขอมูลไมถูกตองอาจจะทําใหเกดิความเสียหายตอหนวยงานและบุคคลที่เกีย่วของได  จึงตองตรวจสอบ 
แกไขขอมูลใหถูกตองอยูเสมอดวย 
 8.4  ตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม  

เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
   การกาํหนดใหมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหกับระบบขอมูลขาวสารสวนบคุคลนัน้  เนื่องจาก 
ในปจจุบันการประมวลผลขอมูลไดมีการนําเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เชนคอมพิวเตอรมาใชทาํใหสามารถประมวลผลได

จํานวนมากรวมทั้งการสื่อสารทางเทคโนโลยีสามารถสงผานขอมูลกันไดโดยงายจึงอาจเปนไปไดวา อาจมีการนําขอมลู

สวนบุคคลไปใชในทางอื่นที่ไมตรงกับวตัถุประสงคของการจดัเก็บ ซ่ึงอาจทําใหเสียหายหรอืเปนการรกุล้ําสิทธิสวนบุคคล

เกินสมควร  เชน  การนําไปใชเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการคา เปนตน 
 9.  จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

จํานวน 6 เร่ือง  รวมทั้งตรวจสอบแกไขขอมูลที่นําไปพิมพน้ีใหถูกตองอยูเสมอ (มาตรา 23(3) )คือ 
  9.1 ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
       การกําหนดขอมูลใหหนวยงานของรัฐตองพิมพในราชกิจจานุเบกษาวามีการเก็บขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลประเภทใดบาง  เชน เก็บขอมูลสวนบุคคลของขาราชการทุกระดับทุกคน ของลูกจางทุกคน ทั้งลูกจางประจํา

และลูกจางชั่วคราว  เปนตน 
  9.2  ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบคุคล 
        หนวยงานของรัฐตองพิมพในราชกิจจานุเบกษาวามีการจัดเก็บขอมลูในระบบใด เชน แฟม

เอกสาร หรือเกบ็ในระบบคอมพิวเตอร  เปนตน 
  9.3  ลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิ
    หนวยงานของรัฐตองพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่จัดเก็บไวนีจ้ะมีการ

นําไปใชในเรื่องใดกรณีใดบาง  ซ่ึงจะทําใหสามารถตรวจสอบในภายหลังไดวามีการใชนอกเหนือจากที่ประกาศไวหรือไม 
  9.4  วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
    เนื่องจากพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดรับรองสิทธิจากเจาของ

ขอมูลใหสามารถขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนเองที่หนวยงานของรัฐจัดเกบ็ไวได  ดังนั้นการกําหนดให

พิมพเรื่องนี้ในราชกิจจานุเบกษาจึงชวยใหผูทีจ่ะใชสิทธินี้ไดรับทราบถึงวธิีการที่จะใชสิทธิและเปนหลักประกันวา

หนวยงานของรัฐจะปฏิบัติตอผูใชสิทธิอยางเทาเทียมกัน 
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  9.5  วิธีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
    ขอกําหนดในขอนี้ก็เชนเดียวกับขอที่ผานมา  เนื่องจากพระราชบัญญตัิรับรองสิทธิในการขอ

แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนเองได การประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงทําใหทุกคนไดรับทราบ

หลักเกณฑ หรือวิธีการที่ชัดเจนเหมือนกัน 
  9.6  แหลงที่มาของขอมูล 
    เพื่อใหทราบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลทีห่นวยงานจัดเก็บมาจากแหลงใดบางมีความนาเช่ือถือ

เพียงใด  ผูเกี่ยวของจึงอาจใชสิทธิเพื่อขอตรวจสอบและขอใหแกไขได 
 10. กรณีที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บขอมลูขาวสารสวนบุคคลโดยตรงจากเจาของขอมูล

หนวยงานของรัฐจะตองถือปฏิบัติ ดังน้ี 
   10.1  ตองแจงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลไปใชใหเจาของขอมูลทราบลวงหนา  หรือพรอมกับ 
การขอขอมูล 
   10.2  ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบถึงลักษณะการใชขอมูลตามปกติวาจะนําไปใชกรณีใดบาง 
   10.3  ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบดวยวาการขอขอมูลเปนกรณีที่เจาของขอมูลอาจใหขอมูล 
หรือไมใหขอมลูก็ได  หรือเปนกรณีที่กฎหมายบังคับตองใหขอมูล 
 11.  กรณีทีห่นวยงานของรัฐจะจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่

หนวยงานของรัฐไดจัดเก็บไวไปยังทีใ่ดทีห่น่ึงอันจะทําใหหรือมีโอกาสทําใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสาร

น้ันได และเปนกรณีที่ไมใชเปนการใชขอมูลตามลกัษณะปกติตามที่หนวยงานของรัฐไดเคยแจงใหเจาหนาที่

ของขอมูลทราบ  
      กรณีนี้หนวยงานของรัฐจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบลวงหนา 
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บทที่ 7 
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 11

1.  สทิธิของประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
     1.1  สิทธใินการเขาตรวจด ู
           สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ  ประชาชนสามารถทําได แมวาจะไมมีสวนไดเสียเกี่ยวของ

