
การอบรมให	ความรู	เก่ียวกับ พรบ.ข	อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 งานบริการข
อมูลข�าวสารทางท
องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให

ความรู
เก่ียวกับ พรบ.ข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก�พนักงาน ลูกจ
างและประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือสร
างความเข
าใจท่ีถูกต
องภายใต
หลักการของกฎหมายท่ีว�า “เป1ดเผยเป2นหลัก ปกป1ด
เป2นข
อยกเว
น” ซึ่งเจ
าหน
าท่ีท่ีปฏิบัติงานขาดความรู
ความเข
าใจ ในการปฏิบัติตาม พรบ.ข
อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ท่ีประชาชนจะสามารถรับรู
และเข
าถึงข
อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความ
ครอบครองของรัฐ ซึ่งหน�วยงานภาครัฐรวมท้ังผู
ปฏิบัติงาน  ต
องปรับตัวและเพ่ิมพูนความรู
ความ
เข
าใจ ในการบริการเพ่ือให
ประชาชนได
เข
าถึงข
อมูลข�าวสารของราชการ ได
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 ผู
ท่ีสนใจเก่ียวกับ พรบ.ข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถดาวน:โหลดเอกสาร
ประกอบการอบรมได
ฟรี ตามเอกสารแนบท
ายฯ 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ท่ี งานบริการข
อมูลข�าวสารทางท
องถิ่น กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลตําบลจันดี  ทางหมายเลขโทรศัพท: 0 – 7548 – 6489  ในวันและเวลา
ราชการ 
 
  จึงประชาสัมพันธ:มาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

-----------------------------------------------------------------                                                                                                   
         งานบริการข
อมูลข�าวสารทางท
องถ่ิน                  

                                                      พิมพ: / ข�าว 
                                                                                     วันท่ี  15 สิงหาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ว�าที่ร�อยตรีสนิท  สิงหาด

นิติกร 7ว

เทศบาลตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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� พ.ร.บ.ข
อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
� ว�าท่ีร	อยตรีสนิท  สิงหาด  
� นิติกร 7ว  
� ความรู
ท่ัวไป  
� ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 10 กันยายน 2540 
� มีผลใช
บังคับเม่ือ 9 ธันวาคม 2540  
� วัตถุประสงค:ของ พ.ร.บ.ข
อมูลข�าวสาร  

   พ.ร.บ.ข
อมูลข�าวสารฯ มีข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิได
รู
ของประชาชน ซ่ึงเป2นแกนสําคัญของสังคมประชาธิปไตย 
โดยอาจพิจารณาได
จากบทบาท 2 ด
าน ดังนี้ 
   1. ในทางการเมือง 
       - เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองได
และเพ่ือการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน 
   2. ในการพิทักษ:สิทธิประโยชน: 
       - เพ่ือท่ีประชาชนจะปกปKกรักษาประโยชน:ของตนได
 
       - เพ่ือคุ
มครองสิทธิส�วนบุคคลในส�วนท่ีเก่ียวข
องกับข
อมูลข�าวสารของราชการ 

� สภาพการรับรู
ข
อมูลข�าวสารของราชการ 
ก�อนมี พ.ร.บ.ข
อมูลข�าวสารฯ  



� ประชาชนมีสิทธิอย�างจํากัด  
� การบริหารราชการและการให
บริการแก�ประชาชนท่ัวไปเป2นไปอย�างขาดข
อมูล 
� ประโยชน:ของสิทธิได
รู
ตาม พ.ร.บ.ข
อมูลข�าวสารฯ  
1. การปกครองท่ีโปร�งใส  
2. การปกครองท่ีประชาชนมีส�วนร�วม 
3. การปกครองท่ีประชาชนตรวจสอบได
 
4. การปกครองท่ีประชาชนได
รับความเป2นธรรมในการพิทักษ:สิทธิ เสรีภาพ 
� ความสัมพันธ:กับกฎหมายมหาชนอ่ืน  
1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  
2. พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครองฯ พ.ศ.2542  
3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
4. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ
าหน
าท่ี พ.ศ.2539  
� “สิทธิได
รู
” ตามรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 56 
“บุคคลย�อมมีสิทธิได�รับทราบข�อมูล หรือข�าวสารสาธารณะในครอบครองของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ
ฯ........ 
   เว�นแต�การเป)ดเผยข�อมูลหรือข�าวสารนั้นจะกระทบต�อความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ส�วนได�เสียอันพึงได�รับความคุ�มครองของบุคคลอ่ืนหรือเป1นข�อมูลส�วนบุคคล......” 

