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องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

คานา
ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองฮาง ได้มีการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและ
มี ประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีกาหนดให้หน่วยงานของ รัฐ
ต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อบริการประชาชน ให้ประชาชนสามารถ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
สาหรับคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิควิธีบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป เพื่อ
สามารถทาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตคาจากัดความ บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ศูน ย์ ข้อมูล ข่าวสารองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองฮาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงงานบริการของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งใช้
ประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการดาเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ราชการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ
ซึ่งการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง กระบวนการที่ช่วย สนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลบวนการบริหารจัดการศูนย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตาม
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี ข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให้ คาแนะนาให้
คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ได้รับข้อมูลถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน อีกทั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐจึงได้มีประกาศให้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขึ้น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ให้บริการที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฮาง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 และได้
จัดทาคู่มือกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองฮาง สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจาก ทางราชการ

2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เกณฑ์ข้อกาหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สื่อที่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้น จะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ทาไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุม
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน
“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้ง
ในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ บุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคน หรือรูปถ่าย และให้ความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อม จากัดเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐ
ครอบครองหรือควบคุมไว้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย
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5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ดังนี้
5.1.1 จัดสถานที/่ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง สาหรับให้
บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
5.1.2 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ
5.1.3 มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะไว้ ตั้งแต่บริเวณอาคาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองฮาง
5.1.4 มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูล ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮาง
5.1.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตาม
มาตรา 7 พร้อมจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ
5.1.6 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็น ระบบ เช่น
แต่งตั้งคณะกรรมการ
5.2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา
7 พร้อมจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ
5.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ดาเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
5.4 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่างสารให้แก่บุคลากร ทราบ เช่น จัด
อบรม สัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และรับบริการ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าเยี่ยมชมสารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮาง
5.5 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผู้บริหารลงนาม แล้วเผยแพร่บน
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง (www.localnonghang.go.th) จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง (www.localnonghang.go.th)
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6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวบรวมขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9
ประกอบด้วย
6.1.1 คาวินิจฉัยที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.2 ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัด
6.1.3 นโยบายรัฐบาลและนโยบายต่างๆ ของผู้บริหาร ที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮาง
6.1.4 แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัด
6.1.5 งบประมาณรายจ่ายเกี่ยงกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัด
6.1.6 ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ระเบียบ คาสั่ง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.7 สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วมทุน
6.1.8 โครงสร้างอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัด
6.1.9 เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ข้อเท็จจริง
วิทยานิพนธ์ฯ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.10 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6.1.11 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.1.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
6.1.13 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
6.1.14 ข่าวเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ที่จัดทาโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองฮาง เช่น จดหมายข่าว รายงานการปฏิบัติราชการประจาปี
6.1.15 ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.1.16 อื่นๆ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ้ามี) มาตรา 11
6.2 นาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารดาเนินการ 2 ระบบ คือ
6.2.1 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร)
ได้คัดแยกข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามมาตรา 9 ไว้บริการ โดยจัดทาดัชนีข้อมูล
ข่าวสารไว้ในรหัสแฟ้มข้อมูลข่าวสาร
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6.2.2 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้นาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มี ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาพัฒนาเพื่อรองรับข้อมูลข่าวสาร จากทีท่ าการ
อาเภอม่วงสามสิบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้แก่
6.2.2.1 ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮาง และหน่วยงานในสังกัด)
6.2.2.2 ระบบมติคณะรัฐมนตรี
6.2.2.3 ระบบคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ
6.2.2.4 ระบบข่าวจากที่ทาการอาเภอม่วงสามสิบ
6.2.2.5 ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.2.2.6 ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ข้อมูลขึ้นระบบ ประกอบด้วย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายงานทางวิชาการ
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง โครงการ/แผนงานของหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ
งานเว็บไซต์ฯ เป็นต้น)
6.2.2.7 ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากอาเภอม่วงสามสิบ
7. ขั้นตอนและกาหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
7.1 ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
7.2 ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดูค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง หรือจะขอ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยแนะนาค้นหาให้ก็ได้
7.3 หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สาเนาหรือสาเนาข้อมูลข่าวสารที่มี คารับรอง
ความถูกต้องให้ยื่นคาร้องตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง กาหนดหรือเขียนขึ้นเองโดย
ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
7.4 หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดู
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์จะส่งคาขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาดาเนินการต่อไป
7.5 กาหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร
7.5.1 การให้บริการสาเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการกาหนด
ระยะเวลาภายในวันทาการที่มีคาขอนั้น
7.5.2 การให้บริการสาเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กาหนด ระยะเวลาภายใน
วันทาการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน
7.5.3 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจานวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสาเนา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขิน จะแจ้งให้ผู้ขอทราบ ภายใน 15 วัน ว่าจะให้มารับข้อมูล
ข่าวสารได้ในวันที่เท่าใด
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แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียน

