คูม ือมาตรฐานการใหบริการขอมูลขาวสาร
ตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตอองการ และมีการ ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ กํ า หนดให ส ว นราชการระดั บ กระทรวงจั ด ให มี
ศูนยบ ริการรวมกระทรวง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และนโยบายของรัฐบาลที่ใหสว น
ราชการ บริการขอมูลขาวสารสูประชาชน รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ตลอดจนประสานงาน ติดตาม
เรงรัดการ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน
พระราชบัญญั ติขอมู ลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดว ย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ กําหนดใหสวนราชการระดับ
กระทรวงจัดใหมีศูนยบริการรวมกระทรวง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และนโยบายของรัฐบาล
ที่ใหสวนราชการ
บริการขอมูลขาวสารสูประชาชน รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ตลอดจน
ประสานงาน ติดตามเรงรัดการ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน

๒. การจัดตัง้ ศูนยขอ มูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ
เทศบาลตําบลกระจับไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเปนหนวยบริการประชาชนที่มาติดตอ สอบถาม ขอทราบขอมูลที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของเทศบาลตําบลกระจับ รวมทั้งเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

๓. สถานทีต่ งั้
ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ ตั้งอยู ณ บริเวณหนาหองทะเบียน
ราษฎร ชั้น ๑ เลขที่ ๔๙ หมู ๙ ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
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๔. หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
และเพื่อใหสอดคลองใน การปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูลขาวสาร โดยมีหนาที่ดังนี้
๑. อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มีมาติดตอ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลกระจับ ใหสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ที่เกี่ยวของกับภารกิจและความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลกระจับ ตลอดจนเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบมอบหมาย

๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการใหมีมาตรฐาน
๒. เพื่อใหเจาหนาที่ยึดคูมือการใหบริการไวเปนมาตรฐานในการใหบริการของศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ
๓. เพื่อใหผูรับบริการทราบถึงขอบเขตและขั้นตอนการขอรับบริการ

๖. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
กระจับ ตั้งแตขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลกระจับ การจัดทําแนวทาง
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการ พิจารณาการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การใหบริการขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆ การบันทึกคําขอขอมูล
ขาวสาร การรวบรวมสถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร การสํารวจความตองการ ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผูรับริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน การประสานหนวยงาน
ภายนอก ตลอดจนการรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลกระจับใหผูบริหารทราบ
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๗. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ

:

ผูมีสวนไดสวนเสีย

:

ขอมูลขาวสาร

:

ขอมูลขาวสารของราชการ :
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล :

หนวยงานของรัฐ

:

เจาหนาที่ของรัฐ
หนวยงานที่เกีย่ วของ /
หนวยงานเจาของเรื่อ
หนวยงานภายนอก

:
:

ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือ ผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
ผูที่ ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน บุคลากร
ในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย
สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ
ไมวา สื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดย
ผ า นวิ ธี ก ารใดๆ และไม ว า จะได จั ด ทํ า ไว ใ นรู ป ของเอกสาร แฟ ม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดย เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใด
ที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงาน ของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษาฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัตกิ ารทํางาน
ผูที่มีหมายเลขรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวตนของผูนั้นได
เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย
และ ใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่
ถึงแกกรรมแลวดวย
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่เกีย่ วกับ
การพิจารณา พิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
ทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลกระจับ

: หนวยงานหรือองคกรภายนอก
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คณะกรรมการขอมูลขาวสาร : องคประกอบ ประกอบดวยปลัดเทศบาลตําบลกระจับ เปน
ของเทศบาลตําบลกระจับ
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเปน
กรรมการ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เปนกรรมการ
และเลขานุ ก าร โดยคณะกรรมการฯ มี อํ า นาจหน า ที่ เ สนอ
นโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอ
อนุญาตและการบริการขอมูลขาวสาร ใหคําแนะนําหรือเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร ใหคําแนะนําหรือเสนอ
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ การพิ จ ารณาประเภทข อ มู ล
ขาวสารที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความรับของ
ทางราชการ ให คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การ
เชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและเอกชน ใหคําแนะนํา
หรื อ ความเห็ น ในกรณี ที่ มี ป ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ เชิญ
บุคคลใดๆ มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร มีอํานาจวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
เทศบาล
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
: เปนหนวยงานในการบริการขอมูลขาวสาร ตลอดจนดําเนินการ
เทศบาลตําบลกระจับ
ประสานการนําเรื่องเพื่อพิจารณาการเปดเผยหรือไมเปดเผย
ข อ มู ล ข า วสารตาม พ.ร.บ.ข อ มู ล ข า วสารฯ ของหน ว ยงาน
เจาของเรื่อง เสนอเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยกองวิชาการ
และแผนงานเปนผูกํากับดูแล
การรับฟงและการเรียนรู
: การรวบรวมขอมูลและบูรณาการขอมูลตางๆ เชน ผลการ
ความตองการความคาดหวัง
สอบถามกลุ ม ตั ว อย า ง การสํ า รวจความต อ งการและความ
คาดหวัง ของผูรับ บริก ารและผู มีสวนได สว นเสีย ข อรอ งเรีย น
ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ คํ า ชมเชย ข อ มู ล จากเว็ บ ไซต และ
แหลงขอมูลอื่นๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ชองทางการใชบริการ
: ชองทางตางๆ ที่ใหบริการขอมูลขาวสาร เชน ติดตอดวย
ขอมูลขาวสาร
ตนเอง โทรศัพท โทรสาร หนังสือราชการ ตูแสดงความ
คิดเห็น เว็บไซต เปนตน
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๘. แนวทางการปฏิบตั ใิ นการเผยแพรขอ มูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. เรือ่ งทีห่ นวยงานสามารถใหขอ มูลขาวสารไดทนั ที
๑.๑ ขอมูลตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สาํ คัญและวิธีการดําเนินงาน
(๓) สถานที่ตดิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือ การตีความ
(๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๑.๒ ขอมูลตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพ ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา
๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ขอมูลเอกสารที่ไดมีการ
จัดพิมพเผยแพรตามจํานวนพอสมควรแลว)
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ มติ ค ณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง โดยกฎหมายหรื อ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน
การ พิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๒. เรื่องที่หามมิใหเปดเผย
ข อ มู ล ข า วสารของทางราชการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔
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๓. เรื่องที่หนวยงานสามารถใชดุลยพินิจไมเปดเผยขอมูลขาวสารได ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕
๓.๑ การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
๓.๒ การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ
การรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
๓.๓ ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แต ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น
หรือ คําแนะนําภายในดังกลาว
๓.๔ การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
๓.๕ รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
๓.๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
๓.๗ กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
สําหรับกรณีขอ ๓ หนวยงานสามารถนําเรียนนายกเทศมนตรี ผานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร ของเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อเสนอความเห็นประกอบใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
กระจับเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการได
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๙. แผนผังขัน้ ตอนกระบวนการใหบริการขอมูลขาวสาร (Work flow)
แผนภูมิขนั้ ตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ

เริ่มต้น
ผู้ร้องขอข้อมูล กรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่ข้อมูล
มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