� เป1ดเผยเป2นหลัก ปกป1ดเป2นข
อยกเว
น  
� ให
ความคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล 
� “สิทธิได
รู
” ไม�ต
องมีส�วนได
เสีย 

       ขอบเขตและความหมายของข	อมูลข�าวสาร                
      และหน�วยงานของรัฐ 
           - ข
อมูลข�าวสาร  
           - ข
อมูลข�าวสารของราชการ 
           - ข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล 
           - หน�วยงานของรัฐ 

� ข
อมูลข�าวสาร (มาตรา 4 วรรค 1)  
� สิ่งท่ีสื่อความหมายให
รู
เรื่องราว ข
อเท็จจริง หรือข
อมูลใด ๆ ซ่ึงทําได
โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดย

ผ�านวิธีการใดๆ  
� อาจจัดทําไว
ในรูปของเอกสาร ภาพวาด ภาพถ�าย การบันทึกภาพหรือเสียง ตัวเลข ประจุ

แม�เหล็กไฟฟPา ฯลฯ ถ
ามนุษย:สามารถใช
เป2นสื่อความหมายได
ก็เป2นข
อมูลข�าวสารท้ังหมด 
� ข
อมูลข�าวสารของราชการ (มาตรา 4 วรรค 2)  

    ข
อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความ ครอบครอง หรือ ควบคุมดูแล ของหน�วยงานของรัฐ  
    ไม�ว�าจะเป2นข
อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข
อมูลข�าวสารเก่ียวกับเอกชน 

� ข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล (มาตรา 4 วรรค 5)  
ข
อมูลข�าวสารเก่ียวกับ ส่ิงเฉพาะตัว ของบุคคล 
หรือ 



ข
อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิ่งบอกลักษณะอ่ืน ท่ีทําให	รู	ตัวผู	นั้นได	  
� ข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล (มาตรา 4 วรรค 5) ต�อ  
� หน�วยงานของรัฐ (มาตรา 4 วรรค 3)  

    ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท
องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส�วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล
เฉพาะในส�วนท่ีไม�เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค:กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน�วยงานอิสระของ
รัฐ และหน�วยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

� หน�วยงานของรัฐในประเทศไทย  
� ราชการส�วนกลาง ได	แก� กระทรวง กรม 
� ราชการส�วนภูมิภาค ได	แก� จังหวัด อําเภอ 
� ราชการส�วนท	องถ่ิน ได	แก� อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา  

             ผู	ท่ีมีสิทธิตาม พรบ.ข	อมูลข�าวสาร 
       สิทธิในการตรวจดู ขอสําเนา ร
องเรียน อุทธรณ: ฯลฯ  
         -บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
         -บุคคลท่ีไม�มีสัญชาติไทย แต�ได
รับอนุญาตให
มีถ่ินท่ีอยู�ใน            
          ประเทศไทย 
         *เฉพาะเอกชนเท�านั้นท่ีมีสิทธิตาม พรบ.นี้* 

� องค:กรท่ีใช
อํานาจตามกฎหมาย  
องค4กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช�น 
- สภาทนายความ 
- แพทยสภา 
- คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรมและสถาป8ตยกรรม 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- สภาผู	สอบบัญชีรับอนุญาต 

� วิธีการเป1ดเผยข
อมูลข�าวสาร  
กฎหมายกําหนดให
มีการเป1ดเผยข
อมูลข�าวสารไว
 3 วิธี เพ่ือให
สอดคล
องกับลักษณะของข
อมูลข�าวสาร คือ 
1) การพิมพ:ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) 
2) การจัดไว
ให
ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) 
3) การจัดหาให
เอกชนเป2นการเฉพาะราย (มาตรา 11)  