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่วยเหลือ/แนะนา/ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือแยกเก็บไว้ต่างหาก

ให้กรอกแบบฟอร์มคาขอ

ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม
หรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง

ถ่ายสาเนา
รับรองสาเนาถูกต้อง

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่า
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอได้หรือไม่
ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคาขอ

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น
ให้คาแนะนาไปขอที่หน่วยงานอื่น
ถ่ายสาเนา

ชาระค่า
ธรรมเนียม

รับรองสาเนา
ถูกต้อง
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8. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
8.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
8.1.1 ความมุ่งหมายสาคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่ง
โดยตรงต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรู้ของประชาชน หรือมุ่งต่อการจัดการความรู้การ
พัฒนาเครือข่ายความรู้จากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานและต้องจัดพิมพ์เผยแพร่ จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูหรือเปิดเผยเมื่อประชาชนร้องขอตามลาดับความสาคัญของข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่การเปิดเผย
อาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของ
บุคคลอื่นได้และข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกาหนดหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
8.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรให้นาเรื่อง การจัดระบบ
และการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.3 หน้าที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
8.1.3.1 เตรียมข้อมูลเพื่อพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ ข้อมูลข่าว
สารที่จัดทาไว้จัดระบบข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหา
8.1.3.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คือ
- จัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกาหนด รวบรวม และจัดส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมารา 7 เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ตามจานวน
สมควรทันทีที่มีข้อมูลข่าวสาร
1) ดาเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสาคัญไว้ให้ประชาชน ตรวจดู ตาม
มาตรา 9 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้อานาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเมื่อ 27
กุมภาพันธ์ 2541 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู โดย
กาหนดให้หน่วยงาน
2) จัดสถานที่สาหรับค้นหาและตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ ราชการตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
3) จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอสาหรับบริการ ประชาชนเพื่อความ
สะดวกในการค้นหาด้วยตนเอง
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- จัดหาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ให้ผู้ขอในเวลาอันสมควร ตาม มาตรา 11 ซึ่งหมายถึง
หัว
หน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ระบุลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรและไม่ขอ
รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดให้หรือไม่ก็ได้
- จัดทาสาเนาและรับรองสาเนาถูกต้อง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หน่วยงานของ
รัฐ
อาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการดาเนินการก็ได้ และต้องคานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยได้มีประกาศเรื่อง
ค่าธรรมเนียมไว้ว่าถ้าเรียกเก็บไม่เกินต้นทุนที่แท้จริงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนก็ได้
ค่าธรรมเนียมมี 3 ประเภท คือ
(1) ค่าธรรมเนียมในการทาสาเนาและรับรองสาเนา
(2) ค่าธรรมเนียมในการค้นหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร
(3) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกต้องและตัดทอน ข้อมูลข่าวสารที่ไม่
เปิดเผยหน่วยงาน
- ให้คาแนะนาแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มิได้อยู่ ในความดูและของ
หน่วยงาน โดยให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นๆ (มาตรา 12)
8.1.3.3 หน้าที่พิจารณาสั่งเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาก่อนว่าคา
ขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรหรือไม่ กรณีการสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายถือการมีคาสั่งเปิดเผยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือ
ศาลย่อมไม่มีอานาจทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอน คาสั่ง การสั่งเพิกถอนคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงมีได้
เฉพาะกรณีผู้บังคับบัญชาหรือศาลเห็นว่าเป็นคาสั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การสั่งมิให้เปิดเผยนั้น
กฎหมายมิได้กาหนดว่าเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได้ ในกรณีหลัง
หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรก ที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารทราบด้วยว่าอาจอุทธรณ์คาสั่ง
ไม่เปิดเผยนั้น ต่อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา 18)
8.1.3.4 แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียในการเปิดเผยข้อมูลข่าวคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารข่าวสารนั้น ตามมาตรา 17 วรรคแรก
8.1.3.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัย ให้แก่ระบบข้อมูลข่าว
สารส่วนบุคคล (มาตรา 23) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา 24) แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 25)
8.1.3.6 ส่งมอบข้อมูลข่าวสารให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม ศิลปากรหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เมื่อครบ
25 ปี (มาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคสอง)
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8.1.3.7 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ผู้รับบริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการส่วนตาบลหนองฮาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยมีหน้าที่
สรุป ดังนี้
1.รวบรวมจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสารเผยแพร่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขินเข้าแฟ้ม ตาม
มาตรา 9 เพื่อให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล
2. จัดทาสมุดในการลงชื่อสาหรับผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- สมุดเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- สมุดผู้ใช้บริการ Internet
- สมุดยืม-คืน หนังสือ / วารสาร
- สมุดผู้ขอข้อมูลและผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. แนะนาการใช้บริการ Internet ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. แนะนาการยืม หนังสือ / วารสาร ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. ให้ข้อมูลสาหรับผู้ขอข้อมูลในศูนย์ข้อมูลฯและผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ
6. เก็บสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คาขอข้อมูลข่าวสาร
เขียนที่..........................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ.........ปี อาชีพ...........................
สถานที่ทางาน/สถานศึกษา.......................................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่…….....
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................................หมายเลขโทรสาร................................................
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้
ขอตรวจดู
ขอคัดสาเนา
ขอคัดสาเนาที่มีคารับรองถูกต้อง
อื่น ๆ
ในเรื่องต่อไปนี้
๑............................................................................................................................. ...........
๒........................................................................................................................................
๓............................................................................................................................. ...........
เพื่อใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)............................................................................................................................ ...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าทราบถึงประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการดีทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการขอรับข้อมูลข่าวสารมา
พร้อมนี้
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
เป็นการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ความเห็นปลัด
มาตรา 7
มาตรา 9
มาตรา 11
…………………………………………
ได้ดาเนินการ
ให้ข้อมูล/เอกสารตามที่ต้องการแล้ว
(ลงชื่อ)
ให้เข้าตรวจข้อมูล/เอกสารแล้ว
(นายวีระเดช บัวกอง)
นัดมารับเอกสาร ในวันที่ .......................
ปลัด อบต.
เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน
ความเห็นนายกฯ
เปิดเผยไม่ได้ เพราะ....................................
………………………………………
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ โสตแก้ว)
(..................................................)
นายก อบต. หนองฮาง
หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทุกครั้งที่มีการยื่นคาขอ