กับขอมูลขาวสารนั้น  โดยกฎหมายไดบัญญตัิใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย

ตามรายการทีก่ฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 9 นําไปรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหประชาชนเขา

ตรวจดูได  เชน  แผนงานโครงการและงบประมาณ  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน เปนตน 
     1.2  สิทธิในการขอสําเนาหรือการรบัรองสําเนาถกูตอง

12

           เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมูลขาวสารของราชการในเรือ่งใดก็มีสิทธิทีจ่ะขอสําเนา
 

และขอใหรับรองสําเนาถกูตองจากหนวยงานของรัฐในเรื่องนั้นได
 

2. ประชาชนไดใชสิทธยิื่นคําขอขอมูลขาวสารโดยเขยีนคําขอใหเขาใจไดพอสมควรวาขอขอมูลขาวสาร 
เรื่องใด  หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหในเวลาอันสมควร 
      2.1  ประชาชนมีสิทธิยืน่คําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง 
           สิทธิในการยื่นคาํขอขอมูลขาวสารนี้ถือวาเปนไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย  ประชาชนมีสิทธิย่ืนคาํขอ

ขอมูลขาวสารของราชการไดทุกเรื่อง  โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจํากัดหรือขอหามวาไมใหย่ืนคําขอขอมูลขาวสาร

ประเภทใดหรือเรื่องใด   และผูใชสิทธิย่ืนคําขอตามกฎหมายนีก้็ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสียเชนเดียวกับสิทธิเขา

ตรวจดูขอมูลขาวสาร 
     2.2  ประชาชนไดใชสทิธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารโดยเขียนคําขอใหเขาใจไดพอสมควรวาขอขอมูล

ขาวสารเรื่องใดหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหในเวลาอนัสมควร 
           กฎหมายไดบัญญัตริับรองสิทธิการขอขอมูลขาวสารของราชการไววา  ถาประชาชนไดเขียนคําขอใหเขาใจได

พอสมควรวาขอขอมูลขาวสารเรื่องใด  หนวยงานของรัฐผูรบัผิดชอบจะตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกประชาชนที่ย่ืน 
คําขอในเวลาอนัสมควรดวยเชนกัน โดยในปงบประมาณ 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหหนวยงานของรฐัทุกแหง 
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
           2.2.1  กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรฐั  ซ่ึงขอมูลขาวสารนั้น  หนวยงานของรัฐ 
มีขอมูลพรอมทีจ่ะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  หรือภายในวันที่รับคําขอ 
           2.2.2  กรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก  หรือไมสามารถดาํเนินการใหแลวเสร็จ  จะตองแจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน  15 วัน  รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 
     2.3  การใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของประชาชนตองไมขอบอยคร้ังหรือขอจํานวนมากโดยไมมีเหต ุ
อันสมควร 
           แมวาสิทธิการยื่นคําขอขอมูลขาวสารเปนของประชาชน ซ่ึงกฎหมายรับรองใหเปนสิทธิของคนทุกคนโดย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11   บทที่ 3 จากคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ของรัฐ 

12  
การขอสําเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการถายสําเนาใหกับหนวยงานของรัฐที่เขาตรวจดูดวย  แตทั้งนี้จะเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหความเห็นชอบไมได 
36 



ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสีย  แตถาประชาชนยื่นคําขอขอมูลขาวสารบอยครั้งหรือขอจํานวนมากโดยไมมีเหต ุ
อันสมควร  หนวยงานของรฐัก็อาจใชเหตนุี้เปนเหตุที่จะไมจัดขอมูลขาวสารใหตามคําขอได แมวากฎหมายจะไมบังคับ 
ใหตองแสดงเหตุผลในการขอ  แตหากมกีารขอบอยครั้งหรอืขอจํานวนมากก็ควรตองระบจุุดประสงคหรือเหตุผลในการ

ขอไวดวยอยางไรก็ตามหากหนวยงานของรัฐหยิบยกเหตุผลวาขอบอยครั้งหรือขอจํานวนมาก  โดยไมมีเหตผุลอันสมควร  

ประชาชนก็ยังสามารถรองเรยีนมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได  
     2.4  สิทธิการยื่นคําขอขอมูลขาวสารน้ีหมายถึงการขอสําเนาและสําเนาทีม่คีํารับรองถูกตอง 
           การใชสิทธิขอขอมูลขาวสารโดยการยื่นคําขอขอมลูขาวสารที่หนวยงานของรัฐ  ผูที่ขอขอมูลสามารถแสดง

ความประสงคขอสําเนาขอมลูขาวสารหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคาํรับรองถูกตองได 
3.  สทิธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง 
     สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอขอมลูขาวสารสวนบุคคล กฎหมายจํากัดโดยรับรองหรือคุมครองสิทธิไวเฉพาะ

เมื่อเปนขอมูลขาวสารสวนบคุคลที่เกี่ยวกับตนเอง  ดังนี้ 
     3.1 บุคคลมีสทิธิยื่นคําขอเปนหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ

ตนเอง(มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 
              เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงหนึง่แหงใดที่มีการรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบคุคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว 
เชนประวตัิสุขภาพ ประวตัิการทํางาน หรือขอมูลขาวสารเกีย่วกับฐานะการเงิน เปนตนบคุคลผูนั้นก็มีสิทธิตามกฎหมาย

ที่จะขอตรวจดหูรือขอสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ของตนเองได 
          คําวา บุคคล ตามขอนี้คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง  แตเนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในสวน

ที่เกี่ยวกับขอมลูขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมถีิ่นที่อยูในประเทศไทยดวย 
     3.2 บุคคลมีสทิธิยื่นคําขอเปนหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่

เกี่ยวกับตนเพื่อขอใหดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง  หรือลบขอมลูขาวสารสวนที่เห็นวาไมถูกตองตามที่

เปนจริงได(มาตรา 25 วรรคสาม) 
           หากตรวจดูขอมูลขาวสารแลวพบวามีขอมูลขาวสารสวนบคุคลในสวนของตนเองสวนหนึ่งสวนใดที่ไมถูกตอง 
ก็สามารถที่จะย่ืนคําขอใหหนวยงานของรฐัดําเนินการแกไขได ถาหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล

ขาวสารใหตรงตามที่มคีําขอ  ผูที่ย่ืนคําขอก็มสิีทธิที่จะย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 
     3.3  กรณีที่เจาของขอมูลเปนผูเยาว  คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนเจาของ

ขอมูลที่ถึงแกกรรมแลว  กฎหมายกําหนดใหบุคคลตามที่กฎกระทรวงกําหนดใชสิทธิในเรื่องการคุมครอง

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอใหมีการแกไขแทนได(มาตรา 25 วรรคหา)    
          เชน ในกรณีที่มีผูถึงแกกรรมและไมไดทําพินัยกรรมไวใหบุคคลที่กฎหมายกําหนดตามลําดับตอไปนี้ใชสิทธิแทน 
               1)  บุตรชอบดวยกฎหมาย 
           2)  คูสมรส 
           3)  บิดาหรือมารดา 
           4)  ผูสืบสันดาน 
           5)  พี่นองรวมบิดา มารดา 
4.  สทิธิของประชาชนที่จะไดรับความคุมครองมิใหมีการนําขอมลูขาวสารสวนบุคคลที่หนวยงานของรัฐ 
เก็บรวบรวมไวไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
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           กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในสวนทีเ่กี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบคุคลมจุีดมุงหมายที่จะคุมครองขอมลู 
ขาวสารสวนบุคคลมิใหถูกเปดเผยหรือถูกนําไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลเสียหายตอเจาของขอมูล ซ่ึงโดยหลักแลว 
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เวนแตจะเปนการเปดเผยตามขอยกเวน

ตามทีก่ฎหมายกําหนดไว  ดังนั้นในเรื่องนี้กฎหมายจึงกําหนดเปนสิทธิของประชาชน  ดังนี้ 
           4.1  สิทธิที่จะไดรับแจงถึงวัตถุประสงคของการจดัเก็บขอมูลขาวสารสวนบคุคลวาจะนําขอมลูไปใชในเรื่องใด

หรือกรณีใด 
           4.2  สิทธิไดรับทราบวาการขอขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐนั้น  เปนกรณีที่มีกฎหมายบังคับใหตองให

ขอมูลหรือเปนกรณีที่อาจใหไดโดยความสมัครใจ 
           4.3  กรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไมอยูในหลัก

ขอยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 24  หนวยงานของรัฐจะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน 
5.  สทิธิของประชาชนในการรองเรียนหนวยงานของรัฐกรณีไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
     กรณีที่ประชาชนไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการแลว หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ก็ไดกําหนดใหประชาชนสามารถใชสิทธริองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อคุมครองสิทธขิอง

ประชาชนได ดังนี้ 
     5.1  สิทธิรองเรียนกรณีที่พบวาหนวยงานของรัฐไมนําขอมลูขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
           กรณีที่พบวาหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งไมมีการนาํขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไว

13 
 ไปลงพิมพ 

ในราชกิจจานเุบกษา  ประชาชนมีสิทธิที่จะรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได  ทัง้นี้การกาํหนด 
ใหหนวยงานมกีารนาํขอมูลขาวสารไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็เปนหลักประกันไดวาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้

ประชาชนจะสามารถไดรับรู 
       5.2  สิทธิรองเรียนกรณีหนวยงานของรัฐไมปฏิบตัิใหเปนไปตามสิทธิในการขอเขาตรวจดขูอมูลขาวสาร

ของราชการ   
            กรณีที่ไปใชสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารตามทีก่ฎหมายกาํหนด

14
 แตปรากฏวาหนวยงานของรัฐไดมีการ 

จัดขอมูลขาวสารมารวมไว เพือ่ใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวกหรือไมจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารใหตามที่ขอ  

ประชาชนมีสิทธิที่จะรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13  
มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

    1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน        2)  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินการ     3) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการ

ติดตอกับหนวยงานของรัฐ           4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความเฉพาะที่จัดใหมีขึ้น โดยมีสภาพอยางกฎ  

เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
14

  มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

     1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและคําสัง่ที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
     2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) 
     3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
     4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 
     5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงมาตรา 7 วรรคสอง 
     6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
     7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ีใหระบุช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง 
หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
    8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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     5.3 สิทธริองเรียนกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหตามคําขอ 
           กรณีที่ประชาชนผูหนึ่งผูใดไดใชสิทธิย่ืนคําขอขอมลูขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากหนวยงานของรัฐแลว   
แตหนวยงานของรัฐนิ่งเฉยไมดําเนินการใหหรือดําเนินการลาชา  หรือเมื่อเห็นวาไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหต ุ
อันสมควร  ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
     5.4 สิทธริองเรียนกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมลูขาวสารตามที่ประชาชนไดยื่นคําขอไว  

แตผูขอไมเช่ือวาไมม ี
           กรณีที่ประชาชนไดไปยื่นคําขอขอมลูขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนวยงานของรัฐและไดรับการปฏิเสธวา 
ไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ  หากผูขอไมเช่ือวาทีห่นวยงานตอบแจงนั้นเปนความจริง  ประชาชนผูขอขอมูลก็มีสิทธิ

รองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพือ่ใหใชอํานาจของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ตามมาตรา 33 เขาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงนี้ได 
6.  สทิธิของประชาชนในการอุทธรณคาํสั่งตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ 
    กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดใหสิทธิแกประชาชนในการที่จะอุทธรณคาํสั่งตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวเนื่องกับการใชสิทธขิองประชาชนตามกฎหมายและใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ 
เปนผูมีอํานาจหนาทีพ่ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  โดยสิทธิอุทธรณของประชาชนมีดังนี้ 
     6.1  สิทธิอุทธรณคําสัง่ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
           กรณีที่ประชาชนไดไปยื่นคําขอขอมลูขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนวยงานของรัฐแลวหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของหนวยงานดังกลาวไดมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามทีป่ระชาชนไดย่ืนคําขอไว  ผูทีไ่ดย่ืนคําขอนั้น 
มีสิทธิสงเรื่องเพื่ออุทธรณไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนีใ้หมอีกครั้ง 
ก็ได  ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉยั ฯ จะพิจารณาวาการทีห่นวยงานของรัฐมีคาํสั่งไมเปดเผยนั้นเปนดุลพินิจที่เหมาะสม

ถูกตองหรือไม  หากคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เห็นวาเปนการใชดุลพินิจที่ไมเหมาะสม  ไมถูกตองก็จะมคีําวินิจฉัยให

หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับประชาชนที่ย่ืนคําขอไว  แตหากคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ  พิจารณาแลว

เห็นวามีขอเท็จจริงและขอกฎหมายสนบัสนุนอยางชัดเจนใหสมควรที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคาํขอในขณะนั้น 

ก็อาจมีมติเห็นชอบกับคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรฐั 
     6.2  สิทธิอุทธรณกรณีที่หนวยงานของรัฐไมรับฟงคําคัดคานมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
           กรณีที่มีผูไปขอขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งและหนวยงานแหงนั้นเห็นวาขอมูลขาวสาร

ตามที่มีผูขอนี้  หากเปดเผยแลวอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูหนึ่งจึงแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่

กําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวา 15 วัน เมื่อผูนั้นหมายถึงบคุคลธรรมดาและนติิบุคคลไดแจงคําคัดคานใหกบัหนวยงานทราบ

แลวภายในกําหนดเวลา แตปรากฏวาหนวยงานของรัฐดังกลาวไมรับฟงคําคดัคาน โดยแจงใหบุคคลผูนี้ทราบวาจะเปดเผย

ขอมูลขาวสารดังกลาว  กรณีเชนนี้กฎหมายบัญญัติใหบุคคลผูนั้นมีสิทธิอุทธรณหนวยงานของรัฐที่ไมรับฟงคําคัดคานได  

โดยอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจงคําสั่งไมรับ

ฟงคําคัดคานของหนวยงานของรัฐ 
      6.3  สิทธิอุทธรณกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมลูขาวสารสวนบุคคลที่ไม

ถูกตองของตน 
            กรณีที่บุคคลใดบคุคลหนึ่งตรวจพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนที่หนวยงานของรัฐไดรวบรวมเก็บไวมี

ขอมูลขาวสารที่ไมถูกตองอยูดวย  จึงไดมีคําขอใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นดําเนินการแกไข แตหนวยงานของรัฐแหงนั้น

ไมแกไขใหตามที่มีคําขอ  กรณีนี้กฎหมายไดบัญญัติใหผูที่ย่ืนคําขอแกไขมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน  30 วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 
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บทที่ 8 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

 

 ตามมาตรา 9  แหงพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดประกอบกับไดมี

ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เรื่องหลักเกณฑและวธิกีารเกี่ยวกบัการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ

ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานทีท่ี่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร 
วา  ศูนยขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสาร

15
  เปนสถานทีท่ี่หนวยงานของรัฐตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน 

เพื่อสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง  ในเบื้องตนสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