� ข
อมูลข�าวสารท่ีต
องพิมพ:ในราชกิจจานุเบกษา (ม.7)  
1. โครงสร
างและการจัดองค:กรในการดําเนินงาน [ม.7(1)] 
2. สรุปอํานาจหน
าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน [ม.7(2)] 
* หน�วยงานของรัฐมีอยู�อย�างไร มีบทบาทหน
าท่ีเช�นไร เป2นสิ่งท่ีประชาชนควรรู
 เพราะเป2นสิ่งท่ีรัฐจัดให
มีข้ึน
เพ่ือบริการประชาชน และจะเป2นประโยชน:เบ้ืองต
นท่ีประชาชนอาจค
นหาหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องท่ีตน
เก่ียวข
องได
  

� ข
อมูลข�าวสารในราชกิจจานุเบกษา (ม.7) ต�อ  
3. สถานท่ีติดต�อขอรับข
อมูลข�าวสาร [ม.7(3)] 
* เป2นการเพ่ิมความสะดวกแกประชาชนว�าจะไปติดต�อได
ท่ีใด*  



4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข
อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ท้ังนี้ 
เฉพาะท่ีจัดให
มีข้ึนโดยมีสภาพอย�างกฎ เพ่ือให
มีผลเป;นการท่ัวไปต�อเอกชนท่ีเก่ียวข	อง  
* กฎท่ีมีผลเฉพาะต�อเจ
าหน
าท่ีในองค:กรไม�อยู�ในบังคับท่ีจะต
องพิมพ:ในราชกิจจานุเบกษา*  
5. ข
อมูลข�าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ตัวอย�างข	อมูลข�าวสารตาม ม.7 (4)                        
-ประกาศกรมการค
าภายใน เรื่องแบบหลักเกณฑ: วิธีการยื่นคําขออนุญาตขนย
าย จําหน�าย มีไว
ในครอบครอบ 
ฯลฯ สารกาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอีน (ประกาศในราชกิจจาฯ 29 ม.ค.2546) 
-ประกาศกําหนดให
สินค
าหรือบริการใดเป2นสินค
าหรือบริการควบคุม หรือ ประกาศกําหนดราคาซ้ือ จําหน�าย
สินค
าหรือบริการควบคุม ของ คกก.กลางว�าด
วยราคาสินค
าและบริการ (พรบ.ว�าด
วยราคาสินค
าและบริการ 
พ.ศ.2542 ม.24 และม.25) 
     
      การจัดไว	ให	ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) 
    1.ประเภทของข
อมูลข�าวสารท่ีต
องจัดไว
ให
ประชาชนตรวจดู 
     2.วิธีการจัดให
ตรวจดู  
     
   ประเภทของข	อมูลข�าวสารท่ีต	องจัดไว	ให	ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) 
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต�อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย
งและคําสั่งท่ีเก่ียวข
องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล�าว 
(2) นโยบายและการตีความท่ีไม�เข
าข�ายต
องลงพิมพ:ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของปVท่ีกําลังดําเนินการ 
(4) คู�มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ
าหน
าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน
าท่ีของเอกชน  
   ประเภทของข	อมูลข�าวสารท่ีต	องจัดไว	ให	ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) ต�อ  
(5) สิ่งพิมพ:ท่ีได
มีการอ
างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป2นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร�วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
(8) ข
อมูลข�าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
    ข	อมูลข�าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดตามมารา 9 (8)  
    ขณะนี้คณะกรรมการได
ประกาศกําหนดไว
 3 ประเภท 
    (1) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
    (2) สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ
างประจําเดือน           
        (แบบ สขร.1) 
    (3) เอกสารเก่ียวกับสิ่งแวดล
อม และสุขภาพ 
    *มติครม. 28 ธันวาคม 2547 ให
นําข
อมูลข
อ 1) – 2) เผยแพร�ผ�านเว็บไซต:ของหน�วยงาน*  

� แบบ สขร.1  
                       ตัวอย�าง ม.9 (1) – (8)  
ม.9 (1) เช�น เก่ียวกับการขออนุญาตจดทะเบียน หจก. บริษัท ตาม ป.พ.พ. หรือ การจดทะเบียนพาณิชย: ตาม 
พรบ.ทะเบียนพาณิชย: พ.ศ.2499 (กรมพัฒนาธุรกิจการค
า) 



ม.9 (2) เช�น ประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปร�งใสและตรวจสอบได
กรมทรัพย:สินทางปKญญา 
ม.9 (7) เช�น มติ คกก.กลางว�าด
วยราคาสินค
าและบริการ /มติ คกก.ส�วนจังหวัดว�าด
วยราคาสินค
าและบริการ 
(พรบ.ว�าด
วยราคาสินค
าและบริการ พ.ศ.2542 ม.7 ม.12) (กรมการค
าภายใน)  
     