สรุ ปสาระสาคัญพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ.2540
1.

สิทธิการรั บรู้ หรื อรั บทราบข้ อมูลข่ าวสารของราชการตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา่ "บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับทราบข้ อมูล
หรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่น
เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลนันจะกระทบต่
้
อความมัน่ คงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรื อส่วนได้ เสีย อันพึง
ได้ รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆของรัฐเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้ องกับความจริ งอันเป็ นการส่งเสริ มให้ มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ ้นสมควรกาหนดให้
ประชาชนมีสทิ ธิได้ ร้ ู ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่ต้องเปิ ดเผยที่แจ้ งชัดและจากัดเฉพาะ
ข้ อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรื อต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน ทังนี
้ ้
เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้ มนั่ คงและจะยังผลให้ ประชาชนมีโอกาสรู้ ถงึ สิทธิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนประการหนึง่ กับสมควรคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้ องกับ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อม อีกประการหนึง่
3. ประเภทข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ ง ข้อมูลหรื อสิ่ งใดๆไม่วา่ จะสื่ อ
ความหมายนั้น จะทาได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่วา่ จะได้จดั ทาไว้ในรู ปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง การบันทึกโดย
เครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฎได้
"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรื อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป
3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น
(2) สรุ ปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรื อคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสื อเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรื อการตีความ ทั้งนี้

