


 
 
 
 
 
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว าด วยหลัก เกณฑ  และวิ ธีการบริหารกิ จการบ าน เ มือง ท่ี ดี                  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง  เพ่ือตอบสนอง ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจ ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย             
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตอองการ และมีการ ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ กําหนดใหสวนราชการระดับกระทรวงจัดใหมี
ศูนยบริการรวมกระทรวง  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และนโยบายของรัฐบาลที่ใหสวน
ราชการ บริการขอมูลขาวสารสูประชาชน รับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน ตลอดจนประสานงาน ติดตาม
เรงรัดการ  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ กําหนดใหสวนราชการระดับ
กระทรวงจัดใหมีศูนยบริการรวมกระทรวง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และนโยบายของรัฐบาล
ที่ใหสวนราชการ บริการขอมูลขาวสารสูประชาชน  รับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน ตลอดจน
ประสานงาน ติดตามเรงรัดการ  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
 

๒.  การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ 
 

เทศบาลตําบลกระจับไดจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับข้ึน  เม่ือวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือเปนหนวยบริการประชาชนท่ีมาติดตอ สอบถาม ขอทราบขอมูลท่ีเกี่ยวกับภารกิจ
ของเทศบาลตําบลกระจับ  รวมทั้งเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
๓.  สถานท่ีต้ัง 
 

ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ  ต้ังอยู  ณ  บริเวณหนาหองทะเบียน
ราษฎร  ชั้น  ๑  เลขท่ี  ๔๙  หมู  ๙  ตําบลหนองออ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

คูมือมาตรฐานการใหบริการขอมูลขาวสาร 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
และเพ่ือใหสอดคลองใน การปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูลขาวสาร โดยมีหนาท่ีดังน้ี  

๑. อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมีมาติดตอ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลกระจับ  ใหสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ที่เกี่ยวของกับภารกิจและความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลกระจับ  ตลอดจนเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรบมอบหมาย 
 
๕.  วัตถุประสงค 
 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการใหมีมาตรฐาน  
๒. เพ่ือใหเจาหนาท่ียึดคูมือการใหบริการไวเปนมาตรฐานในการใหบริการของศูนยบริการ

ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ 
๓. เพ่ือใหผูรับบริการทราบถึงขอบเขตและข้ันตอนการขอรับบริการ 

 
๖.  ขอบเขต 
 

คูมือการปฏิบัติงานน้ี ครอบคลุมข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
กระจับ  ต้ังแตขั้นตอนการแตงต้ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลกระจับ 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 :  ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือ ผานชองทางการ 
ส่ือสารตางๆ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย :  ผูที่  ไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและทางออม 
  จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน บุคลากร

ในสวนราชการ ผูสงมอบงาน  รวมทั้งผูรับบริการดวย 
ขอมูลขาวสาร : ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดๆ          

ไมวา ส่ือความหมายน้ัน  จะทําไดโดยสภาพของส่ิงน้ันเองหรือโดย
ผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดย เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใด
ที่ทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได  

ขอมูลขาวสารของราชการ :  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงาน ของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกีย่วกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  :  ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษาฐานะ
การเงิน ประวติัสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทาํงาน  
ผูที่มีหมายเลขรหัสหรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวตนของผูนั้นได
เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย 
และ ใหหมายความรวมถงึขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่
ถึงแกกรรมแลวดวย 

 หนวยงานของรัฐ :  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่เกีย่วกับ
การพิจารณา พิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง  

เจาหนาที่ของรัฐ :  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
หนวยงานที่เกีย่วของ / :  ทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลกระจับ  
หนวยงานเจาของเร่ือ  
หนวยงานภายนอก :  หนวยงานหรือองคกรภายนอก 
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คณะกรรมการขอมูลขาวสาร :  องคประกอบ  ประกอบดวยปลัดเทศบาลตําบลกระจับ  เปน 
ของเทศบาลตําบลกระจับ  ประธานกรรมการ  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเปน

กรรมการ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เปนกรรมการ
และเลขานุการ  โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่เสนอ
นโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร  การจัดระบบการขอ
อนุญาตและการบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําแนะนําหรือเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร  ใหคําแนะนําหรือเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ  การพิจารณาประเภทขอมูล
ขาวสารท่ีไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีเปนความรับของ
ทางราชการ  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและเอกชน  ใหคําแนะนํา
หรือความเห็นในกรณีที่ มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  พ.ศ.๒๕๔๐  เชิญ
บุคคลใดๆ  มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร  มีอํานาจวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
เทศบาล 

ศูนยบริการขอมูลขาวสาร : เปนหนวยงานในการบริการขอมูลขาวสาร  ตลอดจนดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกระจับ  ประสานการนําเรื่องเพ่ือพิจารณาการเปดเผยหรือไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของหนวยงาน
เจาของเร่ือง  เสนอเขาที่ประชุมเพ่ือพิจารณา โดยกองวิชาการ
และแผนงานเปนผูกํากบัดูแล 

การรับฟงและการเรียนรู :  การรวบรวมขอมูลและบูรณาการขอมูลตางๆ เชน ผลการ 
ความตองการความคาดหวัง  สอบถามกลุมตัวอยาง การสํารวจความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอรองเรียน 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย ขอมูลจากเว็บไซต และ
แหลงขอมูลอ่ืนๆ  ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

ชองทางการใชบริการ :  ชองทางตางๆ  ที่ใหบริการขอมูลขาวสาร  เชน  ติดตอดวย 
ขอมูลขาวสาร  ตนเอง  โทรศัพท  โทรสาร  หนังสือราชการ  ตูแสดงความ

คิดเห็น  เว็บไซต  เปนตน   
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๘.  แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของทาง 

ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

๑.  เร่ืองท่ีหนวยงานสามารถใหขอมูลขาวสารไดทันที 
๑.๑  ขอมูลตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ 

(๑)  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
(๒)  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
(๓)  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรฐั  
(๔)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย

หรือ การตีความ  
(๕)  ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด  

๑.๒ ขอมูลตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙  
(๑)  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ 

คําส่ังท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว  
(๒)  นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพ  ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 

๗ (๔)  
(๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ  
(๔)  คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ ของเอกชน  
(๕)  ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ขอมูลเอกสารท่ีไดมีการ 

จัดพิมพเผยแพรตามจํานวนพอสมควรแลว)  
(๖)  สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ 

เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ  
(๗)  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติ 

คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ใหระบุรายช่ือ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน
การ พิจารณาไวดวย  

(๘)  ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

๒. เร่ืองท่ีหามมิใหเปดเผย  
ขอมูลขาวสารของทางราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย          

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔  
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๓. เร่ืองท่ีหนวยงานสามารถใชดุลยพินิจไมเปดเผยขอมูลขาวสารได ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕  
๓.๑  การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
๓.๒  การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ ตาม

วัตถุประสงคได ไมวาจะเก่ียวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ
การรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

๓.๓  ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 
แต ทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น
หรือ คําแนะนําภายในดังกลาว  

๓.๔  การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
๓.๕  รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ 

สวนบุคคลโดยไมสมควร 
๓.๖  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มี

ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
๓.๗  กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา   

สําหรับกรณีขอ ๓ หนวยงานสามารถนําเรียนนายกเทศมนตรี  ผานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร ของเทศบาลตําบลกระจับ  เพ่ือเสนอความเห็นประกอบใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
กระจับเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยส่ังการได 
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๙.  แผนผังข้ันตอนกระบวนการใหบริการขอมูลขาวสาร (Work flow) 

 
แผนภูมิขัน้ตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 

ศูนยบริการขอมลูขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ผู้ร้องขอข้อมูล กรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลฯ 

เจ้าหน้าท่ีข้อมูล 

ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีข้อมูล 

สําเนา 

คิดค่าบริการ 

จัดส่งให้ผู้รองขอ 

ส้ินสุด 

ส่วน/ฝ่ายท่ี

ตรวจสอ

ตรวจสอ

รวบรวมข้อมูล/แจ้ง

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ขออนุมัติ ไม่ขออนุมัติ 
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๑๐.  ข้ันตอนการใหบริการตามชองทางตาง ๆ 

 
๑. กรณีติดตอดวยตนเอง  ที่ต้ัง   :   อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ชั้น  ๑  เลขท่ี  ๔๙  