ส่วน/ฝ่ายที่

สําเนา
คิดค่าบริการ
จัดส่งให้ผู้รองขอ

ตรวจสอ
มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ตรวจสอ
ขออนุมัติ

สิ้นสุด

รวบรวมข้อมูล/แจ้ง

ไม่ขออนุมัติ
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๑๐. ขัน้ ตอนการใหบริการตามชองทางตาง ๆ
๑. กรณีติดตอดวยตนเอง ที่ตั้ง : อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ ชั้น ๑ เลขที่ ๔๙
หมู ๙ ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
๑.๑ กรอกแบบคําขอดูขอมูลขาวสาร
๑.๒ เจาหนาที่แยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการ
๑.๒.๑ กรณีมีขอมูล
: ชวยเหลือ แนะนํา คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสาร
๑.๒.๒ กรณีไมมีขอมูล : ใหคําแนะนํา ปรึกษา เพื่อขอรับคําแนะนํา จาก หนวยงานอื่น
๑.๓ ถายสําเนา (กรณีมีขอมูล)
๑.๔ รับรองสําเนา (กรณีมีขอมูล)
๑.๕ รวบรวมสถิติขอมูล
๒. กรณีติดตอทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท : ๐๓๒ - ๒๙๙ ๓๖๔ ตอ ๑๐๗
๒.๑ สอบถามชื่อที่อยู / เรืองที่ขอรับบริการ
๒.๒ เจาหนาที่แยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการ
๑.๒.๑ กรณีมีขอมูล
: ชวยเหลือ แนะนํา คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสาร
๑.๒.๒ กรณีไมมีขอมูล : ใหคําแนะนํา ปรึกษา เพื่อขอรับคําแนะนํา จากหนวยงานอื่น
๒.๓ ถายสําเนา (กรณีมีขอมูล)
๒.๔ รับรองสําเนา (กรณีมีขอมูล)
๒.๕ รวบรวมสถิติขอมูล
๓. กรณีติดตอทางหนังสือ
๓.๑ สารบรรณรับเรื่อง
๓.๒ พิจารณาสงใหหนวยงานเจาของเรื่อง
๓.๓ หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการและตอบกลับโดยเรงดวน (ภายใน ๑๕ วันทําการ)
๓.๔ สงเรื่องใหศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับรวบรวม
๓.๕ รวบรวมสถิติขอมูล
๔. กรณีติดตอทางเว็บไซต
๔.๑ ผู รั บ บริ ก ารสามารถเรี ย กดู ข อ มู ล ข า วสารเว็ บ ไซต ข องเทศบาลตํ า บลกระจั บ
(www.krachab.go.th)
๔.๒ หากผูรับบริการตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถขอขอมูลไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(E-mail) หรือหัวขอกระดานสนทนาบนหนาเว็บไซต
๔.๓ รวบรวมขอมูลตอบกลับโดยเรงดวน
๔.๔ รวบรวมสถิติขอมูล
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๑๑. หลักการการใหบริการ
การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น การบริการ
ที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซึ่งเปนผลดีกับองคกร ดังนั้น ถาการบริการดี
ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย
Service Mind ถือเปนหัวใจสําคัญของงานบริการ คนที่ทํางานบริการจะตองใหบริการแก
ผูรับบริการดวยจิตใจที่รักงานบริการอยางเต็มเปยม และแสดงออกใหผูรับบริการเห็นถึงความเอาใจใสของ
ผูใหบริการ เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการเมื่อเขามารับบริการ โดยคําวา Service
Mind สามารถแยกออกเปน ๑๑ คํา ตามตัวอักษร ไดดังนี้
“Service” หรือ บริการ
S (smile) แปลวา ยิ้มแยม เพื่อใหผูรับบริการเกิดความรูสึกดี ๆ เวลาเขามารับบริการ
E (enthusiasm) แปลวา ความกระตือรือรน
R (rapidness) แปลวา ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ
V (value) แปลวา มีคุณคาทําอยางไรใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และจะทํา
อยางไร จึงจะปรับเปลี่ยนใหการใหบริการของเรามีคุณคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
I (impression) แปลวา ความประทับใจ ทําชวงเวลาแรกพบใหนาประทับใจมากที่สุด ดูแล
ในเรื่อง บุคลิกการแตงกายใหสะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ
ตั้งแตแรกพบ
C (Courtesy) แปลวา มีความสุภาพออนโยน ทําใหผูที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธดวย รูสึก
ประทับใจ
ในความออนนอมถอมตน
E (Endurance) แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ ซึ่งจําเปนมากสําหรับงานบริการ เพราะ
ลูกคามี หลากหลายรูปแบบ บางคนมาแบบอารมณรอน เราก็ตองรูจักควบคุมอารมณ จะชวยผอนหนักให
เปนเบาได
Mind หรือ จิตใจ
M (make believe) แปลวา มีความเชื่อ การมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม ทําใหคนเรามี
ความสุข เชื่อในงานที่ทํา มีความสุขและรักในงานบริการ เพื่อใหเกิดการบริการที่ดีที่สุด
I (insist) แปลวา ยืนยัน/ยอมรับ ยืนหยัดในสิ่งที่ทํา ไมวาจะเจออุปสรรคปญหาสักกี่ครั้ง ก็
ไมทอถอย แมเจอผูรับบริการตําหนิ ตอวา หรือเอาแตใจ ก็ตองอดทน และจะประสบความสําเร็จในที่สุด
N (necessitate)
แปลวา การใหความสําคัญ เพราะผูรับบริการคือคนสําคัญ และ
ตองการไดรับการ ดูแลจากเราเปนอยางดี เราตองทําใหผูรับบริการทุกคนเปนคนพิเศษ ไมแบงแยกหรือ
เลือกที่รักมักที่ชัง
D (devote) แปลวา อุทิศตน ทุมเททํางานดวยหัวใจบริการอยางเต็มที่
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องคประกอบที่สําคัญของการมีหัวใจบริการ
๑. การจัดบรรยากาศ สถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ ทํา งานให สะอาด เรียบร อย
บรรยากาศรมเย็น มีสถานที่พักผอนหรือที่พักรอ
๒. การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ ความรูสึก ความเต็มใจ
และ ความกระตือรือรนที่จะใหบริการ “เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ให
ดีที่สุดให เกิดความประทับใจตอผูรับบริการกลับไป” ความรูสึกนี้จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏในใบหนา
และกิริยาทาทาง ของผูใหบริการ คือ การยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือวา
เปนบั น ไดขั้ นสํ า คัญ ที่จะนํา ไปสู ผ ลความสํ า เร็ จ ขององคก ร อย า ลืม วา “การยิ้ ม คือ การเปด หัว ใจการ
ใหบริการที่ดี”
๓. ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็วและเต็มใจ ดวยการเริ่มตนทักทายผูมาติดตอ
ดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร เชน จะใหชวยอะไรไหม(คะ)
ตองการ ติดตอเรื่องอะไรครับ (คะ) เปนตน อยาปลอยใหผูมาติดตอถามกอน เมื่อรับงานแลวตองทําให
สําเร็จโดยเร็วและ เกิดความสะดวก ความรวดเร็วและความเต็มใจถือวาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ
ถาหากไมสามารถทําไดรวดเร็วดวยขอระเบียบ หรือขั้นตอนใดก็ตาม ก็ตองชี้แจงดวยถอยคํา หรือภาษาที่
แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจ จะชวยเหลือจริง ๆ แตไมสามารถทําได เพราะมีขอขัดของ หรือความ
จําเปนตามระเบียบ
๔. การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับ หรือการรับ
โทรศัพท ดวยน้ําเสียงและภาษาที่ใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธ
โดยตรงหรือ การโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจที่มุงบริการจะตอง
มากอน แลวแสดงออกทางวาจา
๕. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวังที่จะไดรับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบายในสิ่งที่ผูมารับบริการ
ไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและใหความสนใจตองาน
ที่รับ บริการอยางเต็มที่
๖. การพั ฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เครื่อ งมือ และเทคนิ ค วิ ธีก ารใหบ ริ ก าร เช น
การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบ เพื่อชวยใหบริการ คือ การสรางน้ําใจ
ใหบริการให เกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรงแตเปนเรื่องของทุกคนตองชวยกัน
ทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี เชน Web site ตาง ๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวก ใน
ดานขอมูลขาวสารจะชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี
๗. การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควรมีการ
ติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับ
วามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ
วาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง หรือภายใน ๑ วัน เปนตน ดังนั้นผูที่
จะทํางานดานบริการไดดี ตองมีหัวใจการใหบริการ เพราะทําใหผูอื่นมีสุขและตนเองก็เกิดสุขดวย ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของ อาชีพของทาน รวมถึงองคกร ภาพลักษณรวมของหนวยงาน
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๑๒. มาตรฐานการใหบริการ
๑. มาตรฐานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
๑.๑ มีการจัดทําแนวทางในการดําเนินงานที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่
เหมาะสม
๑.๒ มีการเผยแพรขั้นตอนการใหบริการที่สํานักงาน และทางเว็บไซต
๑.๓ มีการจัดทําแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ครบถวนและเปนปจจุบัน
๑.๔ มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ
๒. มาตรฐานดานบริการของเจาหนาที่
ผู ใ ห บ ริ ก ารเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของการบริ ก าร เพราะผู ใ ห บ ริ ก ารมี
ปฏิสัมพันธตอผูรับบริการโดยตรง ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญในการบริหารบุคลากรใหเปนผูที่มีลักษณะที่
เหมาะสม และมีมาตรฐานในการใหบริการ ดังนี้
๒.๑ มีทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการ การบริการที่ทําใหผูรับบริการประทับใจนั้น ตองมา
จากจิตใจและทัศนคติของผูใหบริการที่เห็นพองกันวา ผูรับบริการคือจุดมุงหมายของการทํางานของตน
ผูรับริการเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด ตองอํานวยความสะดวกและชวยเหลือใหเต็มกําลังความสามารถ
๒.๒ มีมิตรไมตรี การอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของ
ความมีมิตรไมตรี ยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัย ทําใหผูรับบริการมีความอบอุนใจ
๒.๓ มีความรู ผูใหบริการจะตองมีความรูในงานของตนอยางถองแท เพื่อที่จะสามารถให
บริการไดถูกตอง สามารถใชความรูที่ มีชวยแกไขปญหาใหแกผูรับบริการได
๒.๔ มีความสุภาพ ผูใหบริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพออนนอม ยกยองให
เกียรติ ผูรับบริการ
๒.๕ มีความเต็มอกเต็มใจชวยเหลือ การมีจิตใจใฝบริการ (Service Mind) ที่จะเต็มอก
เต็มใจ ที่จะใหบริการเปนจิตวิญญาณของผูใหบริการที่ดี และชวยใหผูรับบริการรูสึกประทับใจเมื่อมารับ
บริการ
๒.๖ มีความเสมอภาคในการใหบริการ ผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแก
ผูรับ บริก ารทุ ก คนอย า งเท า เทีย มกัน ไมวา ผูนั้นจะมีฐานะหรือสถานะทางสังคมในระดับใด ก็ ค วรที่ จะ
ใหบริการ ในมาตรฐานเดียวกันโดยไมมคี วามเหลื่อมล้ํา
๒.๗ มีความเหมาะสม ผูใหบริการควรมีการแตงกาย ทาทาง บุคลิกภาพ การใชวาจาที่
เหมาะสม
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๓. มาตรฐานดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ มีเกาอี้นั่งคอยสําหรับผูมาใชบริการ
๓.๒ สถานที่ใหบริการมีความสะอาดปลอดภัย
๓.๓ มีชองทางการสื่อสารกับผูรับบริการ (อยางนอย ๓ ชองทาง) จํานวน ๔ ชองทาง
ดังนี้
๑) ดวยตนเอง
๒) ทางโทรศัพท
๓) ทางหนังสือราชการ
๔) ทางเว็บไซต
๓.๔ มีปายบอกทาง / แผนผังจุดบริการตามลําดับขั้นตอน / ปายชื่อหอง
๔. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ
๔.๑ ดานขอมูลขาวสาร
๔.๑.๑ ขอมูลมีความทันสมัย
๔.๑.๒ ขอมูลมีความถูกตอง หรือครบถวน
๔.๑.๓ ขอมูลที่ไดรับตรงความตองการของผูรับบริการ
๔.๑.๔ ขอมูลเขาถึงไดงาย
๔.๒ ดานการรับโทรศัพท
๔.๒.๑ รับทันทีที่เสียงโทรศัพทดังขึ้น ไมควรทิ้งใหกริ่งเรียกเกิน ๓ ครั้ง อยาใหคน
อื่นรอนาน
๔.๒.๒ ยิ้มกอนพูด (Put smile in your voice)
๔.๒.๓ ใชคําวา สวัสดี” แทนฮัลโหล ทุกครั้งที่รับโทรศัพทพูดวา “สวัสดีคะ
(ครับ)” ตอดวยการบอกชื่อ สถานที่และ”ยินดีรับใชคะ(ครับ)” กอนเสมอ
๔.๒.๔ ในกรณีที่ปลายสายรอ ตองใหบริการทุก ๒๐ วินาที ไมปลอยใหรออยู
วางๆ นาน เกินไป เมื่อครบ ๖๐ วินาที ใหยุติการติดตอโดยใหปลายสาย
เลือกเอาวา จะใหคนที่ตองการพูดดวยโทรกลับไปที่ หมายเลขอะไร หรือ
จะโทรมาใหม หรือฝากขอความไว
๔.๒.๕ ใชคําวา “สวัสดี” เมื่อเริ่มและจบการสนทนา “ขอโทษ” เมื่อทําใหอีกฝาย
รอ หรือเราตอผิด “ขอประทานโทษ” เมื่อคนมารับผิดคน เสียงไมชัด
อยากใหเขาบอกชื่อ หรือเมื่อตองการสรุป การสนทนา ยุติการสนทนา
หรือทําอะไรที่คิดวาจะมีผลกระทบตอผูสนทนา “กรุณา” เมื่อตองการให
คนอื่นทําอะไรใหเรา ชวยเหลือเรา พูดดังขึ้น บอกขอมูลมากขึ้น หรือ
อะไรก็ตามที่เปนผลประโยชนตอเรา
๔.๒.๖ อยาพูดขณะที่อะไรอยูในปาก
๔.๒.๗ อย า ดั ด เสี ย งพู ดให ทุม แหลม คอ ย ดั ง ช า เร็ ว สู ง ต่ํา จนผิดไปจาก
ธรรมชาติ
๔.๒.๘ เมื่อตองการถามชื่อ ตองถามวา “ไมทราบวาใหเรียนวาใครจะเรียนสาย
ดวยคะ (ครับ)” หรือ “จากที่ไหนคะ (ครับ)”
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๑๓. ระบบติดตามประเมินผล
๑. มีก ารรั บ ฟง ความคิด เห็น ขอเสนอแนะ และขอรอ งเรีย นเกี่ย วกับการให บ ริ ก ารของ
ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารเทศบาลตํ า บลกระจั บ ผ า นช อ งทางต า ง ๆ เช น กล อ งรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
เว็บบอรด บอรดขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เปนตน
๒. มีการนําขอมูลผลการดําเนินงาน เชน สถิติผูมาใชบริการ ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน
ของผูรับบริการ ขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลของหนวยงาน ที่เกี่ยวของเปนตน มาใชในการ
พิจารณาและปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ

๑๔. เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มิถุนายน ๒๕๔๘ คูมือการปฏิบัติงาน
ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาที่รัฐ www.oic.go.th

๑๕. แบบฟอรมตาง ๆ
๑. แบบคําขอดูขอมูลขาวสาร
๒. รายงานสรุปสถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร ใหผูบริหารทราบ ประจําปงบประมาณ
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การบริการข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเตอร์เน็ต

หลักการ
พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ได กํ า หนดให
หนวยงานของรัฐดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยตองนําขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไปรวม
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได รวมทั้งจะตองมีดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสารที่จะใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบรายการขอมูลขาวสาร
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อเผยแพรขาวสารใหประชาชนไดติดตาม รับรูอีกทั้งสามมารถตรวจสอบการดําเนินงานและแสดง
ความคิดเห็นไดโดยผานทางชองทางดังกลาว ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับทราบถึงขอมูล จุดแข็ง จุดออน
ที่มีอยูในกระบวนการทํางานของหนวยงาน และยังเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
รับรูขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
ศูนยขอมูลขาวสารราชการ เทศบาลตําบลกระจับ เปนภารกิจหนึ่งของงานบริการขอมูลขาวสาร
ทางทองถิ่น กองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ตทาง
เว็บไซตของเทศบาลฯ ( http://www.krachab.go.th ) เพื่อใหบุคคลทั่วไป สามารถติดตามขอมูล
ขาวสารไดตลอดเวลา

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารผานทางระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งจะทําให
สามารถสิบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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แผนผังการปฏิบตั งิ าน
การบริการขอมูลขาวสารทางระบบอินเตอรเน็ต

เริ่มต้น

รับข้อมูลข่าวสาร

คัดแยกประเภท

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
( ทางเว็บไซต์)

บริการสอบถามข้อมูลและช่วยการค้นคว้า

จบงาน
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ตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
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สิทธิ
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ

๑. กฏหมายกําหนดใหสิทธิอะไรบางแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการ ?