พิจารณาเห็นวา  เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากรและสถานที่ และงบประมาณ จึงใหถือวา

หนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารกําหนดใหเปนเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น  ดังนั้น

หมายถึง หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง  คือ กรม  หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค  คือ จังหวัด  

และราชการสวนทองถิ่น  คือ องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล องคการบริหารสวนตาํบล  กรุงเทพมหานคร และ

เมืองพัทยา  จึงมีหนาทีต่ามกฎหมายที่จะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมลูขาวสารของราชการ 
 พระราชบัญญตัิขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมศีูนยขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดูได 
กําหนดเกี่ยวกบัการจัดทาํศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สรุปไดดังนี้ 
 1. สถานทีต่ั้งของศูนยขอมูลขาวสาร 
     1.1  จัดตั้งภายในสาํนักงาน โดยจัดทาํเปนศูนยขอมูลขาวสารในหองใดหองหนึง่เปนสัดสวนแตถามีพืน้ที่นอย

จัดเปนหองไมไดใหจัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น  ซ่ึงถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดทั้งหมดในที่เดียวก็

สามารถแยกเกบ็ไวตางหากได  แตตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจขอมูลขาวสารประกอบดวย 
     1.2  จัดตั้งภายนอกสํานักงาน  โดยจัดในหองสมุดของหนวยงานอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียงได  ทั้งนี้ควร

จัดทําปายช่ือศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานติดไวดวย 

 2. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ 
      หนวยงานของรัฐแตละแหงควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียวขึ้นมารับผิดชอบการดาํเนินงาน
ของศูนยขอมูลขาวสารไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาที่ในหนวยงานรับผิดชอบ

โดยตรง 
3. วัสดุอุปกรณที่จําเปนภายในศูนยขอมูลขาวสาร 

     ควรจัดใหมตีูหรือช้ัน  และแฟมสําหรับใชจัดเก็บเอกสารและดัชนีของขอมูลที่จัดเก็บ  โตะ  และเกาอี้

สําหรับใหผูมาขอตรวจดูขอมลูขาวสาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

15  
อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ของรัฐ หนา 85  ของสํานักงานคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ  
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 4.  การจัดเก็บขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร 
        4.1 ระบบการจัดเกบ็ขอมูลขาวสาร 

            -  จําแนกขอมูลตามหนวยงานในสังกัดและหมายเลข(รหัส) ประจําขอมูลขาวสารนั้น 
            -  ใหแตละหนวยงานแยกขอมูลออกเปนหมวด /เรือ่งตามมาตรา 9(1-8)  แหงพระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จัดตั้งเปนแฟม 
            -  ภายในหมวด/เรื่องใหจัดลําดับตัวอักษรของเรื่องภายในแตละแฟม 

       -  การจัดเก็บแฟมเขาตูหรือช้ันเอกสาร ควรจัดเก็บตามหมายเลข (รหสั) ประจําขอมูล 
       -  การจัดทําสารบัญเอกสารในแตละแฟมเรียงตามลาํดับของการจัดเกบ็ 
       -  การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร 
 4.2  การจัดแฟมบันทึกการขอตรวจดู และสําเนาเอกสารเพือ่เปนสถิติการดําเนินการของศูนยขอมูล

ขาวสาร 
 5.  การใหบริการขอมูลขาวสารในศูนยขอมูล 
      1) แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดชันีที่ศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียมไวเพือ่คนหา

ขอมูลขาวสารตามทีต่องการ 
      2) ชวยเหลือในการใหคาํแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน 
      3) หากมีการแยกขอมูลขาวสารที่มีไวบริการประชาชนตรวจคนจะตองเก็บไวตางหาก และตองใหคําแนะนํา

กับประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมลูขาวสารใด  ณ  ที่ใด อยางไร  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชน

เปนหลัก 
      4) ในกรณีที่สงสัยวาเปนคนตางดาวมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารมีสิทธิขอดู

บัตรประชาชนของผูที่เจาหนาที่สงสัยวาจะเปนคนตางดาว  ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบรกิารก็ได  แตเจาหนาที่จะขอให

ประชาชนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยพร่ําเพรื่อหรือโดยไมมีเหตุสงสัยไมได  เพราะเปนการสรางภาระใหกับ

ประชาชนเกินควร 
      5) เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนนิการถายสําเนาใหโดยคิด

คาธรรมเนียม เชน กระดาษเอ 4 หนาละไมเกิน 1 บาท  เอฟ 5 หนาละไมเกิน 1.50 บาท เปนตน 
      6) หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตองเจาหนาที่จะคิดคาธรรมเนียมอัตราคํารับรองละ 
ไมเกิน  5 บาท 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีศึกษาการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 
จากการนิเทศศนูยขอมูลขาวสารของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ไดมีการใหบรกิารจิตเวช ซ่ึงเปนขอมูล

ขาวสารสวนบคุคล 

 กรณีศึกษาที่ 1 ครูพานักเรียนมารับตรวจวดั EQ ที่โรงพยาบาล โดยขอทําหนังสือขอคาํยินยอมจาก       