หมู  ๙  ตําบลหนองออ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐  
๑.๑  กรอกแบบคําขอดูขอมูลขาวสาร 
๑.๒  เจาหนาที่แยกประเภทเร่ืองท่ีจะขอรับบริการ  

๑.๒.๑  กรณีมีขอมูล        :  ชวยเหลือ แนะนํา คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสาร 
๑.๒.๒  กรณีไมมีขอมูล    :  ใหคําแนะนํา ปรึกษา เพ่ือขอรับคําแนะนํา จาก   หนวยงานอ่ืน 

๑.๓  ถายสําเนา   (กรณีมีขอมูล) 
๑.๔  รับรองสําเนา (กรณีมีขอมูล) 
๑.๕  รวบรวมสถิติขอมูล 

๒. กรณีติดตอทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท : ๐๓๒ -  ๒๙๙ ๓๖๔  ตอ  ๑๐๗  
๒.๑  สอบถามช่ือท่ีอยู / เรืองท่ีขอรับบริการ 
๒.๒  เจาหนาที่แยกประเภทเร่ืองท่ีจะขอรับบริการ 

๑.๒.๑  กรณีมีขอมูล        :  ชวยเหลือ แนะนํา คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสาร 
๑.๒.๒  กรณีไมมีขอมูล    :  ใหคําแนะนํา ปรึกษา เพ่ือขอรับคําแนะนํา จากหนวยงานอ่ืน 

๒.๓  ถายสําเนา    (กรณีมีขอมูล) 
๒.๔  รับรองสําเนา  (กรณีมีขอมูล) 
๒.๕ รวบรวมสถิติขอมูล  

๓.  กรณีติดตอทางหนังสือ 
๓.๑  สารบรรณรับเร่ือง 
๓.๒  พิจารณาสงใหหนวยงานเจาของเร่ือง 
๓.๓  หนวยงานเจาของเร่ืองดําเนินการและตอบกลับโดยเรงดวน (ภายใน ๑๕ วันทําการ) 
๓.๔  สงเร่ืองใหศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับรวบรวม 
๓.๕  รวบรวมสถิติขอมูล 

๔.  กรณีติดตอทางเว็บไซต 
๔ .๑   ผู รับบ ริการสามารถเ รียกดูขอมูลขาวสารเว็บไซตของเทศบาลตําบลกระจับ    

(www.krachab.go.th) 
๔.๒  หากผูรับบริการตองการขอมูลเพ่ิมเติมสามารถขอขอมูลไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส       

(E-mail) หรือหัวขอกระดานสนทนาบนหนาเว็บไซต  
๔.๓  รวบรวมขอมูลตอบกลับโดยเรงดวน 
๔.๔  รวบรวมสถิติขอมูล 
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๑๑.  หลักการการใหบริการ 

 
การบริการ  คือ  การใหความชวยเหลือ  หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน  การบริการ

ที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และช่ืนชมองคกร  ซึ่งเปนผลดีกับองคกร ดังน้ัน ถาการบริการดี 
ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย   

Service  Mind  ถือเปนหัวใจสําคัญของงานบริการ  คนที่ทํางานบริการจะตองใหบริการแก 
ผูรับบริการดวยจิตใจท่ีรักงานบริการอยางเต็มเปยม  และแสดงออกใหผูรับบริการเห็นถึงความเอาใจใสของ  
ผูใหบริการ  เพ่ือเปนการสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการเม่ือเขามารับบริการ  โดยคําวา  Service  
Mind  สามารถแยกออกเปน ๑๑  คํา  ตามตัวอักษร ไดดังน้ี 

“Service”  หรือ  บริการ 
S (smile)  แปลวา  ยิ้มแยม เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความรูสึกดี ๆ  เวลาเขามารับบริการ 
E (enthusiasm) แปลวา  ความกระตือรือรน  
R (rapidness) แปลวา  ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ   
V (value)  แปลวา  มีคุณคาทําอยางไรใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และจะทํา

อยางไร  จึงจะปรับเปล่ียนใหการใหบริการของเรามีคุณคาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  
I (impression)  แปลวา   ความประทับใจ ทําชวงเวลาแรกพบใหนาประทับใจมากท่ีสุด ดูแล

ในเร่ือง บุคลิกการแตงกายใหสะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ
ต้ังแตแรกพบ 

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  มีความเช่ือ การมีความเช่ือในส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม ทําใหคนเรามี

ความสุข    เชื่อในงานท่ีทํา มีความสุขและรักในงานบริการ เพ่ือใหเกิดการบริการที่ดีที่สุด 
I (insist)  แปลวา  ยืนยัน/ยอมรับ ยืนหยัดในส่ิงที่ทํา ไมวาจะเจออุปสรรคปญหาสักกี่ครั้ง  ก็

ไมทอถอย แมเจอผูรับบริการตําหนิ ตอวา หรือเอาแตใจ ก็ตองอดทน และจะประสบความสําเร็จในท่ีสุด 
N (necessitate)  แปลวา  การใหความสําคัญ  เพราะผูรับบริการคือคนสําคัญ  และ

ตองการไดรับการ ดูแลจากเราเปนอยางดี  เราตองทําใหผูรับบริการทุกคนเปนคนพิเศษ ไมแบงแยกหรือ
เลือกท่ีรักมักที่ชัง 

D (devote)  แปลวา  อุทิศตน ทุมเททํางานดวยหัวใจบริการอยางเต็มท่ี 
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องคประกอบท่ีสําคัญของการมีหัวใจบริการ 

๑.  การจัดบรรยากาศ สถานท่ีทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาด เรียบรอย 
บรรยากาศรมเย็น มีสถานที่พักผอนหรือท่ีพักรอ  

๒.  การย้ิมแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ ความรูสึก ความเต็มใจ
และ ความกระตือรือรนที่จะใหบริการ “เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ให
ดีที่สุดให เกิดความประทับใจตอผูรับบริการกลับไป” ความรูสึกน้ีจะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏในใบหนา 
และกิริยาทาทาง ของผูใหบริการ คือ การยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือวา
เปนบันไดข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสูผลความสําเร็จขององคกร อยาลืมวา “การย้ิม คือ การเปดหัวใจการ
ใหบริการที่ดี”  

๓.  ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็วและเต็มใจ ดวยการเริ่มตนทักทายผูมาติดตอ 
ดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร เชน จะใหชวยอะไรไหม(คะ) 
ตองการ ติดตอเรื่องอะไรครับ (คะ) เปนตน อยาปลอยใหผูมาติดตอถามกอน  เม่ือรับงานแลวตองทําให
สําเร็จโดยเร็วและ เกิดความสะดวก ความรวดเร็วและความเต็มใจถือวาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ 
ถาหากไมสามารถทําไดรวดเร็วดวยขอระเบียบ หรือข้ันตอนใดก็ตาม ก็ตองช้ีแจงดวยถอยคํา หรือภาษาท่ี
แสดงถึงความกังวล ความต้ังใจ จะชวยเหลือจริง ๆ แตไมสามารถทําได เพราะมีขอขัดของ หรือความ
จําเปนตามระเบียบ  

๔.  การส่ือสารท่ีดี การส่ือสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ต้ังแตการตอนรับ หรือการรับ
โทรศัพท ดวยน้ําเสียงและภาษาท่ีใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไปไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธ
โดยตรงหรือ การโทรศัพทจะบงบอกถึงนํ้าใจการบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจท่ีมุงบริการจะตอง
มากอน แลวแสดงออกทางวาจา  

๕.  การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวังท่ีจะไดรับ 
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ  การอธิบายในส่ิงท่ีผูมารบับริการ
ไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและใหความสนใจตองาน
ที่รับ บริการอยางเต็มท่ี  

๖.  การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึงเครื่องมือ และเทคนิควิธีการใหบริการ เชน       
การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบ เพ่ือชวยใหบริการ คือ การสรางนํ้าใจ
ใหบริการให เกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรงแตเปนเรื่องของทุกคนตองชวยกัน  
ทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี เชน Web site ตาง ๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวก  ใน
ดานขอมูลขาวสารจะชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี 

๗.  การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควรมีการ 
ติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับ 
วามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ
วาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง หรือภายใน ๑ วัน เปนตน ดังน้ันผูที่ 
จะทํางานดานบริการไดดี ตองมีหัวใจการใหบริการ เพราะทําใหผูอ่ืนมีสุขและตนเองก็เกิดสุขดวย ทั้งน้ี         
เพ่ือประโยชนของ อาชีพของทาน รวมถึงองคกร ภาพลักษณรวมของหนวยงาน 
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๑๒.  มาตรฐานการใหบริการ 