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนอสิทธิสําคัญๆ แกประชาชน ดังนี้
๑. สิทธิ “ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ” พระราชบัญญัติไดรองรับสิทธิไว ตามมาตรา ๗
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๖
๒. สิทธิ “คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสว นไดเสีย” ตามมาตรา ๑๗
๓. สิทธิ “รองเรียนหนวยงานของรัฐ” มาตรา ๑๓
๔. สิทธิ “อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ” ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕
๕. สิทธิ “ไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล” ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕

๒. หากประชาชนไมรูหนวยงานของรัฐแหงใดเปนผูจัดเก็บหรือครอบครองขอมูล
ขาวสารที่ตองการขอดู ประชาชนจะทําอยางไร
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ในกรณีที่ประชาชนตองการทราบขอมูลขาวสารของราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ใหศึกษาและ
พิจารณากอนวาขอมูลขาวสารที่ตองการทราบนั้นเกี่ยวของและอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐแหงใด
แตในกรณีที่ไมทราบจริงๆ วา หนวยงานของรัฐแหงใดเปนผูครอบครองขอมูลขาวสารนั้น ใหไปยื่นคําขอดู
ขอมูลขาวสารที่ตองการ ณ หนวยงานของรัฐที่อยูใกลและสะดวกที่สุด โดยกฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีข่ อง
หนวยงานที่รับคําขอจะตองใหคําแนะนําที่ถูกตองเพื่อไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมขอมูลขาวสาร
นั้น โดยไมชักชา

๓. หากหนวยงานของรัฐไมพิจารณาคําขอขอมูลขาวสาร ประชาชนจะทําอยางไร ?

ในกรณีที่ประชาชนไดไปใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารที่ตองจากหนวยงานของรัฐแหงใดแลว
หนวยงานของรัฐแหงนั้นยังทําเพิกเฉยไมพิจารณาคําขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไปติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดยหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยก
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้นอาง และใหเวลา
พอสมควรในการพิจารณาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๒. ติดตามทวงถามผลการพิจารณาเมื่อครบกําหนดเวลาอันสมควรตามขอ ๑ หากพบวา
เปนปญหาระดับเจาหนาที่ใหขอพบผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานของรัฐแหงนั้น เพื่อเรงรัดการ
พิจารณาและแกไขปญหาในระดับหนวยงาน
๓. หากดําเนินการตามขอ ๑ และ ๒ ยังไมบังเกิดผล ใหใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ โดยทําเปนหนังสือถึง
ทีอ่ ยู ผูร อง
เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
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๔. หากประชาชนทราบวา ตนเองมีสวนไดเสียในขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูอื่น
มาขอใชสิทธิตรวจดูขอมูลขาวสารนั้น จะทําอยางไรเพื่อมิใหมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น ?

ไมวากรณีใดๆ หากผูใดทราบวา การที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารใดอันกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนเองก็อาจยื่นคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ไมจําเปนตองไดรับแจง
จากเจาหนาที่เสียกอน ในการนี้เจาหนาที่ตองพิจารณาคําขอของผูดูขอมูลและคําคัดคานของผูที่มีสวนได
เสียประกอบกัน ถาเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง (มาตรา ๑๘) ในการนี้เจาหนาที่
จะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นยังมิได จนกวาจะลวงพนระยะเวลาใหอุทธรณได เพื่อจะไดทราบวาผูนั้นไดยื่น
อุทธรณหรือไม และหากมีการยื่นอุทธรณก็จะยังเปดเผยไมไดจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา ๑๗ วรรคสาม)

๕. สิทธิในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนผูขอจําเปนตองมีสวน
ไดเสียในขอมูลขาวสารนั้นดวยหรือไม ? เพราะเหตุใด ?

บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียหรือไมก็ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการนี้ไดสิทธิไดรูนี้
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเปนของคนไทยโดยเฉพาะ สําหรับคนตางดาว
หากมีก็จะอยูในเรื่องการปกปองสิทธิของตนเทานั้น มาตรา ๙ วรรคสี่ วางหลักวา คนตางดาวจะมีสิทธิเขา
ตรวจดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ไดหรือไม เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตคนตาง
ดาวนี้ไมรวมถึงผูไมมีสัญชาติไทยแตไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศ (มาตรา ๔ นิยามคําวา “คนตาง
ดาว”) เพราะกรณีนั้นผูนั้นมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทยแลวสมควรมีสิทธิอยางคนไทยในเรื่องข อมูล
ขาวสารของราชการได
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๖. ประชาชนจะใชสิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐไดในกรณีใดบาง ?

ประชาชนสามารถใชสิท ธิ ร อ งเรีย นได เมื่อ เห็นว า หนว ยงานของรั ฐมีก ารฝ า ฝนไม ป ฏิ บั ติตาม
กฎหมายในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
๑. กรณีไมนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๒. กรณีไมจัดขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ใหประชาชนเขาตรวจดูได
๓. กรณีไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูใชสิทธิขอดู ตามมาตรา ๑๑
๔. กรณีไมใหคําแนะนําที่ถูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจัดทําขอมูลขาวสารพิจารณาตาม
มาตรา ๑๒
๕. กรณี ไม แจง ใหผูมีป ระโยชนไดเ สี ย เสนอคํา คั ดค า นการเป ด เผยข อมู ลข า วสารของราชการ
ตามมาตรา ๑๗
๖. กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๓
๗. กรณีไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ขอมูล ตามมาตรา ๒๔
๘. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา
๒๕ (ยกเวนเปนกรณีตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่)
๙. กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชน
ไปศึกษาคนควา ตามมาตรา ๒๖
๑๐. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมใหบริการขอมูลขาวสาร ตามมาตร ๑๓
๑๑. กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๑๓
๑๒. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอและผูรองขอไมเชื่อวาเป น
ความจริง (มาตรา ๓๓)

21

๗. ประชาชนจะรองเรียนหนวยงานของรัฐไดอยางไร และรองเรียนกับใคร?

ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กฎหมายไมไดระบุวา ใหรองเรียนดวยวิธีใด ประชาชนอาจไปรองเรียนดว ยตนเอง ณ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหเจาที่จดบันทึกไวให หรือสงทางไปรษณียถึง
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือ รองเรียนดวยวิธีการอื่น
คําแนะนํา : คํารองเรียนหรือคําอุทธรณควรจัดทําเปนหนังสือ เพื่อประโยชนของผูร องเรียน

 การเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ
ประชาชนจะใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการไดโดยตองยื่นคําขอ แต
กฎหมายไมไดกําหนดวาคําขอนั้นตองเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม การเขียนคําขอก็เพื่อใหประชน
ไดรับประโยชนสูงสุด และทําใหมีหลักฐานชัดเจนทั้งผูขอและสวนราชการ ในกรณีที่ตองการเขียนคําขอ ควร
เขียนใหถูกตองครบถวนในรายละเอียดเกี่ยวกับผูขอขอมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่ขอใหชัดเจน
ที่สุดเทาที่จะทําได เชน การขอดูเอกสารสัญญาของเทศบาล ควรระบุวา สัญญาเรื่องอะไร ทําสัญญาเมื่อ
วันที่เทาใด หรือการขอรายงานการประชุมของ เทศบาล ควรเขียนใหชัดเจนวาเปนรายงานการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือเปนการประชุมของกรรมการชุดใด และเปนการประชุมครั้งที่เทาใด เปนตน

 วิธีการเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล มีดังนี้
- ชื่อ ที่อยู สถานที่ติดตอไดสะดวก และหมายเลขโทรศัพท
- วันทียื่นคําขอ
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่ขอ มีดังนี้
- ขอเอกสารหรือแฟม หากไมทราบใหระบุชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
พอเขาใจได
- ระบุวิธีการที่ตองการไดขอมูล เชน ตองการดู ตองการสําเนา ตองการ
สําเนาที่มีการรับรองความถูกตอง เปนตน
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๓. ระบุเหตุผลที่ขอขอมูล (กฎหมายมิไดกําหนดวาผูขอขอมูลตองแสดงเหตุผล
ประกอบการขอขอมูลขาวสาร แตหากผูขอระบุเหตุผลไวในคําขอก็จะเปนประโยชนในกรณีที่เจาหนาที่จะได
นําไปใชประกอบการใชดุลยพินิจในกรณีที่อาจจําเปนตองชั่งน้ําหนักเหตุผลระหวางประโยชนของราชการกับ
ประโยชนของเอกชนอื่นที่เกี่ยวของ หรือผูขอวาสมควรจะใหขอมูลแกผูขอหรือไม)

 การรองเรียน
เมื่อหนวยงานของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓) ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองเรียนตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการรองเรียน ดังตอไปนี้

๑. ขั้นตอนการรองเรียน
๑. พิจารณาวาพฤติการณหรือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐมีลักษณะตาม
กรณีตางๆ ในขอ ๖
๒. ยื่ น หนั ง สื อ ร อ งเรี ย นด ว ยตนเอง หรื อ ามอบฉั น ทะให ผู อื่ น มายื่ น แทนต อ
คณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการได ทั น ที โดยยื่ น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือจะสงหนังสือรองเรียนทางไปรษณียก็ได
๓. รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

๒. ขอความที่ควรระบุในหนังสือรองเรียน
๑.

รายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวกับผูรองเรียน ประกอบดวย
- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท
- วันที่ที่ยื่นคําขอรองเรียน
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
- ชื่อหนวยงาน
- ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย
๓. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถามี)

หากเอกสารประกอบอื่นๆ เชน คํารองขอขอมูลขาวสาร หรือหนังสือแจงการปฏิเสธ
การใชขอมูลขาวสาร ซึ่งหากผูรองจะแนบไปดวยก็จะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ซึ่งจะไดนําไปเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนนั้นๆ ตอไป
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๓. ขอแนะนําในการเขียนหนังสือรองเรียน
๑. ควรใชถอยคําสุภาพ
๒. ระบุขอเท็จจริง หรื อพฤติการณของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งรายละเอีย ด
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหชัดเจน
๓. พยายามหลีกเลี่ยงการรองเรียนที่ใชถอยคําเสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงไปถึง
บุคคลอื่น
๔. ถ า มี ข อ ขั ด ข อ งในการเขี ย นหนั ง สื อ ร อ งเรี ย น สามารถขอคํ า แนะนํ า จาก
เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ อาคารสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (ชั้น ๒) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือโทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๑๓๖๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑
๘๕๔๓

๘. ประชาชนจะใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีใด
ไดบาง ?

อุทธรณได 3 กรณีครับ
๑. ไมยอมเปดเผย
๒. ไมรบั ฟงคําคัดคาน
๓. ไมยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล

การอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ประชาชนจะสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการได ๓ กรณี คือ
๑) กรณีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีคําขอ
๒) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งบุคคลผูคัดคาน
ทราบวา ตนมีประโยชนไดเสีย และผูมีประโยชนไดเสียนั้นไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบเพื่อให
หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว
๓) กรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวา
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริง และไดยื่นคํา
ขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง
ทั้ง ๓ กรณี ดังกล า ว ประชาชนมีสิทธิ ยื่นหนังสื ออุทธรณตอคณะกรรมการข อมู ลขาวสารของ
ราชการเพื่อพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร พิจารณา
วินิจฉัยตอไป
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๙. ประชาชนจะอุทธรณไดอยางไร และอุทธรณตอใคร ?

ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อพิจารณา
สงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลขาวสารนั้นดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ ดังนี้
๑. พิจารณาวาหนวยงานของรัฐไดกระทําหรือปฏิบัติตามกรณีดังกลาวตามขอ ๘ แลว
หรือไม
๒. ยื่ น หนั ง สื อ อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารโดยผ า น
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียที่ สํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ชั้น ๒) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๔๓
๓. รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในเวลา
๖๐ วัน

 ขอความที่ควรระบุในหนังสืออุทธรณ
๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผูอุทธรณ ไดแก
- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท
- วันที่ยื่นคําอุทธรณ
๒) รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน และการกระทําที่เปนเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ
- ชื่อหนวยงาน
- ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณและการกระทําหรือคําสั่งที่เปนมูลเหตุใหทานยื่น
คําอุทธรณโดยระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีไมเปดเผยขอมูลที่ทานขอ หรือไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือไม
ยอมแกไขหรือลบขอมูลที่ทานขอใหแกไข
- รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่เปนเหตุใหทานอุทธรณ โดยควรระบุใหละเอียด
ชัดเจน และเขาใจวาขอมูลที่อานขอดู หรือขอมูลที่ทานคัดคานในฐานะผูมีสวนไดเสีย หรือขอมูลที่ทาน
ตองการใหแกไขหรือลบ เปนเรื่องอะไร โดยระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได และควรระบุชื่อและประเภท
ตลอดจนหมายเลขและวันที่ที่กําหนดในเอกสารไวดวย (ถามี)
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๓) เอกสารประกอบ (ถามี)
หากผูอุทธรณมีเอกสารประกอบ เชน สําเนาคํารองขอขอมูลขาวสาร และหรืหนังสือ
แจ ง คํ า สั่ ง ของหน ว ยงานที่ สั่ ง ไม เ ป ด เผย หรื อ คํ า สั่ ง ไม รั บ ฟ ง คํ า คั ด ค า นของท า น หรื อ คํ า สั่ ง ไม แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลที่ทานตองการใหแกไข ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) หากจะแนบไป
กั บ คํ า อุ ท ธรณ ก็ จ ะเป น ประโยชน ต อ การพิ จารณาของคณะกรรมการข อมู ล ข า วสารของราชการ และ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งจะไดนําไปใชประกอบการวินิจฉัยอุทธรณตอไปได
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ขอยกเวน
และกระบวกการคุม ครองสิทธิของประชาชน

๖. ขอมูลขาวสารของราชการลักษณะใดบางที่หนวยงานของรัฐสามารถใชดุลยพินิจ
ปฏิเสธคําขอดูขอมูลขาวสารนั้นได ?