ผูปกครองเพื่อมารับการตรวจแลว หนวยงานทานจะสามารถใหผลการตรวจแกครู ไดหรือไม ดําเนินการอยางไร 
ในการใหขอมูลอยางไรและใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
 กรณีศึกษาที่ 2 ญาตพิาผูปวยมารับการรกัษาโดยที่ในขณะนั้นผูปวยไมรูสึกตัว  และเมื่อโรงพยาบาลใหการ

รักษาจนผูปวยรูสึกตัว หนวยงานทานจะสามารถใหขอมูลแกญาติไดหรือไม ดําเนินการอยางไรในการใหขอมูลอยางไร

และใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
 กรณีศึกษาที่ 3 ญาติสอบถามทางโทรศพัทเกี่ยวกับหอที่รบัผูปวยไวรักษาในปจจุบันและอาการของผูปวย  

หนวยงานของทาน หนวยงานทานจะสามารถใหขอมูลแกญาติไดหรือไม ดําเนินการอยางไรในการใหขอมูลอยางไร 
และใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
 กรณีศึกษาที่ 4 ศาลหรือพนกังานสอบสวนสงผูปวยมาตรวจและขอทราบผลตรวจ หนวยงานทานจะสามารถ

ใหขอมูลไดหรอืไม ดําเนินการอยางไรในการใหขอมูลอยางไรและใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
 กรณีศึกษาที่ 5 ทนายความมาขอประวตัิการตรวจรักษาและ /หรือขอความเห็นจากแพทย  หนวยงานทาน 
จะสามารถใหขอมูลไดหรือไม ดําเนินการอยางไรในการใหขอมูลอยางไรและใชหลักเกณฑอะไรในการพจิารณา 
 
 กรณีศึกษาที่ 6 หนวยกาชาดในพื้นสอบถามถึงรายชื่อผูปวยเพื่อขอไปเยี่ยมบาน หนวยงานทานจะสามารถ 
ใหขอมูลไดหรอืไม ดําเนินการอยางไรในการใหขอมูลอยางไรและใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
 กรณีศึกษาที่ 7 เมื่อผูปวยไปรับการรักษาโรคทางกาย ณ โรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกาย  พยาบาลที่

โรงพยาบาลโทรมาถามประวตัิการรักษาของผูปวย  หนวยงานทานจะสามารถใหขอมูลไดหรือไม ดําเนินการอยางไร 
ในการใหขอมูลอยางไรและใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
 
หมายเหต ุ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามหลัก  HA ของหนวยงานจิตเวช 

ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
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ประกาศ  และกฎกระทรวงที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ขั้นตอนกระบวนงานการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต 
 

ผูขอขอมูลกรอกแบบขอใชขอมูล 

ลงทะเบียนรับ 

พิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสาร             

ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

คนหาขอมูลเฉพาะราย 

ใหเอกสารตามที่รองขอ 

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กรอกแบบสาํรวจความพึงพอใจ 

รวบรวมขอมลูและทํารายงาน 

จัดเก็บรายงาน 

เปดเผย ? 

มี ? 

NO 

NO 

YES 

YES 

ช้ีแจงผูขอขอมูลขาวสาร 
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ขั้นตอนกระบวนงานการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ  
ตามคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

ตรวจดูวามขีอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม 

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหา         
จากดัชนีขอมูลขาวสารที่เก็บ       

ณ  ศูนยขอมูลขาวสาร            
หรือแยกเก็บไวตางหาก 

ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ(ถามี)

ใหความชวยเหลือในการ 
กรอกแบบฟอรม                

หรือเจาหนาท่ีกรอกเอง 

ขอรายละเอยีดช่ือ ที่อยู ที่ติดตอ

ถาสงสัยวาเปนบุคคลตางดาว 
ขอดูหลักฐานเจาหนาท่ี           
อาจไมใหบริการก็ได 

ถาม ี

รับรองสําเนาถูกตอง 

ถาสงสัยวาเปนบุคคลตางดาว           
ขอดูหลักฐานเจาหนาท่ี 
อาจไมใหบริการก็ได 

แนะนําใหไปที่เก็บขอมูลขาวสารแหงอื่น

สงผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามคําขอหรือไม 

ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ 

ถายสําเนา 

รับรองสําเนาถูกตอง 

ถาไมม ี

ถายสําเนา 
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แบบฟอรมคําขอใชบริการขอมูลขาวสาร 
 

ตัวอยางที่ 1 
 

แบบคําขอเลขที่.................. 

การขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต 
 

วัน/เดือน/ป........................................... 

สําหรับผูขอใชบริการ สําหรับเจาหนาท่ี 

 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... 
นามสกุล......................................................................... 
ตําแหนง/อาชพี............................................................... 
ท่ีอยู............... หมูท่ี............ ซอย..................................... 
ถนน...............................ตําบล/แขวง............................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท......................... 

โทรสาร............................... 
E-mail ................................................................... 
มีความประสงคขอขอมูลขาวสารของราชการ  คือ 
 1..................................................................................... 

 2..................................................................................... 
 3.....................................................................................  