 
๑. มาตรฐานดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

๑.๑  มีการจัดทําแนวทางในการดําเนินงานที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่ 
เหมาะสม  

๑.๒  มีการเผยแพรขั้นตอนการใหบริการที่สํานักงาน และทางเว็บไซต 
๑.๓  มีการจัดทําแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๙  ครบถวนและเปนปจจุบัน 
๑.๔  มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ 

๒. มาตรฐานดานบริการของเจาหนาท่ี 
ผูใหบริการเปนสวนสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลตอคุณภาพของการบริการ เพราะผูใหบริการมี

ปฏิสัมพันธตอผูรับบริการโดยตรง ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญในการบริหารบุคลากรใหเปนผูที่มีลักษณะท่ี
เหมาะสม และมีมาตรฐานในการใหบริการ ดังน้ี  

๒.๑  มีทัศนคติท่ีถูกตองในการใหบริการ การบริการที่ทําใหผูรับบริการประทับใจน้ัน ตองมา 
จากจิตใจและทัศนคติของผูใหบริการท่ีเห็นพองกันวา  ผูรับบริการคือจุดมุงหมายของการทํางานของตน 
ผูรับริการเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด ตองอํานวยความสะดวกและชวยเหลือใหเต็มกําลังความสามารถ 

๒.๒  มีมิตรไมตรี การอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการน้ัน จะตองอยูบนพ้ืนฐานของ 
ความมีมิตรไมตรี ยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัย ทําใหผูรับบริการมีความอบอุนใจ 

๒.๓  มีความรู  ผูใหบริการจะตองมีความรูในงานของตนอยางถองแท เพ่ือท่ีจะสามารถให 
บริการไดถูกตอง สามารถใชความรูที่  มีชวยแกไขปญหาใหแกผูรับบริการได  

๒.๔  มีความสุภาพ  ผูใหบริการควรมีกิริยามารยาท  มีความสุภาพออนนอม ยกยองให
เกียรติ ผูรับบริการ  

๒.๕  มีความเต็มอกเต็มใจชวยเหลือ  การมีจิตใจใฝบริการ (Service Mind) ที่จะเต็มอก
เต็มใจ ที่จะใหบริการเปนจิตวิญญาณของผูใหบริการที่ดี และชวยใหผูรับบริการรูสึกประทับใจเม่ือมารับ
บริการ  

๒.๖  มีความเสมอภาคในการใหบริการ  ผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแก 
ผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูนั้นจะมีฐานะหรือสถานะทางสังคมในระดับใด ก็ควรท่ีจะ
ใหบริการ ในมาตรฐานเดียวกันโดยไมมีความเหล่ือมลํ้า 

๒.๗  มีความเหมาะสม  ผูใหบริการควรมีการแตงกาย ทาทาง บุคลิกภาพ การใชวาจาท่ี
เหมาะสม 
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๓. มาตรฐานดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
๓.๑  มีเกาอ้ีนั่งคอยสําหรับผูมาใชบริการ 
๓.๒  สถานที่ใหบริการมีความสะอาดปลอดภัย 
๓.๓  มีชองทางการส่ือสารกับผูรับบริการ (อยางนอย ๓ ชองทาง) จํานวน ๔ ชองทาง 

ดังน้ี  
๑)  ดวยตนเอง  
๒)  ทางโทรศัพท 
๓)  ทางหนังสือราชการ 
๔) ทางเว็บไซต 

๓.๔  มีปายบอกทาง / แผนผังจุดบริการตามลําดับข้ันตอน / ปายชื่อหอง 

๔. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ 
๔.๑  ดานขอมูลขาวสาร 

๔.๑.๑  ขอมูลมีความทันสมัย 
๔.๑.๒  ขอมูลมีความถูกตอง หรือครบถวน 
๔.๑.๓  ขอมูลท่ีไดรับตรงความตองการของผูรับบริการ 
๔.๑.๔  ขอมูลเขาถึงไดงาย  

๔.๒  ดานการรับโทรศัพท  
๔.๒.๑  รับทันทีที่เสียงโทรศัพทดังข้ึน ไมควรท้ิงใหกริ่งเรียกเกิน ๓ ครั้ง อยาใหคน

อ่ืนรอนาน  
๔.๒.๒  ยิ้มกอนพูด (Put smile in your voice) 
๔.๒.๓  ใชคําวา สวัสดี” แทนฮัลโหล ทุกครั้งท่ีรับโทรศัพทพูดวา “สวัสดีคะ

(ครับ)” ตอดวยการบอกช่ือ สถานที่และ”ยินดีรับใชคะ(ครับ)” กอนเสมอ  
๔.๒.๔  ในกรณีที่ปลายสายรอ ตองใหบริการทุก ๒๐ วินาที ไมปลอยใหรออยู

วางๆ นาน เกินไป เม่ือครบ ๖๐ วินาที ใหยุติการติดตอโดยใหปลายสาย
เลือกเอาวา จะใหคนท่ีตองการพูดดวยโทรกลับไปท่ี หมายเลขอะไร หรือ
จะโทรมาใหม หรือฝากขอความไว 

๔.๒.๕  ใชคําวา “สวัสดี” เม่ือเร่ิมและจบการสนทนา “ขอโทษ” เม่ือทําใหอีกฝาย
รอ หรือเราตอผิด “ขอประทานโทษ” เม่ือคนมารับผิดคน เสียงไมชัด 
อยากใหเขาบอกช่ือ หรือเม่ือตองการสรุป การสนทนา ยุติการสนทนา 
หรือทําอะไรท่ีคิดวาจะมีผลกระทบตอผูสนทนา “กรุณา” เม่ือตองการให 
คนอ่ืนทําอะไรใหเรา ชวยเหลือเรา พูดดังข้ึน บอกขอมูลมากขึ้น หรือ
อะไรก็ตามที่เปนผลประโยชนตอเรา  

๔.๒.๖  อยาพูดขณะที่อะไรอยูในปาก 
๔.๒.๗  อยาดัดเสียงพูดใหทุม แหลม คอย ดัง ชา เร็ว สูง ตํ่า จนผิดไปจาก

ธรรมชาติ  
๔.๒.๘  เม่ือตองการถามช่ือ ตองถามวา “ไมทราบวาใหเรียนวาใครจะเรียนสาย

ดวยคะ (ครับ)” หรือ “จากท่ีไหนคะ (ครับ)” 



 13

 
๑๓.  ระบบติดตามประเมินผล 

 
๑.  มีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการของ

ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ  ผานชองทางตาง ๆ เชน กลองรับฟงความคิดเห็น          
เว็บบอรด บอรดขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เปนตน  

๒.  มีการนําขอมูลผลการดําเนินงาน เชน สถิติผูมาใชบริการ  ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน
ของผูรับบริการ ขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลของหนวยงาน ที่เกี่ยวของเปนตน มาใชในการ
พิจารณาและปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลกระจับ 

 
๑๔.  เอกสารอางอิง 

 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  มิถุนายน  ๒๕๔๘  คูมือการปฏิบัติงาน

ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาท่ีรัฐ  www.oic.go.th 
 

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

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  หมวด ๑ มาตรา ๙ ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสาร  โดยตองนําขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไปรวม
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  รวมทั้งจะตองมีดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสารท่ีจะใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบรายการขอมูลขาวสาร 

 ปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร        
เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชนไดติดตาม  รับรูอีกทั้งสามมารถตรวจสอบการดําเนินงานและแสดง               
ความคิดเห็นไดโดยผานทางชองทางดังกลาว  ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับทราบถึงขอมูล  จุดแข็ง  จุดออน              
ที่มีอยูในกระบวนการทํางานของหนวยงาน  และยังเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
รับรูขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 

 ศูนยขอมูลขาวสารราชการ  เทศบาลตําบลกระจับ  เปนภารกิจหน่ึงของงานบริการขอมูลขาวสาร           
ทางทองถิ่น  กองวิชาการและแผนงาน  ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ตทาง
เว็บไซตของเทศบาลฯ ( http://www.krachab.go.th ) เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป  สามารถติดตามขอมูล
ขาวสารไดตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารผานทางระบบอินเตอรเน็ต  ซึ่งจะทําให
สามารถสิบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบรกิารข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเตอร์เน็ต 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 

การบริการขอมูลขาวสารทางระบบอินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

รบัข้อมูลข่าวสาร 

คดัแยกประเภท 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

( ทางเว็บไซต)์ 

บริการสอบถามข้อมูลและชว่ยการคน้คว้า 

จบงาน 
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ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลกระจับ   
อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
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สิทธิ 
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 

 
๑. กฏหมายกําหนดใหสิทธิอะไรบางแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ

ราชการ ? 
 