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
โดยการเป ด เผยเป น หลั ก ส ว นการไม เ ป ด เผยจะเป น เพี ย งข อ ยกเว น และปกป ด ได เ ท า ที่ จํ า เป น
โดยกฎหมายจํากัดไว ดังนี้
ขอยกเวนที่ ๑ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เปาหมายหลักของการ
รวมตัวเปนรัฐคือ ความมั่นคงของประเทศเพราะเปนหลักประกันพื้นฐานในการอํานวยใหชีวิตประชาชน
ดําเนินไปในสังคมไดอยางสงบสุข หากความมั่นคงในที่นี้มีความหมายกวางรวมไปถึงความมั่นคงในทุกๆ
ดา น ได แ ก การปกครองภายในประเทศ ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งประเทศ การทหาร เศรษฐกิ จ สั ง คม
จิตวิทยา วิทยาการสิ่งแวดลอม ฯลฯ แมความหมายของความมั่นคงจะกวาง แตความสําคัญอยูที่น้ําหนัก
ของเรื่องวาสําคัญถึงระดับกระทบถึงความเปนอยูของประเทศจริงหรือไม
ขอยกเวนที่ ๒ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายเปนมาตรการทีร่ ฐั
จัดใหมีเพื่อบังคับใหเกิดผลตามความตองการของสังคม และกฎหมายตางๆ จะบังเกิดผลไดตอเมื่อมีกลไก
บังคับใหเกิดผล กฎหมายสวนใหญจะมีกลไกบังคับโดยเจาหนาที่ ดังนั้น ขอมูลขาวสารใด หากทําให “การ
บังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค” แลว กฎหมายก็ใหเจาหนาทีอ่ าจมี
คําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได กฎหมายมิไดจํากัดวาตองเปนเรื่องประเภทใดอาจเกี่ยวกับการฟองคดี
การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือแหลงที่มาของขอมูลขาวสารก็ได
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ขอยกเวนที่ ๓ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความเห็นภายใน ในการทํางานของหนวยงานของ
รัฐมักมีเจาหนาที่เสนอความเห็นกันหลายชั้น ในระหวางนั้นก็ยังไมเกิดขอยุติ เรื่องที่กําลังดําเนินการอาจมี
ขอเสนออยางหนึ่ง แตในชั้นที่สุดอาจจบลงเปนอีกอยางหนึ่งก็ได ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่มีอิสระในการ
เสนอความเห็นไดเต็มที่โดยไมถูกรบกวนกอนมีผลยุติ กฎหมายจึงใหเจาหนาที่อาจมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารอันเปนความเห็นหรือคํา แนะนําภายในหนวยงานได (เวนแตเปนเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดให
ประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน เชน ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือการจัดทําประชาพิจารณ เปนตน) และแมจะลวงพนจน
เกิดขอยุติและจะยังคงคําสั่งมิใหเปดเผยตอไปก็ได อยางไรก็ตามถาหนวยงานของรัฐเห็นวา มิใชเรื่อง
สําคัญที่จะกระทบผลสําเร็จในการทํางานของเจาหนาที่หนวยงานของรัฐจะสั่งใหเปดเผยเมื่อเกิดผลยุติแลวก็
ได อนึ่ง กรณีที่จะไมเปดเผยนี้ตองเปนสวนของความเห็นเทานั้น ไมรวมไปถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่ใชเปน
ขอเท็จจริงในการพิจารณา
ขอยกเวนที่ ๔ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคล รัฐมีหนาที่ดูแลความ
ปลอดภัยของสมาชิกในสังคม ขอมูลขาวสารใดหากจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคล เจาหนาที่ของรัฐ จึงอาจมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แตในหลายกรณีอาจตองมีการชั่ง
น้ําหนักของประโยชนที่เกี่ยวของ เชน ชีวิตของคนหนึ่งคน หากจําเปนอาจจะตองแลกกับชีวิตของคนรอยคน
หรือกับความมั่นคงที่สําคัญของประเทศก็ได เปนตน
ขอยกเวนที่ ๕ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล ขอมูลขาวสารของราชการ
อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับเอกชนคนใดคนหนึ่งก็ได มาตรา ๑๕(๕) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ ก็ไดวาง
หลักวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลใดถาเจาหนาที่เห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นจะเปนการรุกล้ําสิทธิ
สว นบุคคลโดยไม ส มควร เจา หน า ที่ อาจมีคํา สั่งไมใ หเ ปด เผยก็ ได อนึ่ง มาตรา ๑๕(๕) นี้ได ก ลา วถึ ง
“รายงานการแพทย” ดวย ซึ่งโดยแทจริงแลวก็เปนเพียงการขยายความเพราะรายงานการแพทยเปน
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” อยางหนึ่งตามคํานิยามในมาตร ๔
ขอยกเวนที่ ๖ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับกรณีกฎหมายหรือบุคคลเจาของขอมูลกําหนดมิให
เปดเผย ถากฎหมายใดหามเปดเผยขอมูลขาวสารใด ก็ยอมตองบังคับตามกฎหมายนั้น เชน การเปดเผย
วามีลิขสิทธิ์ตอสารธารณชนเปนสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ (มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗) การหามเจาหนาที่เปดเผยรายละเอียดในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐกอนที่
อธิ บ ดี จะสั่ งให ป ระกาศโฆษณาคําขอนั้ นได (มาตรา ๒๑ แห ง พระราชบั ญ ญัติสิท ธิ บั ตร พ.ศ. ๒๕๒๒)
สวนขอมูลขาวสารที่เอกชนผูไหมาไมประสงคใหเปดเผยยอมเปนไปตามขอเท็จจริง ขณะที่ไดใหขอมูล
ขา วสารมาว า ได แ สดงความประสงค ไ ว เ ช น ใดซึ่ ง อาจเป น กรณี โ ดยแจ ง ชั ด หรื อ โดยปริ ย ายก็ ไ ด การที่
กฎหมายใหหนวยงานงานของรัฐปกปดในกรณีเชนนี้ไดก็เพื่อใหไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูที่เกี่ยวของ
หากหนวยงานของรัฐไมรักษาความไววางใจที่ใหขอมูลขาวสารมา และกลับนําไปเปดเผยเสีย ตอไปเอกชน
จะไมเชื่อถือใหขอมูลขาวสารใดๆ แกหนวยงานของรัฐอีก
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๗. ถาหนวยงานปฏิเสธหรือมีคาํ สัง่ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามทีร่ อ งขอ ประชาชนจะมีสทิ ธิ
หรือไดรบั การเยียวยาอยางไรบาง ?
“ผมมาขอยื่นคําอุทธรณคําสั่ง
ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานของรัฐครับ”

กรณีที่ประชาชนไปใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยการยื่นคําขอและหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมยอม
เปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนผูขอทราบ ประชาชนมีสิทธิที่จะอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ทันทีที่หนวยงานไดมีคําสั่งปฏิเสธ สิทธิดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อภายหลังจากหนวยงานของรัฐมีคําสั่ง
ปฏิเสธแลวและกฎหมายกําหนดใหตองใชสิทธิอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้นแตถาหนวยงานไมแจงสิทธิดังกลาวใหทราบ ระยะเวลาอุทธรณจะขยายเปน ๑ ป และเมื่อ
ไดมีการยื่นอุทธรณแลว เรื่องอุทธรณของทานจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งเปนองคกรตามกฎหมายที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารถือเปนที่สุด

๘.

ใครเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองเรียนของประชาชน และมีขั้นตอนดําเนินการ
อยางไร ?

ผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย กรณีเรื่องรองเรียน คือ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ (กขร.) โดยมีขั้นตอนแสดงได ดังนี้
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กระบวนการขัน้ ตอนเรือ่ งรองเรียน

ประชาชนพบวา มีกรณีที่หนวยงานของรัฐไม
ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารฯ
ยื่นคํารองเรียนตอ กขร.
กขร. มอบหมายใหอนุกรรมการฯ หรือ สขร.
ตรวจสอบขอเท็จจริง และใหคําแนะนําหนวยงาน
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายขอมูลขาวสารฯ
หนวยงานพิจารณาดําเนินการ
และแจงผลการพิจารณาใหผรู องเรียนทราบ
พรอมรายงาน กขร. ทราบ

ผูรองเรียนพอใจ เปนอันยุติเรื่อง

ผูรองเรียนไมพอใจ
ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยตอไป
กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจงให
หนวยงานปฏิบัติตามคําวินจิ ฉัย
กขร. ติดตามผลวา มีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยแลว
หรือไม หากมีการปฏิบัติแลวเปนอันยุติ หากไมปฏิบัติ
จะใชมาตรการเรงรัด และรายงานผูบงั คับบัญชา
ตนสังกัดดําเนินการพิจารณา เพื่อบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหายตอไป

หมายเหตุ :

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.)
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)
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๙. ใครเปนผูม อี าํ นาจหนาทีว่ นิ จิ ฉัยคําอุทธรณคาํ สัง่ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ
และมีขนั้ ตอนดําเนินการอยางไร ?
ผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย กรณีเรื่องอุทธรณตามกฎหมายขอมูลขาวสาร คือ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) โดยมีขั้นตอนแสดงได ดังนี้

กระบวนการขัน้ ตอนเรือ่ งอุทธรณ
ประชาชนพบวา มีกรณีที่ตองอุทธรณ
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารฯ
ยื่นคํารองเรียนตอ กขร.
กขร. พิจารณาสงเรื่องให กวฉ.
กวฉ. พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟงขอเท็จจริง
คูกรณีทงั้ สองฝาย
มีคําวินิจฉัยเปดเผยหรือไมเปดเผย
กฎหมายถือเปนที่สุด
กรข. มีหนังสือแจงใหหนวยงานถือปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัย และสอดสอง ติดตามผลการปฏิบัติ

หมายเหตุ :

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.)
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.)
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๑๐. ขอมูลขาวสารของราชการทีเ่ ปดเผยไดนนั้ ประชาชนจะขอคัดสําเนาและใหมกี ารรับรอง
สําเนาถูกตองไดหรือไม และตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม ?
คัดสําเนา
รับรองสําเนา

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให การขอสําเนาและขอใหรับรอง
สําเนาถูกตองเปนสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนไดใชสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙
หรือใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๑ แลวกฎหมายยังกําหนดใหประชาชนมีสิทธิขอสําเนาและขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองไดดวย โดยหนวยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมได เพราะ
การไดสําเนาเปนประโยชนเฉพาะตัวของประชาชนแตละคน อยางไรก็ตาม การเรียกคาธรรมเนียมของ
หนวยงานหากเรียกเก็บในอัตราที่สูงกวาอัตราที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนดไวแลว ตองเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกอนและตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบกัน
ดวย

๑๑. ขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไวดวยตนเอง โดยไมตองมีคําขอ
มีอะไรบาง และหนวยงานของรัฐมีหลักการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสาร ดังกลาวนั้น
อยางไร ?