� วิธีการจัดให
ตรวจดู  
ตามประกาศคณะกรรมการฯ วันท่ี 24 ก.พ. 2541 สรุป 
1) จัดให
มีสถานท่ี (ศูนย:ข
อมูลข�าวสาร) 
2) จัดทําดัชนี 
3) ให
ประชาชนสามารถค
นหาได
โดยสะดวก (ค
นหาได
เอง) 
4) การกําหนดระเบียบปฏิบัติต
องคํานึงถึงความสะดวกของประชาชน 
5) สถานท่ีอาจเป2นห
องสมุดของหน�วยงานอ่ืนหรือของเอกชนท่ีตั้งอยู�บริเวณใกล
เคียง 
    การจัดหาข	อมูลข�าวสารให	เอกชนเป;นการ  
    เฉพาะราย (มาตรา 11) 
- - เป2นการจัดข
อมูลข�าวสารให
ตามท่ีมีผู
มายื่นคําขอ 
- - หน�วยงานของรัฐต
องจัดให
ภายในเวลาอันสมควร เว
นแต�ขอจํานวนมากหรือบ�อยครั้ง (ม.11 วรรค 

1) 
� มติ ครม. เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2547  

(1) กรณีประชาชนขอข
อมูลข�าวสาร และหน�วยงานรัฐมีพร
อมอยู�แล
ว ให
ดําเนินการโดยเร็วหรือภายในวันท่ีขอ 
(2) ถ
าขอมากไม�สามารถดําเนินการให
แล
วเสร็จภายใน 15 วัน ให
แจ
งผู
ขอทราบภายใน 15 วัน และแจ
ง
กําหนดวันแล
วเสร็จด
วย  
    *พรฎ.ว�าด
วยหลักเกณฑ:และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ บัญญัติให
ส�วน
ราชการแจ
งการดําเนินการภายใน 15 วัน*  
 การแจ	งสิทธิ และคําแนะนําท่ีถูกต	อง (มาตรา 12)  
1. ถ
าข
อมูลข�าวสารตามคําขอไม�อยู�ในความครอบครองแต�อยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน�วยงานอ่ืน ให
แจ
งผู
ขอทราบและแนะนําให
ไปยื่นคําขอท่ีหน�วยงานดังกล�าว (ม.12 วรรค 1) 
2. ถ
าเป2นข
อมูลท่ีหน�วยงานอ่ืนจัดทําและกําหนดชั้นความลับไว
 ให
ส�งคําขอให
หน�วยงานนั้นพิจารณา (ม.12 
วรรค 2)  
     

� ลักษณะข
อมูลท่ีจัดให
 (ม.11)  
1. เป2นข
อมูลข�าวสารท่ีมีอยู�แล
ว และ 
2. ไม�ต
องจัดทําข้ึนใหม� เว
นแต�การแปรสภาพของข
อมูลสาร แต�หากเห็นว�ามิใช�เป2นการแสวงหาประโยชน:ทาง
การค
า และเพ่ือปกปPองสิทธิเสรีภาพหรือเพ่ือประโยชน:แก�สาธารณะ อาจจัดหาให
ก็ได
 (วรรค 3) 
    *ไม�เป2นการห
ามหน�วยงานท่ีจัดให
 หากเป2นการสอดคล
องด
วยอํานาจหน
าท่ีตามปกติของหน�วยงาน (วรรค 
4)  

� ข
อมูลข�าวสารท่ีไม�ต
องเป1ดเผย  
ข
อมูลข�าวสารท่ีอาจก�อให
เกิดความเสียหายต�อสถาบันพระมหากษัตริย: (มาตรา 14)  

� ข
อมูลข�าวสารท่ีอาจมีคําสั่งมิให
เป1ดเผย (ม.15)  
ข
อมูลข�าวสารดังกล�าวมีลักษณะ ดังนี้ 



(1) ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ:ระหว�างประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(2) ทําให
การบังคับใช
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม�อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค:ได
 
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน�วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  