 
 
 
 
 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดกําหนอสิทธิสําคัญๆ  แกประชาชน ดังน้ี 

๑. สิทธิ  “ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ”  พระราชบัญญัติไดรองรับสิทธิไว  ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑  และมาตรา ๒๖ 

๒. สิทธิ “คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสวนไดเสีย”  ตามมาตรา ๑๗ 
๓. สิทธิ “รองเรียนหนวยงานของรัฐ”  มาตรา ๑๓ 
๔. สิทธิ “อุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ” ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ 
๕. สิทธิ “ไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล” ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ 

 
๒. หากประชาชนไมรูหนวยงานของรัฐแหงใดเปนผูจัดเก็บหรือครอบครองขอมูล

ขาวสารท่ีตองการขอดู ประชาชนจะทําอยางไร 
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  ในกรณีที่ประชาชนตองการทราบขอมูลขาวสารของราชการเรื่องหน่ึงเร่ืองใด  ใหศึกษาและ
พิจารณากอนวาขอมูลขาวสารที่ตองการทราบน้ันเกี่ยวของและอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐแหงใด 
แตในกรณีที่ไมทราบจริงๆ วา หนวยงานของรัฐแหงใดเปนผูครอบครองขอมูลขาวสารน้ัน ใหไปยื่นคําขอดู
ขอมูลขาวสารที่ตองการ ณ หนวยงานของรัฐท่ีอยูใกลและสะดวกท่ีสุด โดยกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีรับคําขอจะตองใหคําแนะนําท่ีถูกตองเพ่ือไปย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมขอมูลขาวสาร
น้ัน โดยไมชักชา 
 
๓. หากหนวยงานของรัฐไมพิจารณาคําขอขอมูลขาวสาร ประชาชนจะทําอยางไร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในกรณีที่ประชาชนไดไปใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารท่ีตองจากหนวยงานของรัฐแหงใดแลว
หนวยงานของรัฐแหงน้ันยังทําเพิกเฉยไมพิจารณาคําขอในเวลาอันสมควร  ประชาชนควรปฏิบัติ  ดังน้ี 

๑. ไปติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  โดยหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยก
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ขึ้นอาง  และใหเวลา
พอสมควรในการพิจารณาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๒. ติดตามทวงถามผลการพิจารณาเม่ือครบกําหนดเวลาอันสมควรตามขอ  ๑  หากพบวา
เปนปญหาระดับเจาหนาที่ใหขอพบผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน  เพ่ือเรงรัดการ
พิจารณาและแกไขปญหาในระดับหนวยงาน 

๓. หากดําเนินการตามขอ ๑ และ ๒ ยังไมบังเกิดผล  ใหใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ  โดยทําเปนหนังสือถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยู  ผูรอง 
 
 
  เรียน   ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 
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๔. หากประชาชนทราบวา  ตนเองมีสวนไดเสียในขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีผูอ่ืน

มาขอใชสิทธิตรวจดูขอมูลขาวสารน้ัน  จะทําอยางไรเพ่ือมิใหมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารน้ัน ? 

 
 
 
 
 

 ไมวากรณีใดๆ  หากผูใดทราบวา  การที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารใดอันกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนเองก็อาจย่ืนคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ัน  ทั้งน้ี ไมจําเปนตองไดรับแจง
จากเจาหนาที่เสียกอน  ในการน้ีเจาหนาที่ตองพิจารณาคําขอของผูดูขอมูลและคําคัดคานของผูที่มีสวนได
เสียประกอบกัน  ถาเจาหนาที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง (มาตรา ๑๘)  ในการน้ีเจาหนาที่
จะเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันยังมิได  จนกวาจะลวงพนระยะเวลาใหอุทธรณได  เพ่ือจะไดทราบวาผูนั้นไดยื่น
อุทธรณหรือไม  และหากมีการยื่นอุทธรณก็จะยังเปดเผยไมไดจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา ๑๗ วรรคสาม) 
 
๕. สิทธิในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ  ประชาชนผูขอจําเปนตองมีสวน

ไดเสียในขอมูลขาวสารน้ันดวยหรือไม ? เพราะเหตุใด ? 
 
 
 
 
 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียหรือไมก็ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการน้ีไดสิทธิไดรูนี้
เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการจัดการปกครองในรัฐ  สิทธินี้จึงเปนของคนไทยโดยเฉพาะ  สําหรับคนตางดาว
หากมีก็จะอยูในเร่ืองการปกปองสิทธิของตนเทานั้น  มาตรา ๙ วรรคส่ี วางหลักวา คนตางดาวจะมีสิทธิเขา
ตรวจดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ไดหรือไม เพียงใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  แตคนตาง
ดาวนี้ไมรวมถึงผูไมมีสัญชาติไทยแตไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศ (มาตรา ๔  นิยามคําวา “คนตาง
ดาว”) เพราะกรณีนั้นผูนั้นมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทยแลวสมควรมีสิทธิอยางคนไทยในเร่ืองขอมูล
ขาวสารของราชการได 
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๖. ประชาชนจะใชสิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐไดในกรณีใดบาง ? 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนได  เม่ือเห็นวาหนวยงานของรัฐมีการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมายในกรณีตางๆ ดังตอไปน้ี 

๑. กรณีไมนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗  ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
๒. กรณีไมจัดขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙  ใหประชาชนเขาตรวจดูได 
๓. กรณีไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูใชสิทธิขอดู  ตามมาตรา ๑๑ 
๔. กรณีไมใหคําแนะนําที่ถูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจัดทําขอมูลขาวสารพิจารณาตาม

มาตรา ๑๒ 
๕. กรณีไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ    

ตามมาตรา ๑๗ 
๖. กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๓ 
๗. กรณีไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ

ขอมูล ตามมาตรา ๒๔ 
๘. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 

๒๕ (ยกเวนเปนกรณีตามมาตรา ๒๕ วรรคส่ี) 
๙. กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชน

ไปศึกษาคนควา ตามมาตรา ๒๖ 
๑๐. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาท่ีลาชา  หรือไมใหบริการขอมูลขาวสาร ตามมาตร ๑๓ 
๑๑. กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๑๓  
๑๒. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอและผูรองขอไมเชื่อวาเปน       

ความจริง (มาตรา ๓๓) 
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๗. ประชาชนจะรองเรียนหนวยงานของรัฐไดอยางไร  และรองเรียนกับใคร? 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนมีสิทธิย่ืนคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
  กฎหมายไมไดระบุวาใหรองเรียนดวยวิธีใด  ประชาชนอาจไปรองเรียนดวยตนเอง ณ 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  โดยใหเจาที่จดบันทึกไวให  หรือสงทางไปรษณียถึง
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  หรือ รองเรียนดวยวิธีการอ่ืน 
 
 
 

 การเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ 
ประชาชนจะใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการไดโดยตองยื่นคําขอ  แต

กฎหมายไมไดกําหนดวาคําขอนั้นตองเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม  การเขียนคําขอก็เพ่ือใหประชน
ไดรับประโยชนสูงสุด และทําใหมีหลักฐานชัดเจนท้ังผูขอและสวนราชการ ในกรณีที่ตองการเขียนคําขอ ควร
เขียนใหถูกตองครบถวนในรายละเอียดเกี่ยวกับผูขอขอมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลท่ีขอใหชัดเจน
ที่สุดเทาที่จะทําได เชน การขอดูเอกสารสัญญาของเทศบาล  ควรระบุวา สัญญาเร่ืองอะไร ทําสัญญาเม่ือ
วันที่เทาใด หรือการขอรายงานการประชุมของ เทศบาล ควรเขียนใหชัดเจนวาเปนรายงานการประชุม
เกี่ยวกับเร่ืองอะไร หรือเปนการประชุมของกรรมการชุดใด และเปนการประชุมคร้ังท่ีเทาใด เปนตน 

 วิธีการเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล  มีดังน้ี 

- ชื่อ ที่อยู สถานที่ติดตอไดสะดวก และหมายเลขโทรศัพท 
- วันทียื่นคําขอ 

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลท่ีขอ  มีดังน้ี 
- ขอเอกสารหรือแฟม หากไมทราบใหระบุชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล

พอเขาใจได 
- ระบุวิธีการท่ีตองการไดขอมูล เชน ตองการดู ตองการสําเนา ตองการ

สําเนาที่มีการรับรองความถูกตอง เปนตน 
 
 

คําแนะนํา  :  คํารองเรียนหรือคําอุทธรณควรจัดทําเปนหนังสือ เพ่ือประโยชนของผูรองเรียน 
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๓. ระบุเหตุผลท่ีขอขอมูล (กฎหมายมิไดกําหนดวาผูขอขอมูลตองแสดงเหตุผล

ประกอบการขอขอมูลขาวสาร แตหากผูขอระบุเหตุผลไวในคําขอก็จะเปนประโยชนในกรณีที่เจาหนาที่จะได
นําไปใชประกอบการใชดุลยพินิจในกรณีที่อาจจําเปนตองช่ังน้ําหนักเหตุผลระหวางประโยชนของราชการกับ
ประโยชนของเอกชนอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือผูขอวาสมควรจะใหขอมูลแกผูขอหรือไม) 

 การรองเรียน 
เม่ือหนวยงานของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (มาตรา ๑๓ และมาตรา  ๓๓) ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองเรียนตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการรองเรียน  ดังตอไปน้ี 

๑. ข้ันตอนการรองเรียน 
๑. พิจารณาวาพฤติการณหรือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐมีลักษณะตาม

กรณีตางๆ ในขอ ๖  
๒. ยื่นหนังสือรองเรียนดวยตนเอง หรือามอบฉันทะใหผู อ่ืนมายื่นแทนตอ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดทันที โดยยื่นที่ สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือจะสงหนังสือรองเรียนทางไปรษณียก็ได  

๓. รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

๒. ขอความท่ีควรระบุในหนังสือรองเรียน 
๑. รายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวกับผูรองเรียน  ประกอบดวย 

- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานท่ีติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท 
- วันที่ที่ยื่นคําขอรองเรียน 

๒.  รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 
- ชื่อหนวยงาน 
- ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๓.  เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถามี) 

หากเอกสารประกอบอื่นๆ เชน คํารองขอขอมูลขาวสาร หรือหนังสือแจงการปฏิเสธ
การใชขอมูลขาวสาร ซึ่งหากผูรองจะแนบไปดวยก็จะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ซึ่งจะไดนําไปเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนนั้นๆ ตอไป 
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๓. ขอแนะนําในการเขียนหนังสือรองเรียน 
๑. ควรใชถอยคําสุภาพ 
๒. ระบุขอเท็จจริง หรือพฤติการณของหนวยงานของรัฐ รวมท้ังรายละเอียด

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน 
๓. พยายามหลีกเล่ียงการรองเรียนที่ใชถอยคําเสียดสี ดูหม่ิน หรือพาดพิงไปถึง

บุคคลอ่ืน 
๔. ถามีขอขัดของในการเขียนหนังสือรองเรียน  สามารถขอคําแนะนําจาก

เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  อาคารสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ชั้น ๒) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือโทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๑๓๖๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ 
๘๕๔๓ 

๘. ประชาชนจะใชสิทธิอุทธรณคําส่ังเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีใด  
ไดบาง ?  

 

 

 

 

 

 
การอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ประชาชนจะสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการได ๓ กรณี คือ 
๑) กรณีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีคําขอ 
๒) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ซึ่งบุคคลผูคัดคาน

ทราบวา  ตนมีประโยชนไดเสีย และผูมีประโยชนไดเสียนั้นไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบเพ่ือให
หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว 

๓) กรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคําขอ เม่ือบุคคลใดเห็นวา
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามท่ีเปนจริง และไดยื่นคํา
ขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปล่ียนแปลงแกไขใหถูกตอง 

ทั้ง  ๓  กรณีดังกลาว ประชาชนมีสิทธิย่ืนหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการเพ่ือพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร พิจารณา
วินิจฉัยตอไป 
 
 

อุทธรณได 3 กรณีครับ 
๑. ไมยอมเปดเผย 
๒. ไมรับฟงคําคัดคาน 
๓. ไมยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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๙. ประชาชนจะอุทธรณไดอยางไร และอุทธรณตอใคร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เพ่ือพิจารณา
สงเร่ืองใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลขาวสารน้ันดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย  โดยมีขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ  ดังน้ี 

๑. พิจารณาวาหนวยงานของรัฐไดกระทําหรือปฏิบัติตามกรณีดังกลาวตามขอ ๘ แลว
หรือไม 

๒. ยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยผาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  หรือสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียที่ สํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ชั้น ๒) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๙  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๔๓ 

๓. รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในเวลา 
๖๐ วัน 

 ขอความท่ีควรระบุในหนังสืออุทธรณ 
๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูอุทธรณ  ไดแก 

- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท 
- วันที่ยื่นคําอุทธรณ 

๒) รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน และการกระทําท่ีเปนเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ 
- ชื่อหนวยงาน 
- ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณและการกระทําหรือคําส่ังท่ีเปนมูลเหตุใหทานยื่น

คําอุทธรณโดยระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีไมเปดเผยขอมูลท่ีทานขอ หรือไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือไม
ยอมแกไขหรือลบขอมูลท่ีทานขอใหแกไข 

- รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลท่ีเปนเหตุใหทานอุทธรณ  โดยควรระบุใหละเอียด
ชัดเจน และเขาใจวาขอมูลท่ีอานขอดู  หรือขอมูลท่ีทานคัดคานในฐานะผูมีสวนไดเสีย หรือขอมูลท่ีทาน
ตองการใหแกไขหรือลบ เปนเรื่องอะไร  โดยระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได  และควรระบุชื่อและประเภท 
ตลอดจนหมายเลขและวันที่ที่กําหนดในเอกสารไวดวย (ถามี) 
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๓) เอกสารประกอบ (ถามี) 
หากผูอุทธรณมีเอกสารประกอบ เชน สําเนาคํารองขอขอมูลขาวสาร และหรืหนังสือ

แจงคําส่ังของหนวยงานที่ ส่ังไมเปดเผย  หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือคําส่ังไมแกไข
เปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลที่ทานตองการใหแกไข  ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ (ถามี) หากจะแนบไป
กับคําอุทธรณก็จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  และ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งจะไดนําไปใชประกอบการวินิจฉัยอุทธรณตอไปได     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 26

 
 

ขอยกเวน 
และกระบวกการคุมครองสิทธิของประชาชน 

 
 

 
๖.  ขอมูลขาวสารของราชการลักษณะใดบางท่ีหนวยงานของรัฐสามารถใชดุลยพินิจ

ปฏิเสธคําขอดูขอมูลขาวสารน้ันได ? 
 
 
 
 
 
 
 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร  
โดยการเปดเผยเปนหลัก  สวนการไมเปดเผยจะเปนเพียงขอยกเวน  และปกปดไดเทาท่ีจําเปน            
โดยกฎหมายจํากัดไว  ดังน้ี 

  ขอยกเวนท่ี  ๑  ขอมูลขาวสารเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ  เปาหมายหลักของการ
รวมตัวเปนรัฐคือ  ความมั่นคงของประเทศเพราะเปนหลักประกันพ้ืนฐานในการอํานวยใหชีวิตประชาชน
ดําเนินไปในสังคมไดอยางสงบสุข  หากความมั่นคงในท่ีนี้มีความหมายกวางรวมไปถึงความม่ันคงในทุกๆ 
ดาน ไดแก การปกครองภายในประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ การทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
จิตวิทยา วิทยาการส่ิงแวดลอม ฯลฯ แมความหมายของความม่ันคงจะกวาง แตความสําคัญอยูที่น้ําหนัก
ของเร่ืองวาสําคัญถึงระดับกระทบถึงความเปนอยูของประเทศจริงหรือไม 