             (ลงชือ่)...........................................ผูขอใชบริการ 
                     (..........................................) 

 
1.  พิจารณาการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
       ใหบริการตามที่รองขอ(กรณีท่ีมีขอมูลขาวสาร  
     ณ   ศูนยขอมูลขาวสาร  กรมสุขภาพจิต) 

       ไมไดใหบริการตามที่รองขอ       
       เนื่องจาก........................................................ 
..............................................................................

.............................................................................. 
2.  พิจารณาประสานงานหรอืสงตอหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
     ท่ี ......................................... 

     เรียน........................................ 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
      ตอไปดวย  จะเปนพระคุณ     
                      (ลงชื่อ).................................... 
                       (................................................) 
                            เจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 

สําหรับเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารดําเนินการ 
สวนท่ี 1   ชองทางการใชบรกิาร 

        ติดตอดวยตนเอง                 ไปรษณีย 
       โทรศัพท                              โทรสาร 
       อินเตอรเน็ต                          จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
       อื่น ๆ ...................................................... 

สวนท่ี 2   การใหบริการ  

       ตอบดวยวาจา                       ใหมารับเอกสาร
โดยตรง    
       โทรศัพท                              โทรสาร 
       จัดสงเอกสารให  โดย................................................ 
      

3. หนวยงานที่สงเรื่องตอบกลับใหศูนยขอมูลขาวสาร 
หนวยงาน........................................ 
เรียน  ศูนยขอมูลขาวสาร กรมสุขภาพจิต 
         ใหบริการตามที่รองขอ 
         ขอสงเอกสารมาเพื่อดําเนินการตอไป 
         ไมอนุญาตตรวจคน   
       เนื่องจาก........................................................ 
..............................................................................

.............................................................................. 
                     (ลงชื่อ)......................................... 
                       (................................................)  
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ตัวอยางที่ 2 
 

ลําดับที่.................. 
 

วันที่........................................ 
 

แบบคํารองขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

 ช่ือ-สกุล................................................................... อาชีพ................................................................. 

ที่อยู................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท..............................................................................โทรสาร.................................................................... 
มีความประสงคขอคนควาขอมูล (ระบุช่ือเรือ่ง/หนวยงาน) 
1) ...................................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................................... 

 3) ...................................................................................................................................................... 

 วัตถุประสงคของการขอคนขอมูลขาวสารของราชการ

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 

         ลงชื่อ............................................(ผูขอ) 
                                                                                         (.............................................) 
     ความเห็นของเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 
 เรียน ....................................................... 
          เอกสารสิ่งพิมพหรือขอมูลขาวสารดงักลาวไมไดจัดเก็บไวทีศู่นยขอมูลขาวสาร   
         จึงเรียนมาเพื่อโปรด  ............................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................... 

      

                      ลงชื่อ............................................ 
                                                                                         (.............................................) 
 ความเห็นหนวยงานเจาของเรือ่ง 
  (   )   อนุญาตตรวจคน                
  (   )   ไมอนุญาต เพราะ......................................................................................... 
  (   )   อนุญาตใหถายเอกสาร 

(   )   อ่ืน ๆ .......................................................................................................... 
  

ลงชื่อ............................................ 
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ตัวอยางที่ 3 
ลําดับที่.......... 

 
วัน/เดือน/ป........................................ 

 

แบบคํารองขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

  ช่ือ-สกุล...................................................................... อาชีพ................................................. 
ที่อยู.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท............................................................................ โทรสาร...................................................... 

มีความประสงคขอคนควาขอมูล (ระบุช่ือเรือ่ง/หนวยงาน) 
1) ...................................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................................... 

 3) ...................................................................................................................................................... 

 วัตถุประสงคของการขอคนขอมูลขาวสารของราชการ 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ............................................(ผูขอ) 
                                                                                         (.............................................) 

 

    ความเห็นของเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 
 
     เรียน .......................................................         
          เนื่องจากเอกสารสิ่งพมิพหรือขอมูลขาวสาร

ดังกลาวไมไดจัดเก็บไวทีศู่นยขอมูลขาวสาร   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป 
 
                  ลงชื่อ............................................ 
                      (.............................................) 
 

ความเห็นหนวยงานเจาของเรื่อง 
 
(   )  อนุญาตตรวจคน 
(   )  ไมอนุญาต  เพราะ......................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
(   )   อนุญาตใหถายเอกสาร 
 
                    ลงชื่อ............................................ 
                       (.............................................) 
 

 
  

 
69 



 

ลําดับที่..................../...................                                                                       วัน/เดือน/ป................................... 

แบบคํารองขอคนขอมูลขาวสารของราชการ 

 
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).................................................. 
นามสกุล.................................................................... 
อาชีพ........................................................................ 
ที่อยูเลขที่............หมูที่..............ถนน........................... 
แขวง...................................เขต................................. 
จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี................. 
โทรศัพท................................โทรสาร......................... 

การรองขอขอมูลขาวสาร 
ช่ือเอกสาร หนวยงาน 

 

1................................... 
..................................... 
2................................... 
..................................... 
3.................................. 
.................................... 