� ข
อมูลข�าวสารท่ีอาจมีคําสั่งมิให
เป1ดเผย (ม.15) ต�อ  
(4) อาจก�อให
เกิดอันตรายต�อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล 
(5) รายงานทางการแพทย: หรือข
อมูลส�วนบุคคลซ่ึงการเป1ดเผยอาจเป2นการรุกล้ําสิทธิส�วนบุคคลโดยไม�สมควร 
(6) มีกฎหมายคุ
มครองมิให
เป1ดเผย หรือผู
ให
ข
อมูลไม�ประสงค:ให
เป1ดเผย 
(7) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพรฏ.  
* คําสั่งมิให
เป1ดเผยข
อมูลข�าวสารต
องระบุเหตุผลด
วย  

� การใช
ดุลพินิจพิจารณาคําขอข
อมูลข�าวสาร  
ต
องคํานึงถึงเรื่องต�อไปนี้ ประกอบกัน 
(1) การปฏิบัติหน
าท่ีของหน�วยงานของรัฐ 
(2) ประโยชน:สาธารณะ 
(3) ประโยชน:ของเอกชนท่ีเก่ียวข
อง  
                   ตัวอย�างการใช	ดุลพินิจ 
ประโยชน:สาธารณะ กรณีขอสําเนา ส.ค.1 เพ่ือร
องเรียนท่ีเกาะช
าง หรือขอข
อมูลเก่ียวกับการก�อสร
างตลาดสด 
หรือการขอข
อมูลเก่ียวกับรายชื่อกรรมการผู
ตรวจผลงาน และสาขาวิชาชีพท่ีเชี่ยวชาญของกรรมการผู
ตรวจ
ผลงานทางวิชาการ 
ประโยชน:ของเอกชน กรณีขอสําเนา ส.ค.1เพ่ือการค
าท่ีภูเก็ต /กรณีขอเอกสารเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย
เพ่ือใช
สิทธิอุทธรณ: 
     

� ข
อมูลท่ีมีผลกระทบต�อผู
อ่ืน (ม.17)  
ถ
าเจ
าหน
าท่ีเห็นว�า การเป1ดเผยข
อมูลใดอาจกระทบถึงประโยชน:ได
เสียของผู
ใด ให
แจ
งผู
นั้นคัดค
านการเป1ดเผย
ภายในเวลาท่ีกําหนด (ไม�น
อยกว�า 15 วัน) 
ถ
ามีการคัดค
าน แล
วเจ
าหน
าท่ีมีคําสั่งไม�รับฟKงคําคัดค
าน 
ผู
คัดค
านอุทธรณ:คําสั่งได
ตาม ม.18 (ภายใน 15 วัน) 
เจ
าหน
าท่ีจะเป1ดเผยข
อมูลไม�ได
จนกว�าจะล�วงพ
นกําหนดเวลาอุทธรณ:ตาม ม.18  

� หลักเกณฑ:การเรียกค�าธรรมเนียม  
- หน�วยงานของรัฐวางหลักเกณฑ:การเรียกค�าธรรมเนียมในการขอสําเนาหรือสําเนาท่ีมีค�ารับรองถูกต
องได
โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข
อมูลข�าวสารฯ 
- ค�าธรรมเนียมท่ีหน�วยงานของรัฐสามารถกําหนดได
โดยถือว�า คณะกรรมการฯ ให
ความเห็นชอบแล
วคืออัตรา 
ดังต�อไปนี้ 
(1) เอ 4 หน
าละไม�เกิน  1  บาท 
(2) เอฟ 14   หน
าละไม�เกิน  1.50  บาท 
(3) บี 4   หน
าละไม�เกิน  2  บาท 
(4) เอ 3  หน
าละไม�เกิน  3  บาท 
(5) พิมพ:เขียวเอ 2  หน
าละไม�เกิน  8  บาท 
(6) พิมพ:เขียวเอ 1  หน
าละไม�เกิน  15  บาท 



(7) พิมพ:เขียวเอ 0  หน
าละไม�เกิน  30 บาท 
� หลักเกณฑ:การเรียกค�าธรรมเนียม  

- ถ
าจะเรียกเกินกําหนดดังกล�าว ต
องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก�อน เว
นแต�เป2นการเรียกไม�เกิน
ต
นทุนท่ีแท
จริง 
- ค�าธรรมเนียมการให
คํารับรองสําเนาถูกต
องท่ีถือว�าคณะกรรมการฯ ให
ความเห็นชอบ คํารับรองละไม�เกิน 5 
บาท 
- * ประกาศคณะกรรมการฯ วันท่ี ๗ พ.ค.๒๕๔๒ 
� การออกคําสั่งและการคุ
มครองเจ
าหน
าท่ีของรัฐ (ม.20)  