  ขอยกเวนท่ี  ๒  ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย  กฎหมายเปนมาตรการท่ีรฐั
จัดใหมีเพ่ือบังคับใหเกิดผลตามความตองการของสังคม และกฎหมายตางๆ จะบังเกิดผลไดตอเม่ือมีกลไก
บังคับใหเกิดผล กฎหมายสวนใหญจะมีกลไกบังคับโดยเจาหนาที่ ดังน้ัน ขอมูลขาวสารใด หากทําให  “การ
บังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค” แลว  กฎหมายกใ็หเจาหนาทีอ่าจมี
คําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันได  กฎหมายมิไดจํากัดวาตองเปนเรื่องประเภทใดอาจเก่ียวกับการฟองคดี 
การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารก็ได   
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  ขอยกเวนท่ี  ๓  ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับความเห็นภายใน  ในการทํางานของหนวยงานของ
รัฐมักมีเจาหนาที่เสนอความเห็นกันหลายช้ัน  ในระหวางน้ันก็ยังไมเกิดขอยุติ  เรื่องท่ีกําลังดําเนินการอาจมี
ขอเสนออยางหนึ่ง  แตในชั้นท่ีสุดอาจจบลงเปนอีกอยางหนึ่งก็ได  ดังนั้น  เพ่ือใหเจาหนาที่มีอิสระในการ
เสนอความเห็นไดเต็มท่ีโดยไมถูกรบกวนกอนมีผลยุติ  กฎหมายจึงใหเจาหนาที่อาจมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารอันเปนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานได  (เวนแตเปนเรื่องท่ีมีกฎหมายกําหนดให
ประชาชนเขามามีสวนรวมต้ังแตตน  เชน  ในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙  หรือการจัดทําประชาพิจารณ  เปนตน)  และแมจะลวงพนจน
เกิดขอยุติและจะยังคงคําส่ังมิใหเปดเผยตอไปก็ได  อยางไรก็ตามถาหนวยงานของรัฐเห็นวา  มิใชเรื่อง
สําคัญท่ีจะกระทบผลสําเร็จในการทํางานของเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐจะส่ังใหเปดเผยเม่ือเกิดผลยุติแลวก็
ได อน่ึง  กรณีท่ีจะไมเปดเผยน้ีตองเปนสวนของความเห็นเทาน้ัน ไมรวมไปถึงขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีใชเปน
ขอเท็จจริงในการพิจารณา 

ขอยกเวนท่ี  ๔ ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของบุคคล  รัฐมีหนาที่ดูแลความ
ปลอดภัยของสมาชิกในสังคม  ขอมูลขาวสารใดหากจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคล เจาหนาที่ของรัฐ  จึงอาจมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันได  แตในหลายกรณีอาจตองมีการชั่ง
น้ําหนักของประโยชนที่เกี่ยวของ เชน ชีวิตของคนหน่ึงคน หากจําเปนอาจจะตองแลกกับชีวิตของคนรอยคน
หรือกับความม่ันคงท่ีสําคัญของประเทศก็ได  เปนตน 

ขอยกเวนท่ี  ๕  ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ขอมูลขาวสารของราชการ
อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับเอกชนคนใดคนหน่ึงก็ได มาตรา ๑๕(๕)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ  ก็ไดวาง
หลักวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลใดถาเจาหนาที่เห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร  เจาหนาที่อาจมีคําส่ังไมใหเปดเผยก็ได อน่ึง มาตรา ๑๕(๕)  นี้ไดกลาวถึง 
“รายงานการแพทย”  ดวย  ซึ่งโดยแทจริงแลวก็เปนเพียงการขยายความเพราะรายงานการแพทยเปน 
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล”  อยางหนึ่งตามคํานิยามในมาตร  ๔ 

ขอยกเวนท่ี  ๖  ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับกรณีกฎหมายหรือบุคคลเจาของขอมูลกําหนดมิให
เปดเผย  ถากฎหมายใดหามเปดเผยขอมูลขาวสารใด  ก็ยอมตองบังคับตามกฎหมายน้ัน  เชน การเปดเผย
วามีลิขสิทธ์ิตอสารธารณชนเปนสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิ (มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗)  การหามเจาหนาท่ีเปดเผยรายละเอียดในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐกอนที่
อธิบดีจะส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอนั้นได  (มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒) 
สวนขอมูลขาวสารท่ีเอกชนผูไหมาไมประสงคใหเปดเผยยอมเปนไปตามขอเท็จจริง  ขณะท่ีไดใหขอมูล
ขาวสารมาวาไดแสดงความประสงคไวเชนใดซึ่งอาจเปนกรณีโดยแจงชัดหรือโดยปริยายก็ได  การที่
กฎหมายใหหนวยงานงานของรัฐปกปดในกรณีเชนนี้ไดก็เพ่ือใหไดรับความเช่ือถือไววางใจจากผูที่เกี่ยวของ
หากหนวยงานของรัฐไมรักษาความไววางใจท่ีใหขอมูลขาวสารมา และกลับนําไปเปดเผยเสีย ตอไปเอกชน
จะไมเชื่อถือใหขอมูลขาวสารใดๆ แกหนวยงานของรัฐอีก 
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๗.  ถาหนวยงานปฏิเสธหรือมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามท่ีรองขอ  ประชาชนจะมสิีทธิ

หรือไดรับการเยียวยาอยางไรบาง ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรณีที่ประชาชนไปใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยการย่ืนคําขอและหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมยอม
เปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนผูขอทราบ ประชาชนมีสิทธิที่จะอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ทันทีที่หนวยงานไดมีคําส่ังปฏิเสธ  สิทธิดังกลาวน้ีจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือภายหลังจากหนวยงานของรัฐมีคําส่ัง
ปฏิเสธแลวและกฎหมายกําหนดใหตองใชสิทธิอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบคําส่ังไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารน้ันแตถาหนวยงานไมแจงสิทธิดังกลาวใหทราบ ระยะเวลาอุทธรณจะขยายเปน ๑ ป และเม่ือ
ไดมีการยื่นอุทธรณแลว เรื่องอุทธรณของทานจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งเปนองคกรตามกฎหมายท่ีมีอํานาจหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารถือเปนที่สุด 
 
๘. ใครเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองเรียนของประชาชน  และมีข้ันตอนดําเนินการ

อยางไร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาวนิิจฉัย  กรณเีรื่องรองเรียน  คือ  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ (กขร.)  โดยมีขั้นตอนแสดงได  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

 

“ผมมาขอย่ืนคําอุทธรณคําสั่ง
ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร        
ของหนวยงานของรัฐครับ” 
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กระบวนการข้ันตอนเร่ืองรองเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :    คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) 
  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) 
 

 ประชาชนพบวา มีกรณทีี่หนวยงานของรัฐไม
ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารฯ

 

 ยื่นคํารองเรียนตอ กขร. 

 กขร. มอบหมายใหอนุกรรมการฯ หรือ สขร. 
ตรวจสอบขอเท็จจริง และใหคําแนะนําหนวยงาน
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายขอมูลขาวสารฯ 

 

 หนวยงานพิจารณาดําเนินการ
และแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ
พรอมรายงาน กขร. ทราบ 

 

 ผูรองเรียนพอใจ เปนอันยุติเรื่อง  ผูรองเรียนไมพอใจ 
ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยตอไป

 กขร. พิจารณาวินิจฉยัและแจงให
หนวยงานปฏิบัติตามคําวินจิฉัย

 กขร. ติดตามผลวา มีการปฏิบัติตามคําวนิิจฉัยแลว
หรือไม หากมีการปฏิบัติแลวเปนอันยุติ หากไมปฏิบัติ
จะใชมาตรการเรงรัด และรายงานผูบงัคับบัญชา         
ตนสังกัดดําเนนิการพิจารณา เพ่ือบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหายตอไป 
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๙. ใครเปนผูมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยคําอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ  

และมีข้ันตอนดําเนินการอยางไร ? 

ผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาวนิิจฉัย  กรณเีรื่องอุทธรณตามกฎหมายขอมูลขาวสาร  คือ  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) โดยมีขั้นตอนแสดงได  ดังน้ี 

 
 

กระบวนการข้ันตอนเร่ืองอุทธรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) 
  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) 

 

 

 ประชาชนพบวา มีกรณทีี่ตองอุทธรณ
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารฯ

 

 ยื่นคํารองเรียนตอ กขร. 

 กขร. พิจารณาสงเร่ืองให  กวฉ.