เฉพาะที่จดั ให้มีข้ ึน โดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่ หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่ งพิมพ์น้ ีนก็ให้ถือว่าเป็ นการปฎิบตั ิตามบทบัญญัติดงั กล่าวแล้ว (มาตรา 7)
3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) แต่ยงั ไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ น
คุณแก่ผใู ้ ดไม่ได้เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็ นจริ งมาก่อนแล้วเป็ นเวลาพอสมควร
(มาตรา 8)
3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด ได้แก่
(1) ผลการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มือ หรื อคาสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฎิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีผลกระทบถึงสิ ทธิ หน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่ งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชนในการจัดทา
บริ การสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา
11)
3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คดั เลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรื อข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุ
ครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ้ นการจัดให้มีขอั มูลข่าวสาร
นั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งช่าติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26)
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรื อประวัติการ
ทางาน บรรดาที่มีชื่อของผูน้ ้ นั หรื อมีเลขหมายรหัสหรื อสิ่ งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้เช่น ลายพิมพ์นิ้ว
มือ แผ่นบันทึกลักษณะเสี ยงของคนหรื อ รู ปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัว

ของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4)
บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรดาที่มีสญ
ั ชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ น
ประเทศไทย (มาตรา 21)
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิ ดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ยจ์ ะเปิ ดเผยมิได้ (มาตรา 14)
3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐอาจมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผย โดยคานึงถึงการ
ปฎิบตั ิหน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน
(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อ
ความมัน่ คงในทาง เศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
(2) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่อาจสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่วา่
จะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารหรื อไม่กต็ าม
(3) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็น หรื อคาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล ซึ่ งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล้ าสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผยหรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มาโดยไม่ประสงค์
ให้ทางราชการนาไป เปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(7) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่เปิ ดเผย
ไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสัง่ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผขู ้ ออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี (มาตรา 15)
4. หน่ วยงานของรั ฐและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบ
อาชีพหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

"เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซงึ่ ปฎิบตั ิงานให้ แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4)
หน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องดาเนินการและปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ดังนี ้

4.1 หน่วยงานของรัฐต้ องจัดพิมพ์หรื อจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้ เพื่อให้
ประชาชนเข้ าตรวจดูแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ กาหนด (มาตรา 42 วรรค
2)
4.2 หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามที่กาหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
และรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้ เผยแพร่ เพื่อขายหรื อจาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนันตามที
้
่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรี ยก
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสาเนาหรื อขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ ในการ
นี ้ให้ คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบด้ วย ทังนี
้ ้เว้ นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
4.4 หน่วยงานของรัฐต้ องจัดหาข้ อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรื อจัดไว้ ให้
ประชาชนตรวจดู หรื อที่จดั ให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้ ตามสมควรให้ ผ้ ขู อ
ภายในเวลาอันสมควร เว้ นแต่ผ้ นู นจะขอจ
ั้
านวนมากหรื อบ่อยครัง้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้ าข้ อมูล
ข่าวสารของราชการนันมี
้ สภาพอาจบุบสลายได้ ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้ หรื อจะ
จัดทาสาเนาอย่างหนึง่ อย่างใด เพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนัน้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ข้างต้ นต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ สในสภาพที่
พร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ น การต้ องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรื อจัดให้ มีขึ ้นใหม่เว้ นแต่เป็ นการแปร
สภาพเป็ นเอกสารจากข้ อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพหรื อเสียงระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ
อื่นใด ทังนี
้ ้ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนัน้ มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์
ทางการค้ า และเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อปกป้องสิทธิเสรี ภาพสาหรับผู้นนหรื
ั ้ อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่
สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้
้ ก็ได้ บทบัญญัตินี ้ไม่เป็ นการห้ ามหน่วยงานของรัฐที่จะ
จัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ ้นใหม่ให้ แก่ผ้ รู ้ องขอหากเป็ นการสอดคล้ องด้ วยอานาจหน้ าที่ตามปกติของ
หน่วยงานของรัฐนันอยู
้ ่แล้ ว
ให้ นาความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้ บงั คับแก่การจัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ ตามมาตรานี ้
โดยอนุโลม (มาตรา 11)
4.5 หน่วยงานของรัฐตัองแนะนาให้ ผ้ ขู อข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ

หน่วยงาน ส่วนกลางหรื อส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนันหรื
้ อจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นก็ตาม ให้ ไปยื่นคาขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขัอมูลข่าวสารนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า
ถ้ าหน่วยงานของรัฐผู้รับคาขอเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็ น ข้ อมูลข่าวสารที่จดั ทาโดยหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่น และได้ ระบุการห้ ามเปิ ดเผยไว้ ให้ สง่ คาขอให้ หน่วยงานของรัฐผู้ทาข้ อมูลข่าวสารนันพิ
้ จารณาเพื่อมีคาสัง่
ต่อไป (มาตรา 12)
4.6 หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐอาจมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่าง
หนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ก็ได้ โดยคานึงถึงการปฎิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน
(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อ
ความมัน่ คงในทาง เศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
(2) การเปิ ดเผยจะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรื อไม่ อาจสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่วา่
จะเกี่ยวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู้แหล่งที่มาของข้ อมูล
ข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
(3) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดแต่ทงนี
ั ้ ้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการทาความเห็นหรื อคาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรื อข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึง่ การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่
สมควร
(6) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลข่าวสารที่มีผ้ ใู ห้ มาโดยไม่ประสงค์
ให้ ทางราชการนาไป เปิ ดเผยต่อผู้อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วยว่าที่เปิ ดเผย
ไม่ได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ ถือว่าการมีคาสัง่ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็ นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชาแต่ผ้ ขู ออาจอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี ้ (มาตรา 15)
เพื่อให้ เกิดความชัดเจน ในทางปฎิบตั ิวา่ ข้ อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้ หรื อไม่ภายใต้
เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้ หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนัน้

ทังนี
้ ้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดว่าด้ วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)
4.7 เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้ เสีย
ของผู้ใด ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแจ้ งให้ ผ้ นู นเสนอค
ั้
าคัดค้ านภายในเวลาที่กาหนด แต่ต้องให้ เวลาอันสมควรที่ผ้ นู นั ้
อาจเสนอคาคัดค้ านได้ ซงึ่ ต้ อง ไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ผู้ที่ได้ รับแจ้ งตามวรรคหนึง่ หรื อผู้ที่ทราบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึง
ประโยชน์ได้ เสียของตน มีสิทธิคดั ค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ โดยทาเป็ นหนังสือถึงเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคาคัดค้ านและแจังผลการพิจารณาให้ ผ้ ู
คัดค้ าน ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่มีคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ านเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนี ้นมิได้
จนกว่าจะล่วงพ้ น กาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา
18 หรื อจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ มีคาวินิจฉัยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้
้
แล้ วแต่กรณี (มาตรา 17)
4.8 การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดแม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ ถือว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่
ต้ องรับผิด หากเป็ นการกระทาโดยสุจริ ตในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบมาตรา 16
(2) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีคาสัง่ ให้ เปิ ดเผย
เป็ นการทัว่ ไป หรื อเฉพาะแก่บคุ คลใดเพื่อประโยชน์อนั สาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรื อชีวิต
ร่ างกาย สุขภาพ หรื อประโยชน์อื่น ของบุคคล และคาสัง่ นันได้
้ กระทาโดยสมควรแต่เหตุในการนี ้จะมีการกาหนด
ข้ อจากัดหรื อเงื่อนไขในการใช้ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารข้ างต้ นไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึง
มีในกรณีดงั กล่าว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้ องปฎิบตั ิเกี่ยวกับ
การจัดระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ สาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ และยกเลิกการจัดให้ มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็ น
(2) พยายามเก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้ เสียโดยตรง ของบุคคลนัน้
(3) จัดให้ มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ ไขให้ ถกู ต้ องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังต่อไปนี ้