เจ
าหน
าท่ีเปCดเผยข
อมูลข�าวสารตาม ม.15 ไม�ต
องรับผิดแม
เข
าข�ายต
องมีความผิด ถ
ากระทําโดย 
1. โดยสุจริต 
2. ดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนดใน ม.16 
3. เจ
าหน
าท่ีของรัฐนั้นดํารงตําแหน�งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

� การกําหนดระเบียบตาม (ม.16)  
ให
หน�วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ
มครองข
อมูลข�าวสาร เพ่ือความชัดเจนว�าจะเป1ดเผยต�อบุคคลใดได
หรือไม� 
ภายใต
เง่ือนไขใด และเพ่ือรักษามิให
รั่วไหล  
*ระเบียบว�าด
วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 และ
มาตรา 26 ว.5แห�ง พรบ.ข
อมูลข�าวสารฯ *  

� กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 วันท่ี 30 มิ.ย. 47 กําหนดดังนี้  
การมีคําสั่งให
เป1ดเผยข
อมูลข�าวสารฯ เป2นการท่ัวไปหรือเฉพาะแก�บุคคลใด ให
เป2นอํานาจของเจ
าหน
าของรัฐ 
ดังนี้ 
1. ข
าราชการพลเรือนระดับ 6 ข้ึนไป 
2. ทหาร ตํารวจ ยศพันตรี นาวาอากาศตรี นาวาตรี พันตํารวจตรี ข้ึนไป 
3. ผู
บริหารท
องถ่ิน ปลัดอบจ. ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. 
4. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน
ากอง หรือเทียบเท�า  
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ พ.ศ.2539  
หลักตามมาตรา 5  
- หน�วยงานของรัฐต
องรับผิดชอบต�อผู
เสียหายในผลแห�งละเมิดท่ีเจ
าหน
าท่ีของตนได
กระทําในการปฏิบัติหน
าท่ี 
- - ผู
เสียหายฟPองหน�วยงานของรัฐได
โดยตรง แต�จะฟPองเจ
าหน
าท่ีไม�ได
 

หลักตามมาตรา 8  
- หน�วยงานของรัฐเรียกให
เจ
าหน
าท่ีชดใช
ค�าสินไหมทดแทนได
ถ
าเจ
าหน
าท่ีกระทําโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล�ออย�างร
ายแรง   

� หน
าท่ีของหน�วยงานของรัฐต�อข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล (ม.23)  
1.เก็บข
อมูลเท�าท่ีจําเป2นเพ่ือให
การดําเนินงานของรัฐสําเร็จตามวัตถุประสงค: และยกเลิกเม่ือหมดความจําเป2น 
2.ตรวจสอบแก
ไขข
อมูลให
ถูกต
องอยู�เสมอ และจัดระบบรักษาความปลอดภัยมิให
นําไปใช
โดยไม�เหมาะสม 
3.จัดให
พิมพ:ในราชกิจจานุเบกษา  

� ข
อยกเว
นให
เป1ดเผยข
อมูลส�วนบุคคล (ม.24)  
โดยหลักการข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล จะนําไปเป1ดเผยโดยเจ
าของข
อมูลไม�ยินยอมเป2นหนังสือไม�ได
 เว
นแต�เป2น
การเป1ดเผย 



- ต�อเจ
าหน
าท่ีในหน�วยงาน เพ่ือนําไปใช
ตามอํานาจหน
าท่ี 
- เป2นการใช
ข
อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค:ของการจัดให
มีข
อมูล 
- ต�อหน�วยงานท่ีปฏิบัติงานด
านการวางแผน สถิติ หรือสํามะโนต�าง ๆ 
- เพ่ือประโยชน:ในการศึกษาวิจัย 
- ต�อหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ตาม ม.26 
- ต�อเจ
าหน
าท่ีของรัฐเพ่ือปPองกันการฝ`าฝaนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน การฟPองคดี 
- เพ่ือปPองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
- ต�อศาล เจ
าหน
าท่ีของรัฐ หน�วยงาน/บุคคล ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
- กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