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดนั้น เปนขอมูลขาวสารตามมาตรา
๙ ซึ่งเปนขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญรองลงมาจากประเภทที่ตองจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา ๗ ซึ่งประชาชนควรไดรู กฎหมายจึงมีการวางระบบเอื้ออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารเหลานี้ไดโดยสะดวก
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 ประเภทของขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู
๑. ขอมูลขาวสารที่เปนผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงตอเอกชน
ผลการพิจารณา (คําวินิจฉัยหรือคําสั่ง) เปนการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย จึงเปนสิ่งที่ประชาชนควรรูเพื่อจะไดทราบวากรณีของตนจะมีผลเชนเดียวกับการ
พิจารณาที่ เคยมีมาแลวหรื อไม เพราะผลการพิจารณาในอดีตอาจเปนบรรทั ดฐานที่จะนํามาใชอีกได
มาตรา ๙ (๑) จึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นใหประชาชนไดตรวจดู โดยใหรวมความเห็นแยงและคําสั่งเกี่ยวของดวยเพื่อใหรูวาผลการ
พิจารณานั้นมีผลหักแนนเพียงใด และในที่สุดไดถือปฏิบัติเชนใด
๒. ขอมูลขาวสารที่เปนนโยบาย การตีความแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ เปน
สิ่งที่ประชาชนควรไดรูเพราะจะเกิดเปนผลปฏิบัติจริงๆ ในปจจุบันทํานองเดียวกับสิ่งที่กลาวมาในขอ ๑
ดังนั้น นโยบายที่กําหนดไวหรือการตีความการใชกฎหมายใดๆ แมไมเขาขายเปนกฎที่ตองลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แตอาจมีผลตอเอกชนในปจจุบันก็ตองนํามาจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
๓. ขอมูลขาวสารที่เปนแผนงานโครงการ และงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ที่ผานมาไม
เปดเผยทั่วไป ทําใหเปนประโยชนตอผูรับเหมาเพียงบางราย อนึ่ง เอกสารงบประมาณเกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการนี้เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานในปนั้นๆ มาตรา ๙ (๓) จึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัด
แผนงานโครงการและงบประมาณของปที่กําลังดําเนินการอยูของหนวยงานของรัฐแหงนั้นใหประชาชน
สามารถตรวจดูได
๔. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐใชอยูในปจจุบัน
เพื่อเปนแนวทางหรือคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งแนนอนวาหากมีกรณีใดเกิดขึ้นเจาหนาที่ของรัฐจะ
ปฏิบัติตามคูมือนั้น ดังนั้น มาตรา ๙ (๔) จึงบังคับใหจัดคูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานใหประชาชน
ไดตรวจดูดวย แตทั้งนี้เฉพาะที่เปนคูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําสั่งใดหากเปดเผยออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย
หนวยงานของรัฐอาจไมเปดเผยก็ได
๕. สิ่งพิมพที่อางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตร ๗ วรรคสอง ขอมูลขาวสารทีแ่ พรหลาย
เปนสิ่งพิมพแลวไมตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาอีก เพื่อลดความซ้ําซอนสิ้นเปลือง แตถึงกระนั้น
มาตรา ๙ (๕) ก็บังคับใหตองจัดใหมีสิ่งพิมพนั้นไวใหประชาชนตรวจดูไดเพื่อปองกันปญหาในกรณีจัดหา
ภายหลังไมสะดวก
๖. สัญญาสําคัญของรัฐ สัญญาในการดําเนินงานตางๆ ของรัฐโดยทั่วไปยอมไมเปนความลับ
แตที่ผานมามักไมเปดเผยเทาที่ควร ทําใหประชาชนขาดขอมูลในการศึกษาติดตามการงานของรัฐ จน
บางครั้งปรากฏวามีสัญญาบางกรณีที่ทําไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือไมสําเร็จตามที่มุงหมาย มาตรา ๙ (๖) จึง
กําหนดใหจัดสัญญาดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนตรวจดูเพื่อความสะดวกในการศึกษาขอมูล
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ก. สัญญาสัมปทาน ไดแก สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เชน การ
เดินทางรถประจําทาง หรือสัญญาใหเอกชนจัดทําประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน การทําไม
หรือทําเหมืองแร ฯลฯ
ข. สัญญาผูกขาดตัดทอน คือ สัญญาที่ใหสิทธิเอกชนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดแต
เพียงผูเดียว เชน สัญญาใหผลิตสุรา เปนตน
ค. สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ คือ กิจการที่เปนของรัฐแตมีการ
รวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา เชน สัญญาใหบริการโทรศัพท เปนตน
๗. มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการทีแ่ ตงตัง้ โดยกฎหมายและคณะกรรมการทีแ่ ตงตัง้ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี โดยที่เห็นวามติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเหลานี้มีความสําคัญในการบริหาร
ราชการที่ประชาชนควรไดรู กฎหมายจึงกําหนดใหจัดขอมูลขาวสารเหลานี้ใหประชาชนตรวจดู และจะตอง
ระบุชื่อ รายงานและขอมูลขาวสารที่ใชในการพิจารณาดวย
๘. ขอมูลขาวสารอื่น คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการอาจกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารใดๆ ใหประชาชนตรวจดูเพิ่มเติมไดตามมาตรา ๙ (๘)

 หลักเกณฑและวิธีการจัดใหประชาชนตรวจดู
การจัดใหประชาชนไดตรวจดู (public
inspection) จะตองทําเชนใด มาตรา ๙
กําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ทั้งนี้ เพื่อให
ไดมาตรฐานตามความมุงหมายของกฎหมายและสอดคลองกับภาวะทางการเงินและความจําเปนในการ
บริหารประเทศในแตละสมัย ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ กําหนดหลักเกณฑไว ดังนี้
๑. ตองมีสถานที่เฉพาะสําหรับประชาชนสามารถใชตรวจดูและศึกษาไดโดยสะดวกตาม
สมควร ตามกําลังบุคคลและงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อความเปนสวนตัวในการตรวจดูและศึกษา
๒. ตองจัดใหมีดรรชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอใหประชาชนสามารถเขาใจวิธีการคนหาได
โดยสะดวก กลาวคือ มิใชตองคอยสอบถามหรือขอใหเจาหนาที่ตองชวยเหลือมากเกินควร อันจะทําใหการ
ตรวจดู ช ะงั ก และขาดความเป น ส ว นตั ว ในการศึ ก ษา ส ว นการค น หาจะใช ดัช นี เ ป น บั ต รรายการอย า ง
หองสมุดหรือระบบบริการของคอมพิวเตอรก็ได
๓. ขอมูลขาวสารที่จัดใหตรวจดู ประชาชนตองสามารถตรวจดูเองไดโดยสะดวก เชน
สามารถหยิบหาเองได เปนตน ในกรณีมีความจําเปนเรื่องสถานที่อาจแยกเก็บและใหบริการ ณ สถานที่
แยกกันก็ได แตตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูตรวจดูดวย
๔. ในกรณีห น ว ยงานของรั ฐ เห็น วา จํา เปน ตองมีร ะเบีย บเพื่ อ รั ก ษาความเป น ระเบีย บ
เรียบรอยของการเขาใชบริการหรือความปลอดภัยของขอมูลจาวสาร กําหนดระเบียบจะตองคํานึงถึงความ
สะดวกในการตรวจดูของประชาชนดวย
๕. การจัดสถานที่ใชประชาชนเขาตรวจดู อาจจัดไวที่หองสมุดของหนวยงานอื่น หรือ
สถานที่เอกชนที่อยูใกลเคียงกับที่ตั้งหนวยงานของรัฐนั้นก็ได
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พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
-----------------------

