
09/23/98 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร

พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศักราช 2560

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐทีม่ิใช่ข้อมูลเกีย่วกบั
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการ
ตามทีก่ฎหมายบัญญตั ิและต้องจดัให้ประชาชนเข้าถงึข้อมูล
หรือข่าวสารดงักล่าวได้โดยสะดวก

มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ



เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

3.  คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

2.  ก าหนดหลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจนเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสาร
ทีห่น่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย

1.   ให้ประชาชนมสิีทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบั
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ



ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

 เป็นสิทธิเฉพาะของประชาชน

ตย. ข้อหารือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ปี 2555



- เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

หลกัการของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

- ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสีย

- ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



นิยำมควำมหมำย
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หน่วยงานของรัฐ



นิยาม/ค าส าคญั
มาตรา 4

ข้อมูลข่าวสาร
หมำยถึง : ส่ิงท่ีส่ือควำมหมำยใหรู้้เร่ืองรำวขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลหรือ

ส่ิงใดๆ โดยสภำพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผำ่นวธีิกำรใดๆ
เช่น เอกสำร แผนท่ี ภำพ เป็นตน้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมายถงึ : ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีอยูใ่นควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หน่วยงำนของรัฐ ไม่วำ่จะเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของรัฐ
หรือขอ้มูลข่ำวสำรของเอกชน



- ราชการส่วนกลาง (กระทรวง กรม)
- ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ ำเภอ)
- ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.  อบจ.  เทศบำล  

กทม.  พทัยำ)
- รัฐวสิาหกจิ (กฟผ.  ปตท.  ธอส.  ธกส. ฯลฯ)
- ราชการสังกดัรัฐสภา (ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร)

หน่วยงานของรัฐ



- ศาลเฉพาะที่ไม่เกีย่วกบัการพจิารณาพพิากษาคดี
(ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนศำลยติุธรรม
ส ำนักงำนศำลปกครอง)

- องค์กรควบคุมประกอบวชิาชีพ (สภำทนำยควำม  
แพทย์สภำ  สภำวิชำชีพบัญชี ฯลฯ)

- หน่วยงานอสิระ (สตง.  กกต.  ป.ป.ช. ฯลฯ)
- หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

หน่วยงานของรัฐ (ต่อ)



ลงพมิพ์
ในราชกจิจาฯ
(มาตรา 7 )

เร่ืองทีต้่องให้รู้
จัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดู 
( มาตรา 9 )

เร่ืองทีส่นใจ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

จัดให้                    

เฉพาะราย
( มาตรา 11 )

เร่ืองทีอ่ยากรู้

หน้าที่และวธีิด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่งให้หอจดหมายเหตุ

(มาตรา 26)

เอกสารปวศ.



มติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/ว 57 ลงวันที่  29 เมษายน  2554
ให้น าข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เผยแพร่
ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง



12

➢ ต้องลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา
1.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน         

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7

2.  สรุปอ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัและวธีิการด าเนินงาน
3.  สถานทีต่ดิต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ
ตย. ประกาศ บ.  ทอท. ลงราชกจิจาฯ  7 ธ.ค. 60 



**ในการจดัแสดงข้อมูล (1) – (3)  หากมีการลงพมิพ์ในฉบบัเดยีวกัน
ให้น าฉบับทีล่งพมิพ์ในราชกจิจาฯ มาจดัแสดทั้งสามวงเล็บ
ตย. การจดัแสดงของ รฟม. 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯตามมาตรา 7 (ต่อ)

4.  หลกัเกณฑ์ที่มีสภาพอย่างกฎมีผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชน
(กฎ หมายถึง พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบยีบ ข้อบังคบั หรือบทบัญญตัิอ่ืนทีม่ีผลบังคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีด หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ)
เช่น ข้อบังคบั ประกาศ ระเบียบของ ทอท.  หากมีผลต่อเอกชน
เป็นการทัว่ไป



➢ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานจะต้องรวบรวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู
1.  ผลการพจิารณาหรือค าวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ได้แก่   การอนุญาต  อนุมัต ิ  การวนิิจฉัย  การอุทธรณ์  ทีก่ระท าโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  เช่น

*  ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร กรณเีจ้าพนักงานท้องถิน่มีค าส่ังไม่อนุญาตค าขอ

* ผลการพจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังไม่อนุญาตตาม พรบ. สุราฯ
* ผลการขออนุญาตปรับภูมิทศัน์บนพืน้ทีข่อง รฟม. 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9



2.  นโยบายหรือการตีความทีไ่ม่เข้าข่ายที่ต้องลงพมิพ์ ตามมาตรา 7(4)
- นโยบาย ที่เป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จะเกิด

เป็นผลปฏิบัติได้จริง เช่น
* นโยบายพลงังานแห่งชาติ  * นโยบายทุนรัฐวสิาหกจิ
* นโยบายการผงัเมืองแห่งชาติ
(ทั้งนี ้รวมถงึแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐด้วย)
- การตีความการใช้กฎหมายที่ไม่เข้าข่ายเป็นกฎ ตาม 7(4) แต่อาจมี

ผลต่อเอกชน  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯตามมาตรา 9 (ต่อ)



3.  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ของปีที่ก าลงั

ด าเนินงาน
*  แผนงาน โครงการ ที่เป็นที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และรวมถึงแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9

4.  คู่มือหรือค าส่ังเกีย่วกบัวธีิปฏิบัติงานของ จนท.ของรัฐ    ซ่ึงมีผลกระทบ

ถึงสิทธิหน้าทีข่องเอกชน (ใช้กฎหมาย/ระเบียบใดในการปฏบิัติงานเอามาจดัด้วย)
*  คู่มือตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

* ค าส่ังเกีย่วกบัวธีิปฏิบัติงาน   เช่น  ค าส่ังของ ทอท. มอบหมายงาน 
และก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่



5.  ส่ิงพมิพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
ถ้ามีการจดัพมิพ์เผยแพร่ไว้จ านวนพอสมควรแล้ว กไ็ม่

จ าเป็นต้องน าลงพมิพ์ในราชกจิจาฯ ทั้งหมด ลงพมิพ์แต่เพยีงว่า ได้มี
การเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวแล้ว โดยอ้างถงึส่ิงพมิพ์ทีม่ีการเผยแพร่
แล้วไว้ในราชกจิจาฯด้วย  กฎหมายจงึ ก าหนดให้ต้องน าส่ิงพมิพ์ที่ได้
มีการอ้างองิถึงในราชกจิจาฯ ต้องน ามารวมไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ด้วย  เช่น

* ประกาศ  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบ
บัญชี  ฉบับที ่42 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี            

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9



6. สัญญาสัมปทาน  สัญญาทีม่ลีกัษณะเป็นการผูกขาด  ตดัตอน 
หรือลกัษณะร่วมทุนกบัเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ

* สัญญาสัมปทาน คือ สัญญาที่ผู้รับสัมปทานได้รับมอบหมายจากรัฐให้เป็น
ผู้จัดท าให้มีการบริการสาธารณะ โดยผู้รับสัมปทานลงทุนเอง รับความเส่ียงภัยเอง 
ซ่ึงผู้รับสัมปทานมีรายได้จากการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ เม่ือหมดสัญญา
แล้วส่ิงก่อสร้างต่างๆ จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐ สัญญาสัมปทานในประเทศ 
มี 2 ประเภท

1) สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ เช่น การเดินรถประจ าทาง ทางด่วน
2) สัญญาสัมปทานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
สัญญาสัมปทานการท าเหมืองแร่   การท าไม้ เกบ็รังนก

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9



* สัญญาผูกขาดตดัตอน คือ สัญญาทีใ่ห้สิทธิเอกชน

กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงได้แต่เพยีงผู้เดยีว เช่น สัญญาให้

ผลติสุรา 

*   สัญญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัท าบริการ

สาธารณะ คือ กจิการทีเ่ป็นของรัฐแต่มีการร่วมทุนกบัเอกชนใน

การจดัท า  เช่น  สัญญาร่วมลงทุแบในงานโยธาของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9



7.  มตคิณะรัฐมนตรี  หรือมตคิณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยกฎหมาย 
และแต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม.