 กวฉ. พิจารณาวินิจฉยัโดยรบัฟงขอเท็จจริง
คูกรณีทัง้สองฝาย

 

 มีคําวินิจฉยัเปดเผยหรือไมเปดเผย
กฎหมายถือเปนที่สุด

 กรข. มีหนังสือแจงใหหนวยงานถือปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัย และสอดสอง ติดตามผลการปฏิบัติ 
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๑๐. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีเปดเผยไดน้ัน  ประชาชนจะขอคัดสําเนาและใหมีการรับรอง
สําเนาถูกตองไดหรือไม และตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม ? 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให  การขอสําเนาและขอใหรับรอง
สําเนาถูกตองเปนสิทธิประการหนึ่ง  ดังน้ัน  เม่ือประชาชนไดใชสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ 
หรือใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๑  แลวกฎหมายยังกําหนดใหประชาชนมีสิทธิขอสําเนาและขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองไดดวย  โดยหนวยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมได  เพราะ
การไดสําเนาเปนประโยชนเฉพาะตัวของประชาชนแตละคน  อยางไรก็ตาม  การเรียกคาธรรมเนียมของ
หนวยงานหากเรียกเก็บในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนดไวแลว  ตองเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกอนและตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบกัน
ดวย 

๑๑.   ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไวดวยตนเอง  โดยไมตองมีคําขอ
มีอะไรบาง  และหนวยงานของรัฐมีหลักการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสาร ดังกลาวน้ัน
อยางไร ? 

 

 

 

ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดนั้น  เปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 
๙  ซึ่งเปนขอมูลขาวสารท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากประเภทท่ีตองจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา ๗ ซึ่งประชาชนควรไดรู  กฎหมายจึงมีการวางระบบเอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารเหลานี้ไดโดยสะดวก 

 

 

 

 

คัดสําเนา
รับรองสําเนา 
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 ประเภทของขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู 

๑.  ขอมูลขาวสารท่ีเปนผลการพิจารณาท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน 
ผลการพิจารณา (คําวินิจฉัยหรือคําส่ัง) เปนการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือให

เปนไปตามกฎหมาย  จึงเปนส่ิงท่ีประชาชนควรรูเพ่ือจะไดทราบวากรณีของตนจะมีผลเชนเดียวกับการ
พิจารณาที่เคยมีมาแลวหรือไม  เพราะผลการพิจารณาในอดีตอาจเปนบรรทัดฐานที่จะนํามาใชอีกได 
มาตรา ๙ (๑) จึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาของหนวยงาน
ของรัฐแหงน้ันใหประชาชนไดตรวจดู  โดยใหรวมความเห็นแยงและคําส่ังเกี่ยวของดวยเพ่ือใหรูวาผลการ
พิจารณาน้ันมีผลหักแนนเพียงใด  และในท่ีสุดไดถือปฏิบัติเชนใด 

๒. ขอมูลขาวสารท่ีเปนนโยบาย  การตีความแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ    เปน
ส่ิงท่ีประชาชนควรไดรูเพราะจะเกิดเปนผลปฏิบัติจริงๆ  ในปจจุบันทํานองเดียวกับส่ิงท่ีกลาวมาในขอ  ๑  
ดังน้ัน  นโยบายที่กําหนดไวหรือการตีความการใชกฎหมายใดๆ แมไมเขาขายเปนกฎที่ตองลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)  แตอาจมีผลตอเอกชนในปจจุบันก็ตองนํามาจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

๓. ขอมูลขาวสารท่ีเปนแผนงานโครงการ และงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ที่ผานมาไม
เปดเผยท่ัวไป ทําใหเปนประโยชนตอผูรับเหมาเพียงบางราย อน่ึง เอกสารงบประมาณเก่ียวกับแผนงานและ
โครงการน้ีเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานในปนั้นๆ มาตรา ๙ (๓) จึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัด
แผนงานโครงการและงบประมาณของปที่กําลังดําเนินการอยูของหนวยงานของรัฐแหงน้ันใหประชาชน
สามารถตรวจดูได 

๔. คูมือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน  เปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐใชอยูในปจจุบัน
เพ่ือเปนแนวทางหรือคําส่ังเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งแนนอนวาหากมีกรณีใดเกิดขึ้นเจาหนาที่ของรัฐจะ
ปฏิบัติตามคูมือน้ัน  ดังน้ัน  มาตรา ๙ (๔) จึงบังคับใหจัดคูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานใหประชาชน
ไดตรวจดูดวย  แตทั้งน้ีเฉพาะที่เปนคูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําส่ังใดหากเปดเผยออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย 
หนวยงานของรัฐอาจไมเปดเผยก็ได 

๕. ส่ิงพิมพท่ีอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตร ๗ วรรคสอง  ขอมูลขาวสารท่ีแพรหลาย
เปนส่ิงพิมพแลวไมตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาอีก  เพ่ือลดความซํ้าซอนส้ินเปลือง แตถึงกระน้ัน
มาตรา ๙ (๕) ก็บังคับใหตองจัดใหมีส่ิงพิมพนั้นไวใหประชาชนตรวจดูไดเพ่ือปองกันปญหาในกรณีจัดหา
ภายหลังไมสะดวก 

๖. สัญญาสําคัญของรัฐ  สัญญาในการดําเนินงานตางๆ  ของรัฐโดยท่ัวไปยอมไมเปนความลับ
แตที่ผานมามักไมเปดเผยเทาที่ควร  ทําใหประชาชนขาดขอมูลในการศึกษาติดตามการงานของรัฐ  จน
บางคร้ังปรากฏวามีสัญญาบางกรณีที่ทําไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือไมสําเร็จตามท่ีมุงหมาย มาตรา ๙ (๖) จึง
กําหนดใหจัดสัญญาดังตอไปน้ี ไวใหประชาชนตรวจดูเพ่ือความสะดวกในการศึกษาขอมูล 
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ก. สัญญาสัมปทาน  ไดแก  สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เชน การ
เดินทางรถประจําทาง  หรือสัญญาใหเอกชนจัดทําประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน การทําไม 
หรือทําเหมืองแร ฯลฯ 

ข. สัญญาผูกขาดตัดทอน  คือ  สัญญาท่ีใหสิทธิเอกชนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดแต
เพียงผูเดียว เชน สัญญาใหผลิตสุรา เปนตน 

ค. สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ คือ กิจการท่ีเปนของรัฐแตมีการ
รวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา เชน สัญญาใหบริการโทรศัพท เปนตน 

๗. มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมายและคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  โดยท่ีเห็นวามติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเหลานี้มีความสําคัญในการบริหาร
ราชการที่ประชาชนควรไดรู  กฎหมายจึงกําหนดใหจัดขอมูลขาวสารเหลานี้ใหประชาชนตรวจดู และจะตอง
ระบุชื่อ รายงานและขอมูลขาวสารท่ีใชในการพิจารณาดวย 

๘. ขอมูลขาวสารอ่ืน  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการอาจกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารใดๆ  ใหประชาชนตรวจดูเพ่ิมเติมไดตามมาตรา ๙ (๘) 

 หลักเกณฑและวิธีการจัดใหประชาชนตรวจดู 

การจัดใหประชาชนไดตรวจดู (public inspection) จะตองทําเชนใด มาตรา ๙ 
กําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ทั้งน้ี  เพ่ือให
ไดมาตรฐานตามความมุงหมายของกฎหมายและสอดคลองกับภาวะทางการเงินและความจําเปนในการ
บริหารประเทศในแตละสมัย  ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ วันที่ ๒๔  
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ กําหนดหลักเกณฑไว  ดังน้ี 

๑. ตองมีสถานท่ีเฉพาะสําหรับประชาชนสามารถใชตรวจดูและศึกษาไดโดยสะดวกตาม
สมควร  ตามกําลังบุคคลและงบประมาณ ทั้งน้ีเพ่ือความเปนสวนตัวในการตรวจดูและศึกษา 

๒. ตองจัดใหมีดรรชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอใหประชาชนสามารถเขาใจวิธีการคนหาได
โดยสะดวก  กลาวคือ มิใชตองคอยสอบถามหรือขอใหเจาหนาท่ีตองชวยเหลือมากเกินควร  อันจะทําใหการ
ตรวจดูชะงักและขาดความเปนสวนตัวในการศึกษา  สวนการคนหาจะใชดัชนีเปนบัตรรายการอยาง
หองสมุดหรือระบบบริการของคอมพิวเตอรก็ได 

๓. ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหตรวจดู  ประชาชนตองสามารถตรวจดูเองไดโดยสะดวก  เชน  
สามารถหยิบหาเองได เปนตน  ในกรณีมีความจําเปนเรื่องสถานท่ีอาจแยกเก็บและใหบริการ ณ สถานที่
แยกกันก็ได  แตตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูตรวจดูดวย 