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราช
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะได
จัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
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“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มี
ชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ให
ถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน
คนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น
ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการ
และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และให
คําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
_______________
มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่
เกี่ยวของ
(๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
(๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ
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(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํา รับ รองถูก ตอ งของขอ มูล ขา วสารตามวรรคหนึ่ง ได ในกรณีที่ส มควรหนว ยงานของรัฐ
โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ให
คํานึง ถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปน
อยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคล
ใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ
เขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร
เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูล
ขาวสารนั้นก็ได
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มี
อยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดให
มีขี้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปอง
สิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหา
ขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
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บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใด
ขึ้นใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยู
แลว ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูล
ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น
หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอให
คําแนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหสง
คําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัด
ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา
๑๑ หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับ
ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา
๑๗ หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได
แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน
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หมวด ๒
ขอมูลขาวสารทีไ่ มตอ งเปดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน พระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได
มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
(๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูให
มาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวย
วาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการ
บังคับบัญชา
แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ
บุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ
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มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่
กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึง
เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการ
พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวา
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให เ ป ด เผยข อ มู ล ข า วสารนั้ น ได
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
นั้นโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได จะตอง
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการ
พิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได
มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด
แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใดใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
(๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี
คําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นได
กระทําโดยสมควรแกเ หตุ
ในการนี้จ ะมีก ารกํา หนดขอ จํา กัด หรือ เงื่อ นไขในการใชขอ มูล
ขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว
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หมวด ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงาน
ของรัฐแหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับ
กับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรค
รายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว
มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐ ตอ งปฏิบัติเ กี่ยวกั บการจัดระบบข อมูลข าวสารสว นบุค คล
ดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ
และยกเลิกการจัดใหมีระบบ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น
ดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัด ใหมีก ารพิม พใ นราชกิจ จานุเ บกษา
และตรวจสอบแกไ ขใหถูก ตอ งอยูเ สมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
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ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใช
ขอมูลตามปกติ และกรณีที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมี
กฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใช
ขอมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล
ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล
ที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปนี้
(๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น
(๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น
(๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมีหนาที่
ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
(๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เปนการใหซึ่งจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ขอขอเท็จจริงดังกลาว
(๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับ
สําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได
ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมี
สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้น
ทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
แจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ
และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของได
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมได
แลวก็
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หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร
___________
มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสง
มอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาป
(๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบป
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(๓) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร
(๔) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว
เปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง
เก็บรักษา
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หมวด ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว
ตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได
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มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามมาตรา ๒๗ พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณีมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่
เกี่ยวของได และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร
ที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๖
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคํา
คัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา
๒๕
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตาม
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวย
บุคคลตามความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติ
หนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ในกรณี พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสารของหน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใด กรรมการวิ นิ จ ฉั ย
การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารซึ่ ง มาจากหน ว ยงานของรั ฐ แห ง นั้ น จะเข า ร ว มพิ จ ารณาด ว ยไม ไ ด
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมี
คํา วินิจ ฉัย จะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับ
กรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได
ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย
และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย
ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่
ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม
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หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูล
ขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรค
หนึ่งไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
จะไดกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในสวนที่
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปน
สิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ
ของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิ
หนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับ
สมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน
จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
_______________

สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการฯ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
*****************************************************************************
เหตุผลสําคัญทีต่ อ งคุม ครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไดวางหลักเกณฑไวโดยเฉพาะกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
เพื่อ ปองกันมิใหเกิดการกระทบตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล เพราะปกติคนเราจะมีความ เปน
สวนตัวใน การดํารงชีวิตระดับหนึ่งที่ไมตองการใหผูอื่นนําไปเปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจทําใหเกิดความไม
สบายใจหรือ รําคาญใจ สําหรับสิทธิของเจาของขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ โดยหลักการหนวยงานของรัฐจะนําไปเปดเผยโดยที่ เจาของขอมูลไมยินยอมนั้น
ไมไดสวนความยินยอมสามารถ จัดทําไวลวงหนาหรือจะทําเปนครั้งคราวที่เปดเผยก็ไดขึ้นอยูกับลักษณะของ
ขอมูลขาวสารและเทคนิคในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
แตทั้งนี้มีขอยกเวนใหหนวยงานของภาครัฐสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดย
ไมตอง ขอความยินยอมไดในบางกรณีตามที่ กฎหมายกําหนด
สิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๑. สิทธิขอตรวจสอบขอมูลขาวสาร
กรณี ที่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตรวจสอบพบว า ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลของตนที่
หนวยงานของรัฐ รวบรวมเก็บไวมีขอความสวนใดที่ไมถูกตองอยู พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ นี้ไดใหเจาของ
ขอมูลมีสิทธิที่จะขอ ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวกับตนไดเพราะกฎหมายมีเจตนารมณเพื่อมิให
หนวยงานของรัฐจัดเก็บและนํา ขอมูลขาวสารที่ผิดพลาดไปใชใหบังเกิดผลรายแกบุคคล นอกจากนี้บุคคลยัง
มีสิทธิขอสําเนาขอมูลขาวสารนั้นไดดวยถาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับหนวยงานของรัฐอาจปฏิเสธไมให
ตรวจดูได
๒. สิทธิขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน
ถาบุคคลใดพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองผูนั้นมีสิทธิ
ทําคําขอเปน หนังสือใหหนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารนั้น ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาและแจง
ผลใหผูนั้นทราบ โดยไมชักชา
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๓. สิทธิอทุ ธรณคาํ สัง่ ไมแกไขเปลีย่ นแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน
ในกรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ ไมย อมปฏิบั ติต ามคํา ขอแกไ ขผู มีคํ า ขออาจอุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งถา
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ไดวินิจฉัย เชนใดหนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตาม
๔. สิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอแกไขเปลีย่ นแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ของตนแนบไวกบั ขอมูลสวนบุคคลนัน้ ได
ไมวาจะมีการอุทธรณคําสั่งของหนวยงานของรัฐหรือไมหรือผลการพิจารณาอุทธรณ
จะเปนเชนใด เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลสวนบุคคล
นั้นได ทั้งนี้ เพราะการใหหมายเหตุไวเปนวิธีการสุดทายกรณีที่ผูขอแกไขไมสามารถพิสูจนความถูกตองได
ชัดเจน และหนวยงาน ยืนยันวาขอมูลขาวสารสวนบุคคล ที่อยูในความครอบครองนั้นถูกตองสมบูรณแลว
เพื่อจะเตือนใหผูจะนําขอมูล ขาวสารสวนบุคคลนั้นมาใชไดตระหนักและใชดุลยพินิจ โดยระมัดระวังวาที่
ถูกตองเปนเชนใด
สําหรับการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูลจะทํา
ไดตอเมื่อเขาขอยกเวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ เทานั้น เชน การเปดเผยตอเจาหนาที่ ของรัฐใน
หนวยงานของตนเพื่อ นําไปใชตามอํานาจหนาที่ การใชขอมูลตามปกติเพื่อประโยชนในการศึกษาตอหอ
จดหมายเหตุแหงชาติเพื่อ ปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปองกันหรือระงับอันตราย
ตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล และตอศาลและเจาหนาที่ ของรัฐ/หนวยงานของรัฐรวมทั้งบุคคลที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายในการขอขอเท็จจริง เปนตน
เมื่อทราบถึงหลักการและสิทธิสวนบุคคลที่มีอยูแลว หากเกิดปญหาเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลที่ถูก ละเมิดหรือไมถูกตองก็อยาลืมใชสิทธิกัน ทั้งนี้ เพื่อปกปองประโยชนของตัวทานเอง