7.1 มต ิค.ร.ม.
7.2  มตคิณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยกฎหมาย   เช่น 

*  มต ิ  กขร.
* มตคิณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 

7.3 มตคิณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
*  มต ิคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน า้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9



8.  ข้อมูลอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด

เน่ืองจากข้อมูลมจี านวนมาก และมีการพฒันาปรับปรุง
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา  ข้อมูลฯทีป่ระชาขนควรได้รู้ในช่วงเวลา
ปัจจุบันอาจจะแตกต่างไปจากช่วงเวลาในอนาคต  

การทีก่ฎหมายให้อ านาจ กขร. เพ่ือทีจ่ะสามารถก าหนดเพิม่เตมิ
ได้ว่าข้อมูลข่าวสารใดทีห่น่วยงานของรัฐจะต้องจดัมารวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9



8. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการก าหนด

8.1 เอกสารเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ (7 มิ.ย. 2553) 
เช่น ข้อมูลทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ของบริษทัเอกชนในพืน้ที่ เป็นต้น

มาตรา 9 (8) (ต่อ)

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทัว่ไป



8.2 สรุปผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดือน ตำมแบบ สขร.1

มาตรา 9 (8) (ต่อ)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทัว่ไป



8.3 เกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (27 ม.ค. 59)
มีด้วยกัน 6 ด้าน ได้แก่
(1) การจัดหาพัสดุ มีข้อมูลที่

ต้องแสดงอยู่ 8 เรื่อง 

มาตรา 9 (ต่อ)

24

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(ต่อ)



(2) การให้บริการประชาชนมี
ข้อมูลที่ต้องจัดแสดงอยู่ 7 เรื่อง

มาตรา 9 (ต่อ)

26

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(ต่อ)



(3) ด้านการบริหารงานของ
หน่วยงาน มีข้อมูลที่ต้องจัด
แสดงอยู่ 6 เรื่อง

มาตรา 9 (ต่อ)

28

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(ต่อ)



(4) การบริหารงบประมาณ
มีข้อมูลที่ต้องจัดแสดง
อยู่ 5 เรื่อง

มาตรา 9 (ต่อ)

30

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(ต่อ)



(5) การบริหารงานบุคคล
มีข้อมูลที่ต้องจัดแสดงอยู่
6 เรื่อง

มาตรา 9 (ต่อ)

32

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(ต่อ)



(6) การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีข้อมูลที่ต้องจัดแสดงอยู่
4 เรื่อง

มาตรา 9 (ต่อ)

34

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
(ต่อ)



8.4 งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
(18 ม.ค. 60)
หลัก ได้จัดท าขึ้น หรือ มีอยู่ในความ
ครอบครองตามหน้าที่และอ านาจ

มาตรา 9 (ต่อ)

36

โดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลฯ



8. 5  ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัท่ีสำธำรณประโยชน์
(29 มี.ค. 60)
ตำมประกำศท่ีสำธำรณประโยชน ์แบ่งไดเ้ป็น

1. ทำงน ้ำสำธำรณะ (กรมเจำ้ท่ำ)
2.  ท่ีดินสำธำรณะ 



8.6 รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน 
(21 พ.ย. 60)

1. รำยช่ือในหลกัสูตรท่ีหน่วยงำนของรัฐเป็นเจำ้ของหรือเป็นผูจ้ดัใหมี้ข้ึน
2. หลกัสูตรมีลกัษณะ

(1) ใชเ้งินงบประมำณของรัฐทั้งหมดหรือบำงส่วนในกำรจดั รวมถึงผูเ้ขำ้
เรียนตอ้งใชง้บประมำณของหน่วยงำนตน้สงักดัมำลงทะเบียน

(2) จดัเป็นประจ ำต่อเน่ืองเป็นรุ่นๆ ก ำหนดคุณสมบติัผูเ้ขำ้เรียนมีเน้ือหำ
รำยวิชำและก ำหนดจ ำนวนคร้ังท่ีตอ้งเขำ้เรียน

(3) อำจมีกำรวดัผลงำนดูงำน เสนอรำยงำน หรือแจกวฒิุบตัร
ทั้งนีไ้ม่รวมหลกัสูตรทีจั่ดเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมวธีิปฏิบัติงาน 
อบรมเพ่ือฝึกซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงาน

- บังคบัใช้กบัหลกัสูตรทีจั่ดให้มีขึน้ตั้งแต่วนัที ่7 มีนาคม 2560



8.7  ประกาศเชิญชวนทัว่ไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และสัญญาทีไ่ด้รับการอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

(24 พ.ค.2561)



8.8 รายงานผลการตรวจสอบอาคารตาม
มาตรา 32 ทว ิ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(24 ธ.ค. 2561)
หลกัเกณฑ์ตามประกาศ