๔. ในกรณีหนวยงานของรัฐเห็นวาจําเปนตองมีระเบียบเพ่ือรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยของการเขาใชบริการหรือความปลอดภัยของขอมูลจาวสาร  กําหนดระเบียบจะตองคํานึงถึงความ
สะดวกในการตรวจดูของประชาชนดวย 

๕. การจัดสถานที่ใชประชาชนเขาตรวจดู  อาจจัดไวท่ีหองสมุดของหนวยงานอ่ืน หรือ
สถานที่เอกชนที่อยูใกลเคียงกับท่ีต้ังหนวยงานของรัฐน้ันก็ได 
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ก 
 

พระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
----------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 
๒๕๔๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราช 
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ 
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะได
จัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 
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 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับเอกชน  
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาท่ีมี
ชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  
แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ให
ถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน
คนตางดาว 
  นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น  
ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 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 เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนท่ี
เกี่ยวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึง
แลว 
 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา  ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา  จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได  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  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย
ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐ
โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได   ในการนี้ให
คํานึง ถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปน
อยางอื่น 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 
 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคล
ใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ
เขาใจไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร 
เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูล
ขาวสารนั้นก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มี
อยูแลวในสภาพท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดให
มีขี้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเร่ืองที่จําเปนเพื่อปกปอง
สิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเร่ืองที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหา
ขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
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 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใด
ขึ้นใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยู
แลว ใหนําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูย่ืนคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูล
ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น
หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอให
คําแนะนํา เพื่อไปย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสง
คําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป 
 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัด
ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 
๑๑ หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับ
ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเร่ืองเก่ียวกับ
การมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  
๑๗  หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได  
แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาท้ังหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 
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หมวด  ๒ 

ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย 
_______________ 

 
 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน 
จะเปดเผยมิได 
 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน 
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ 
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มีผูให
มาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไวดวย
วาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการ
บังคับบัญชา  แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ
บุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ 
  

พระมหากษัตริย 
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มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาท่ี
กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึง
เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการ
พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘  หรือจนกวา
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  
แลวแตกรณี 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูนั้นอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
นั้นโดยย่ืนคําอุทธรณตอคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได  จะตอง
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการ
พิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใดใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี
คําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพื่อประโยชนอันสําคัญย่ิงกวาที่เกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล  และคําสั่งนั้นได
กระทําโดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูล
ขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
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หมวด  ๓ 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
______________ 

 
 มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
  มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และหนวยงาน
ของรัฐแหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบังคับ
กับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรค
รายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบ
ดังกลาวเม่ือหมดความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
เกี่ยวกับส่ิงดังตอไปนี้ 
  (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
ไปยังที่ใดซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  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 หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง  เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
 (๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  
การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซึ่งจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ขอขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ (๙) 
ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับ
สําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรค
สาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 
 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมี
สิทธิย่ืนคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้น
ทราบโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามท่ีมีคําขอ ใหผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
แจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ  
และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม
แลวก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได 
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หมวด  ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 

___________ 
 
 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสง
มอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแยกประเภท   ดังนี้ 
 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบย่ีสิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๓) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร 
 (๔) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว
เปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
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 เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกเกาคนเปนกรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปน้ี 
 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเร่ืองรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราว
ตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
 (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ดําเนินการเร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสามปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังใหมได 
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 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ัง
ตามมาตรา ๒๗  พนจากตําแหนง เม่ือ 
 (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  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการ
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 คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
________________ 

 
 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคํา
คัดคานตามมาตรา  ๑๗  และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  
๒๕ 
 การแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงต้ังตาม
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความม่ันคงของประเทศ  
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวย
บุคคลตามความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงต้ังปฏิบัติ
หนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 
 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร  โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมี 
คําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับ
กรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษท่ี
ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม 
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หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
_______________ 

 
 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๓๒   ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูล
ขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง  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
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปน
สิ่งจําเปน  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้น  สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ
ของเอกชน   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิ
หนาที่ของตนอยางเต็มที่  เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย  ประกอบกับ
สมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

_______________ 

สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการฯ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 
***************************************************************************** 

เหตุผลสําคัญท่ีตองคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไดวางหลักเกณฑไวโดยเฉพาะกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
เพ่ือ ปองกันมิใหเกิดการกระทบตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล เพราะปกติคนเราจะมีความ เปน
สวนตัวใน การดํารงชีวิตระดับหน่ึงท่ีไมตองการใหผูอ่ืนนําไปเปดเผยตอสาธารณะ  ซึ่งอาจทําใหเกิดความไม
สบายใจหรือ รําคาญใจ สําหรับสิทธิของเจาของขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ โดยหลักการหนวยงานของรัฐจะนําไปเปดเผยโดยที่ เจาของขอมูลไมยินยอมน้ัน
ไมไดสวนความยินยอมสามารถ จัดทําไวลวงหนาหรือจะทําเปนครั้งคราวท่ีเปดเผยก็ไดขึ้นอยูกับลักษณะของ
ขอมูลขาวสารและเทคนิคในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ   

แตทั้งน้ีมีขอยกเวนใหหนวยงานของภาครัฐสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดย
ไมตอง ขอความยินยอมไดในบางกรณีตามที่ กฎหมายกําหนด  

สิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

๑.  สิทธิขอตรวจสอบขอมูลขาวสาร 

กรณีที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงตรวจสอบพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนท่ี 
หนวยงานของรัฐ รวบรวมเก็บไวมีขอความสวนใดท่ีไมถูกตองอยู พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ นี้ไดใหเจาของ
ขอมูลมีสิทธิที่จะขอ ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวกับตนไดเพราะกฎหมายมีเจตนารมณเพ่ือมิให
หนวยงานของรัฐจัดเก็บและนํา ขอมูลขาวสารท่ีผิดพลาดไปใชใหบังเกิดผลรายแกบุคคล นอกจากนี้บุคคลยัง
มีสิทธิขอสําเนาขอมูลขาวสารนั้นไดดวยถาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับหนวยงานของรัฐอาจปฏิเสธไมให
ตรวจดูได  

๒. สิทธิขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน 

ถาบุคคลใดพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ี เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองผูนั้นมีสิทธิ
ทําคําขอเปน หนังสือใหหนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารน้ัน ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาและแจง
ผลใหผูนั้นทราบ โดยไมชักชา 
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๓. สิทธิอุทธรณคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมยอมปฏิบัติตามคําขอแกไขผูมีคําขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งถา
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ไดวินิจฉัย เชนใดหนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตาม 

๔. สิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ของตนแนบไวกับขอมูลสวนบุคคลน้ันได 

ไมวาจะมีการอุทธรณคําส่ังของหนวยงานของรัฐหรือไมหรือผลการพิจารณาอุทธรณ
จะเปนเชนใด เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลสวนบุคคล
นั้นได  ทั้งน้ี เพราะการใหหมายเหตุไวเปนวิธีการสุดทายกรณีที่ผูขอแกไขไมสามารถพิสูจนความถูกตองได
ชัดเจน และหนวยงาน ยืนยันวาขอมูลขาวสารสวนบุคคล ที่อยูในความครอบครองนั้นถูกตองสมบูรณแลว 
เพ่ือจะเตือนใหผูจะนําขอมูล ขาวสารสวนบุคคลน้ันมาใชไดตระหนักและใชดุลยพินิจ  โดยระมัดระวังวาที่
ถูกตองเปนเชนใด  

สําหรับการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูลจะทํา
ไดตอเม่ือเขาขอยกเวนตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๔ เทานั้น เชน การเปดเผยตอเจาหนาที่ ของรัฐใน
หนวยงานของตนเพื่อ นําไปใชตามอํานาจหนาที่ การใชขอมูลตามปกติเพ่ือประโยชนในการศึกษาตอหอ
จดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือ ปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตราย
ตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล และตอศาลและเจาหนาที่ ของรัฐ/หนวยงานของรัฐรวมท้ังบุคคลท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมายในการขอขอเท็จจริง เปนตน  

เม่ือทราบถึงหลักการและสิทธิสวนบุคคลท่ีมีอยูแลว หากเกิดปญหาเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลท่ีถูก ละเมิดหรือไมถูกตองก็อยาลืมใชสิทธิกัน ทั้งน้ี  เพ่ือปกปองประโยชนของตัวทานเอง 
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