 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

สําหรับเจาหนาที ่
หนวยงานทีร่ับเรื่อง 
(   )  ศูนยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
(   )  สํานัก/กอง/อ่ืน ๆ................................................ 
ศูนยขอมูลขาวสารไดดําเนินการ 
(   )  ใหบริการตามทีร่องขอ 

(   )  ไมไดใหบริการตามที่รองขอ เนื่องจาก.................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
(   )  สงตอหนวยงานภายใน 
ที่ ......................................................... 
เรียน.................................................... 
        เนื่องจากขอมูลขาวสารที่ขอตรวจดูไมไดจัดเก็บไว 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร  
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 
                    ลงชื่อ.................................ผูใหบริการ 
                       (...........................................) 

วัตถุประสงคในการขอ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
                  ลงชื่อ...............................ผูขอใชบริการ 

       (...........................................) 

เรียน  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
(   ) สํานัก/กอง  ไดรับการรองขอโดยตรง 
(   )  ไดรับเรื่องจากศูนยขอมลูขาวสารของราชการ 
ผลการดําเนินการ 
(   )  ไดใหบริการตามทีร่องขอ 
(   )  ขอสงเอกสารมาเพื่อดําเนินการตอไป 
(   )  ไมอนุญาตตรวจคน  เนื่องจาก.............................. 
................................................................................. 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                     ลงชื่อ................................ผูใหบริการ 
                       (...........................................) 

การดําเนินการรองขอขอมูลขาวสาร 
ของสํานัก/กอง 

(กรณีผูขอไมไดมาเขียนแบบคําตองขอ) 

ชองทางคําขอ 
(   )  โทรศัพท     (   )  ไปรษณีย 
(   )  โทรสาร     (   )  E-Mail  

การใหบริการ 
(   )  ตอบดวยวาจา   
(   ) จัดสงเอกสารให 
(   )  ใหมารับเอกสารโดยตรง 
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แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ………………………………. 
หนวยงาน ……………………………………………………………. 

วงเงินงบประมาณ 
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 
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บัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ชื่อของขอมูลขาวสาร........................................................................ 

ลําดับที่ 
วัน/เดือน/ป  

ที่ขอตรวจดู หรือยืม 
วัตถุประสงคในการ 
ขอตรวจดู หรือยืม 

ขื่อผูขอตรวจดูหรือยืมและ

หลักฐานแสดงตัวบุคคล 
ลายมือชื่อผูขอ

ตรวจดูหรือขอยืม 
วัน/เดือน/ป 

ที่คืน 
ชื่อผูคืน ลายมือชื่อผูคืน หมายเหตุ 
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แฟมบันทึกการขอตรวจดู และสําเนาเอกสาร 

 
หนวยงาน /บุคคลที่ยืม 

ลําดับที่ ชื่อเอกสาร/แฟม รหัสประจําแฟม 
ชื่อหนวยงาน ชื่อบุคคล 

วันที่ยืม 
วันกําหนดคนื 

ลายมือชื่อผูยืม ลายมือชื่อผูคืน หมายเหตุ 
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ตัวอยางบัญชคีุมเอกสารแตละแฟม 
แผนที่.................... 

 
 

บัญชีคุมรายละเอียดเอกสาร 
มาตรา   

หัวเรื่อง  
งาน                    ฝาย               สํานัก/กอง    

ลําดับ ช่ือเอกสาร สถานที ่
จัดเก็บเอกสาร 

ลงวันที ่ แหลงทีม่า 
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-ตัวอยางดัชนีสืบคนเอกสาร- 

ศูนยขอมูลขาวสาร  กรมสขุภาพจิต 

ทะเบียนขอมูลขาวสารของราชการ (ดัชนีเอกสาร) 
มาตรา  

                                                                 วันที่  …………………………… 

ลําดับ มาตรา ลงวันที ่ เลขที่หนังสือ หนา เรื่อง 
สถานที่ 
จัดเก็บ

เอกสาร 

แหลงที่มา หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
75



 
 

รายชื่อที่ปรึกษา และผูจัดทําหนังสือ 
คูมือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ของเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  กรมสุขภาพจิต 
****************************** 

 
ที่ปรึกษา 

   1.  นายแพทยปภัสสร  เจียมบุญศร ี รองอธิบดีกรมสุขภาพจติ   
   

ผูจัดทํา 
1.  นายประกอบ   วงศผลวัต  เลขานุการกรม กรมสขุภาพจิต 

   2.  นายคมสันต   ชิดเช้ือ  สํานักงานเลขานุการกรม 
   3.  นายเกรียงศักดิ ์   เช่ือมงาม  สํานักงานเลขานุการกรม 
   4.  นางอรสา    เยี่ยมประภา  สํานักงานเลขานุการกรม 
   5.  นางสาวกรฎา   มาตยากร          สํานักงานเลขานุการกรม 

  

 
 
  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต 
  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวญั  อําเภอเมอืง  จังหวัดนนทบุรี  11000 

  เว็บไซต  www.info.dmh.go.th 
  โทรศัพท  02-5908222-3  โทรสาร 02-9511369 

  อีเมล  dmh_datacenter@dmh.go.th 