1. หน่วยงานของรัฐทีต้่องจดัให้มีข้อมูลนี้
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  มาตรา 32 ทว ิ คือ การตรวจสอบ สภาพ 
โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็นของอาคาร



ข้อมูลข่าวสารทีจ่ดัให้ประชาชนตรวจดู ถ้ามีส่วนที่
ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ให้ลบหรือ
ตดัทอนหรือประการอ่ืนทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนน้ัน

บุคคลไม่ว่ามีส่วนได้เสียเกีย่วข้องหรือไม่กต็าม ย่อมมี
สิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนา ของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได้

คนต่างด้าวมีสิทธิเพยีงใด เป็นไปตามทีก่ าหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา 9 (ต่อ)

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทัว่ไป



42

วางหลกัเกณฑ์การเรียกค่าธรรมเนียมในการขอส าเนา หรือ ส าเนาที่มีค า

รับรองถูกต้องกไ็ด้   โดยต้องขอความเห็นชอบจาก  กขร. ก่อน  ทั้งนีค้วร

ค านึงถงึผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย

*  ประกาศฯ  7 พ.ค. 2542  : ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดย เคร่ืองถ่าย

เอกสารขนาดกระดาษ A4 หน้าละไม่เกนิ  1 บาท รับรองส าเนาถูกต้องค า

รับรองละไม่เกนิ 5 บาท 

* ค่าธรรมเนียมส าเนาส่ือประเภทอ่ืน ต้องขอความเห็นชอบ กขร.

เว้นแต่ ไม่เกนิต้นทุนทีแ่ท้จริง

วธีิการในการจัดการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดู 



ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2560

 บุคคลท่ีมีอ ำนำจรับรองและวิธีกำรรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
ขอ้ 31 วรรคสอง ส ำเนำหนงัสือตำมวรรคหน่ึงไห้
มีค  ำรับรองวำ่ ส ำเนำถูกตอ้ง  โดย .............ซ่ึงเป็นเจำ้ของ
เร่ืองท่ีท ำส ำเนำหนงัสือ นั้น ลงลำยมือช่ือรับรอง พร้อมทั้ง
ลงช่ือตวับรรจง ต ำแหน่ง และวนัเดือนปีท่ีรับรอง ไวท่ี้
ขอบล่ำงของหนงัสือ 
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ผู้ขอต้องระบุค าขอข้อมูลให้เข้าใจได้ตามควร      

2.  ถ้าไม่มี  ให้แนะน าไปย่ืนที่อ่ืน
3.  ข้อมูลที่หน่วยงานอ่ืนจัดท าและห้ามเปิดเผย ให้ส่งค า

ขอให้หน่วยงานอ่ืนพจิารณา

1.  หน่วยงานจัดให้  ภายในเวลาอนัสมควร เว้นแต่ขอจ านวน
มาก   หรือ  บ่อยคร้ัง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11

เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามทีม่ีผู้มาขอย่ืนค าขอกบั
หน่วยงานของรัฐ



1. จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการสอบถามข้อเทจ็จริง หรือให้
ช้ีแจง หรือขอให้ด าเนินการในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
ค าวนิิจฉัย สค ๒๔๒ /๒๕๖๐ ขอทราบว่าการสอบสวนการ
ทุจริตอยู่ในขั้นตอนใด

ค าขอข้อมูลข่าวสารต้องมีลกัษณะอย่างไร 



2. ต้องระบุข้อมูลข่าวสารในลกัษณะทีอ่าจเข้าใจได้
ตามสมควร ถ้าไม่เข้าใจมีหน้าที่ตามม. 11 วรรคหนึ่ง + ม. 27
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. ค าขอข้อมูลข่าวสารไม่มีแบบ 
(ตย. ข้อหารือองค์การบริหารส่วนต าบลคลองงา)
4. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารทีม่ีอยู่แล้วในสภาพทีพ่ร้อมจะให้ได้



มาตรา 38 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการด าเนินการ

ให้ประชาชนผู้สอบถามทราบ
ภายใน 15 วนั”



มติ ครม. เม่ือวนัที่ 28 ธันวาคม 2547

กรณีประชำชนขอขอ้มูลข่ำวสำร และ
หน่วยงำนรัฐมีพร้อมอยูแ่ลว้ใหด้ ำเนินกำรโดยเร็ว 
หรือภำยในวนัท่ีขอ

ถำ้ขอมำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้
เสร็จภำยใน 15 วนั  ใหแ้จง้ผูข้อทรำบภำยใน 15
วนั และแจง้ก ำหนดวนัแลว้เสร็จดว้ย



อะไรคือขอมากหรือขอบ่อย ?