� สิทธิของเจ
าของข
อมูลส�วนบุคคล (ม.25)  
1. ตรวจดู หรือขอสําเนา 
2. ขอแก
ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข
อมูลของตน 
3. สิทธิในการอุทธรณ: กรณีหน�วยงานไม�ลบหรือเปลี่ยนแปลงตามคําขอ (อุทธรณ:ภายใน 30 วัน)  

� เอกสารประวัติศาสตร: (ม.26)  
1. หน�วยงานของรัฐไม�ประสงค:จะเก็บรักษา 
2. มีอายุครบกําหนด 
- ตาม ม.14  ครบ 75 ปV 
- ตาม ม.15  ครบ 20 ปV 
ให
ส�งมอบหอจดหมายเหตุแห�งชาติ เพ่ือคัดเลือกให
ประชาชนศึกษา  

� กรณีขอขยายเวลาส�งเอกสารประวัติศาสตร:  
1. หากหน�วยงานจะขอเก็บรักษาไว
เอง เพ่ือใช
สอย ต
องจัดให
ประชาชนศึกษาได
 
2. หากเห็นว�ายังไม�ควรเป1ดเผย สามารถขอขยายเวลาเก็บได
คราวละไม�เกิน 5 ปV  

� สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย  
- สิทธิ “ได
รู
” ม.7 ม.9 ม.11 ม.25 และ ม.26 
- สิทธิ “ได
รับคําแนะนําท่ีถูกต
อง” ม.12 
- สิทธิ “คัดค
านการเป1ดเผย” ม.17 
- สิทธิ “ร
องเรียน” ม.13 
- สิทธิ “อุทธรณ:คําสั่งไม�เป1ดเผยหรือไม�รับฟKงคําคัดค
าน” ตามม.18 
“อุทธรณ:กรณีหน�วยงานไม�แก
ไขหรือลบข
อมูลส�วนบุคคล”  
  ตามม.25  

� การใช
สิทธิร
องเรียน (ม.13)  
1. ไม�จัดพิมพ:ข
อมูลข�าวสารตาม ม.7 
2. ไม�จัดข
อมูลข�าวสารไว
ให
ตรวจดูตาม ม.9 
3. ไม�จัดหาข
อมูลข�าวสารให
แก�ตนตาม ม.11 (เงียบเฉย) 
4. ฝ`าฝaนไม�ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
5. ปฏิบัติหน
าท่ีล�าช
า 
6. ไม�ได
รับความสะดวก 
7. หน�วยงานปฏิเสธว�าไม�มีข
อมูลตามท่ีขอ แต�ประชาชนไม�เชื่อ          



    ม.33  
� การร
องเรียน (ม.13) ต�อ  

- ร
องเรียนต�อคณะกรรมการข
อมูลข�าวสารของราชการ 
- คณะกรรมการฯ ต
องพิจารณาให
แล
วเสร็จภายใน 30 วนั/ขยายเวลาได
อีกไม�เกิน 30 วัน 
- คณะกรรมการฯ แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องร
องเรียนแทนคณะกรรมการฯ ได
ตาม ม.34 
- เม่ือคณะกรรมการฯ ให
คําแนะนําหรือให
ความเห็นต�อเรื่องร
องเรียนให
หน�วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย�าง
เคร�งครัด และโดยด�วนท่ีสุด (มติครม. 9 มี.ค. 42)  

� การใช
สิทธิอุทธรณ:  
1. คําสั่งมิให
เป1ดเผยข
อมูลข�าวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ต
องอุทธรณ:ภายใน 15 วัน (ม.18) 
2. คําสั่งไม�รับฟKงคําคัดค
านตาม ม.17 (ว.3) ต
องอุทธรณ:ภายใน 15 วัน (ม.18) 
3. หน�วยงานไม�แก
ไขหรือลบข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคล ต
องอุทธรณ:ภายใน 30 วัน ตาม ม.25 (ว.4)  

� การดําเนินการเรื่องอุทธณ:  
- คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ต
องพิจารณาอุทธรณ:ให
แล
วเสร็จภายใน 30 วัน/ขยายได
อีกไม�เกิน 30 วัน (ม.37 
ว.3 ประกอบ ม.13 ว.2) 
- คณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีอํานาจเรียกให
บุคคลใดให
ถ
อยคําหรือให
ส�งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาได
 (ม.39 ประกอบ ม.32) 
- ผู
ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีความผิดทางอาญา (ม.40)  

� คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
- ถ
าผู
อุทธรณ:ไม�พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการก็มีสิทธิฟPองคดีต�อศาลปกครอง 
- ในส�วนของหน�วยงานของรัฐนั้นต
องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ โดยเคร�งครัดภายใน 7 
วัน นับแต�วันท่ีได
รับทราบคําวินิจฉัย ถ
าไม�ปฏิบัติตามโดยไม�มีเหตุผลท่ีสมควร ให
ผู
บังคับบัญชาดําเนินการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี (มติครม. 9 มี.ค. 42) 
- ห
ามมิให
หน�วยงานของรัฐฟPองคดีปกครองเพ่ือเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการท่ีมีคําวินิจฉัยให

หน�วยงานของรัฐเป1ดเผยข
อมูลข�าวสารแก�ผู
อุทธรณ: (มติครม. 11 เม.ย. 49)  

� กลไกในการปฏิบัติตาม พรบ.ข
อมูลข�าวสาร  
1. คณะกรรมการข
อมูลข�าวสารของราชการ 
2. คณะกรรมการวินิจฉัยการเป1ดเผยข
อมูลข�าวสาร  

� คณะกรรมการข
อมูลข�าวสารของราชการ  
องค:ประกอบ (ม.27) 
- รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป2นประธาน ข
าราชการระดับหัวหน
าส�วนราชการ เช�น ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการ 13 คน เป2นกรรมการ 
- ผู
ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังอีก 9 คน เป2นกรรมการ  

� อํานาจหน
าท่ีของคณะกรรมการข
อมูลข�าวสารของราชการ (ม.28)  
1) สอดส�อง ดูแล แนะนําการปฏิบัติตามพรบ.  
2) ให
คําปรึกษาแก�เจ
าหน
าท่ีหรือหน�วยงานของรัฐ 
3) เสนอแนะในการตรา พรฎ. กฎกระทรวง หรือระเบียบ 
4) พิจารณาและให
ความเห็นเรื่องร
องเรียนตาม ม.13 
5) จัดทํารายงานการปฏิบัติตาม พรบ. เสนอครม. อย�างน
อย 1 ครั้ง/ปV 



6) ปฏิบัติหน
าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพรบ. นี้ 
7) ดําเนินการตามท่ีครม. หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย  

� คณะกรรมการวินิจฉัยการเป1ดเผยข
อมูลข�าวสาร (กวฉ.)  
องค:ประกอบ  
- ให
มี กวฉ. สาขาต�าง ๆ ตามความเหมาะสมซ่ึง ครม. แต�งต้ังตามข
อเสนอของคณะกรรมการข
อมูลข�าวสารฯ 
(ม.35) 
- คณะหนึ่งประกอบด
วยบุคคลตามความจําเป2น แต�ไม�น
อยกว�า 3 คน (ม.36)  

� อํานาจหน
าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  
1. วินิจฉัยอุทธรณ:คําสั่งมิให
เป1ดเผยข
อมูลข�าวสารตาม ม.14 และ ม.15   
2. วินิจฉัยอุทธรณ:คําสั่งไม�รับฟKงคําคัดค
านตาม ม.17 
3. วินิจฉัยอุทธรณ:คําสั่ง ไม�แก
ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข
อมูลข�าวสารส�วนบุคคลตาม ม.25  

� คณะกรรมการวินิจฉัยฯ สาขาต�าง ๆ  
ปKจจุบันมี กวฉ. เพ่ือพิจารณาเรื่องอุทธรณ: จํานวน 5 สาขา 
1. สาขาการแพทย:และสาธารณสุข 
2. สาขาต�างประเทศและความม่ันคงของประเทศ 
3. สาขาวิทยาศาสตร: เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 
4. สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
5. สาขาสังคม การบริหารราชการแผ�นดินและการบังคับใช
  
    กฎหมาย  
พรฎ.ว�าด	วยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหารกิจการบ	านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
หลักตามมาตรา 44  
- ส�วนราชการต
องจัดให
มีการเป1ดเผยข
อมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจ�ายแต�ละปV รายการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จ
างในปVงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ท่ีได
มีการอนุมัติให
จัดซ้ือจัดจ
างแล
วให
ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได
 ณ ท่ีทําการ และระบบเครือข�ายสารสนเทศ 
 