ขอมาก หมายถงึ การขอข้อมูลข่าวสารทีม่ีจ านวนมาก
เกนิความจ าเป็นในการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ร้องขอและ
เป็นภาระอย่างมากแก่เจ้าหน้าทีผู้่ด าเนินการ

 การขอบ่อยคร้ัง หมายถงึ กรณกีารขอข้อมูลข่าวสาร
อย่างเดยีวกนัซ ้าแล้วซ ้าอกี

 จะต้องพจิารณาจากพฤตกิารณ์ของผู้ขอประกอบด้วย เช่น 
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัข้อมูลข่าวสารทีร้่องขอหรือไม่ 
หรือการใช้สิทธิของผู้ขอเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่



การใช้สิทธิร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 33

 1. พจิารณาว่าพฤตกิารณ์หรือการปฏิบตัิของหน่วยงานของรัฐมีลกัษณะ
ดงัต่อไปนีห้รือไม่

(1)  ไม่จัดพมิพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกจิจานุเบกษา
(2)  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู
(3)  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายนี้
(4)  ปฏิบตัิหน้าทีล่่าช้า
(5)  ปฏเิสธว่าไม่มีข้อมูลตามทีข่อและผู้ขอไม่เช่ือ มาตรา 33
(6)  ไม่อ านวยความสะดวก

2.  ย่ืนหนังสือร้องเรียน
3.  รอฟังผลการพจิารณา



การร้องเรียน

ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนให้คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ใ ช้อ านาจเ ข้าด า เ นินการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการทีเ่กีย่วข้องได้ 
โดย คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

(กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ตามทีข่อ และผู้ขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริง)

มาตรา 33



หากแจ้งว่าไม่มข้ีอมูลข่าวสารตามมาตรา 33
และข้อมูลดงักล่าวเป็นเอกสาร

เอกสาร = หนังสือราชการ  ดังน้ัน หน่วยงานทีถู่ก
ร้องเรียนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เร่ือง
หลกัเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการ และการท าลายหนังสือ
ราชการ ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 1191 ลงวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 
2550 กล่าวคือ ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบในกรณเีอกสารสูญหายด้วย



อุทธรณ์ได้ 3 กรณี

1. ย่ืนค าขอแล้วหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผย 
(ม. 14 ม.15)

2. เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังค าคดัค้าน 
(ม. 17 วรรคสาม, ม.18)

3. หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคลตามค าขอ 
(ม 25 วรรคส่ี)



เป็นข้อมูลทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

มาตรา 14

มิให้เปิดเผย

การห้ามมิให้เปิดเผย



มาตรา 15
เป็นข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจ ก่อนทีม่ีส ั  ่่ง.....

2. มิให้เปิดเผย

1. ให้เปิดเผย

กัรอัจมีส ั  ่่งมิให้เปิดเผย



ข้อมูลข่าวสารทีอ่าจมคี าส่ังมใิห้เปิดเผย
ข้อมูลข่ัว่ัรตัมมัตรั ๑๕ ที่มีล กษณะด งนี้
กระทบความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ หรือ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจฯ 
ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย เส่ือมประสิทธิภาพ
เป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงาน
เป็นอนัตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภยับุคคล
รายงานทางการแพทย ์หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีการ
เปิดเผยอาจเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร
กฎหมายหรือผูใ้หข้อ้มูลก าหนดมิใหเ้ปิดเผย



ข้อมูลข่ัว่ัรทีอ่ัจไม่ต้องเปิดเผย

ใช้ดุลพนิิจโดยค านึงถงึเร่ืองต่อไปนี ้ประกอบกนั
1)  การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
2)  ประโยชน์สาธารณะ
3)  ประโยชน์ของเอกชนทีเ่กีย่วข้อง



ท ้งนี ้ผู้มีอ ั นัจให้เปิดเผย ต้องเป็นเจ้ัหน้ัที่
ที่มีหน้ัที่สรอบสรอง / สวบสุมดูแลข้อมูล

ข่ัว่ัร น ้น

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ลว. 30 มิ.ย. 42
1) ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ขึน้ไป
6 พนักงานรัฐวสิาหกจิระดบัหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน้ไป



ลบั

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสาร

ลบั

ลบัมาก

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสาร

ลบัมาก

ลบัท่ีสุด

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสาร

ลบัท่ีสุด

ระเบียบว่าด้วยการรกัษาความลบั
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

ระเบียบว่าด้วย                                                           
การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 



- ค าวนิิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นที่สุด (ม. 37)
- ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ กวฉ. ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ม. 42) 

- หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติตามโดย
ไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 
(มติ ครม. 9 มี.ค. 2542)

- ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดปีกครองเพ่ือเพกิถอน
ค าวนิิจฉัย (มติ ครม. 11 เม.ย. 2549)

ค าวนิิจฉัยของ กวฉ.



ข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคล



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว 
เกยีรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว 

กำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคล หรือกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชนไ์ม่วำ่ในทำงใดๆ จะกระท ำมิได ้เวน้แต่
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยท่ีตรำ
ข้ึนเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือประโยชนส์ำธำรณะ



“ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ” (ม.  4  วรรคทีห้่า)
ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบั __________  ของบุคคล    เช่น  
การศึกษา ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  
หรือประวตักิารท างาน บรรดาทีม่ช่ืีอของผู้น้ัน หรือมเีลขหมาย  
รหัส  หรือ  ______________ ทีท่ าให้รู้ตวัผู้น้ันได้ เช่น ลาย
พมิพ์นิว้มือ แผ่นบันทกึลกัษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัส่ิงเฉพาะตวัของผู้ทีถ่ึง
แก่กรรมแล้วด้วย

ส่ิงบอกลกัษณะอ่ืน

ส่ิงเฉพาะตวั



ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ส่ิงเฉพาะตัวบุคคล

เช่น
ฐานะการเงนิ
การศึกษา
ประวตัสุิขภาพ
ประวตัิอาชญากรรม
ประวตัิการท างาน

ส่ิงทีท่ าให้รู้ตัวผู้น้ัน
เช่น

ช่ือ-นามสกลุ

ลายพมิพ์นิว้มือ
แผ่นบันทึกลกัษณะเสียง
รูปภาพ

ฯลฯ



พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562

มาตรา 6 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ “ขอ้มูล
เก่ียวกบับุคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได้
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของ
ผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ”

“บุคคล ” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา



กัรสุ้มสรองข้อมูลข่ัว่ัร่่วนบุสสล

จดัให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีเ่กีย่วข้อง/จ าเป็น 
และยกเลกิเม่ือหมดความจ าเป็น
เกบ็ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล

จดัพมิพ์ในราชกจิจาฯ เช่น ประเภทของบุคคลทีเ่กบ็  
ลกัษณะกำรใช้ข้อมูลตำมปกติ แหล่งทีม่ำของข้อมูล เป็นต้น

มัตรั 23
หน่วยงันของร ฐ ต้องด ั เนินกัร ด งนี้

แก้ไขให้ถูกต้องเสมอ

จดัระบบรักษาความปลอดภยั เพ่ือไม่ให้น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม



ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง : เจ้าของมีสิทธิ 100 %

ข้อมูลของผู้อ่ืน : ห้ามเปิดเผย

เจ้าของข้อมูลยนิยอมเป็นหนังสือ

มีข้อยกเว้นให้เปิดเผยได้ตาม ม.24



ข้อยกเว้น ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มำตรำ 24)

 การใชข้อ้มลูตามปกติ

 ต่อ หน่วยงานทีท่  างานดา้นแผน/การสถติิ

 การใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการศึกษาวจัิย   

 ต่อ หอจดหมำยเหตุฯ เพือ่กำรตรวจดูคณุค่ำ

 ต่อ จนท. เพือ่ป้องกนักำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม กม.

 กรณีจ ำเป็นเพือ่ป้องกนั/ระงับอันตรำยต่อชีวิต/สุขภำพ

 ต่อ ศำล และ จนท. หน่วยงำน /บุคคลที่มีอ ำนำจตำม กม.

 ต่อ จนท.ในหน่วยงานน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ที่



สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ม.25

สิทธิในการขอตรวจดู หรือได้รับส าเนา

สิทธิในการขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือ
ลบข้อมูลข่าวสารของตน

สิทธิในการอุทธรณ์  กรณหีน่วยงานไม่ลบหรือ
เปลีย่นแปลงตามค าขอ (ภายใน 30 วนั)



แบบประเมินความพงึพอใจการบรรยาย