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้ อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
(จ) วิธีการขอให้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้ อมูล
(4) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถกู ต้ องอยู่เสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ มีการ
นาไปใช้ โดยไม่เหมาะสม หรื อเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล
ในกรณีที่เก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูลหน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของ ข้ อมูลทราบ
ล่วงหน้ า หรื อพร้ อมกับการขอข้ อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้ อมูลมาใช้ ลกั ษณะการใช้ ข้อมูลปกติ และกรณี ที่ขอ
ข้ อมูลนันเป็
้ นกรณีที่อาจให้ ข้อมูลได้ โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณีมีกฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของ ข้ อมูลทราบในกรณีมีการให้ จดั ส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึง่
จะเป็ นผลให้ บคุ คลทัว่ ไปทราบข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ เว้ นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ (มาตรา 21)
"บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย (มาตรา 21)
4.10 สานักข่าวกรองแห่งชาติสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ ตาม ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิ
ให้ นาบทบัญญัติวรรคหนึง่ (3) ของมาตรา 23 มาใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงนัน้ ต้ องเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึง่ การเปิ ดเผย ประเภท
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึง่ (3) จะเป็ นอุปสรรคร้ ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าว (มาตรา 22)
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นหรื อ ผู้อนื่ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ลว่ งหน้ า หรื อในขณะนันมิ
้ ได้
เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี ้
(1) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ ตามอานาจหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้
(2) เป็ นการใช้ ข้อมูลตามปกติภายใต้ วตั ถุประสงค์ของการจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้

(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้ านการวางแผน หรื อการสถิติ หรื อสามะโนต่างๆ ซึง่ มี หน้ าที่ต้องรักษา
ข้ อมูลข่าวสารส่วน บุคคลไว้ ให้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อนื่
(4) เป็ นการให้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่วนที่ทาให้ ร้ ู วา่ เป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึง่ เพื่อการ
ตรวจดูคณ
ุ ค่าในการ เก็บรักษา
(6) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรื อ
การฟ้องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป็ นการให้ ซงึ่ จาเป็ นเพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตหรื อสุขภาพของบุคคล
(8) ต่อศาล และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว
(9) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7)
(8) และ (9) ให้ มีการจัดทาบัญชีแสดง การเปิ ดเผยกากับไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสารนันตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)
4.12 เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บคุ คลนัน้
มอบหมายก็ได้ ถ้ากรณีมีเหตุอนั สมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หน่วยงานของรัฐต้ องส่งมอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุครบ
กาหนดเวลา คือ ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรื อตามมาตรา 15 เมื่อครบ กาหนด
20 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เสร็จสิ ้น การจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารให้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
กาหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) หน่วยงานของรัฐ ยังจาเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพื่อประโยชน์ในการใช้ สอย
โดยต้ องจัดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ ศกึ ษา ค้ นคว้ าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
(2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารของราชการนันยั
้ งไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาสัง่ ขยายเวลา กากับไว้
เป็ นการเฉพาะราย คาสัง่ การขยายเวลานันให้
้ กาหนดระยะเวลาไว้ ด้วย แต่จะกาหนดเกินคราวละห้ าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรื อทบทวนมิให้ มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจาเป็ นให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบ

กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐจะต้ องทาลายหรื ออาจทาลายได้ โดยไม่ต้องเก็บรักษา (มาตรา
26)
4.14 หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ อง ยินยอมให้ คณะกรรมการหือผู้ซงึ่ คณะกรรมการมอบหมายเข้ า
ตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของคนได้ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ก็ตาม
(มาตรา 33 วรรค 2)
5. สิทธิของประชาชนหรื อเอกชน
พ.ร.บ. นี ้ได้ กาหนดสิทธิของประชาชนหรื อเอกชนดังนี ้
5.1 สิทธิในการขอคาปรึกษาการปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี ้กับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
เป็ นหน่วยงานทาง วิชาการและธุรการให้ แก่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิ ดเผยขัอมูลข่าวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิทธิเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ
บุคคลไม่วา่ จะมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ องหรื อไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้ าตรวจดู ขอสาเนา หรื อขอสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้
คนต่างด้ าวจะมีสิทธิตามมาตรานี ้เพียงใด ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)
"คนต่างด้ าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติ
บุคคคลดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มีทนุ เกินกึง่ หนึง่ เป็ นของคนต่างด้ าว ใบหุ้นชนิดออกให้ แก่ผ้ ถู ือให้ ถือว่าใบหุ้นนัน้
คนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึง่ หนึง่ เป็ นคนต่างด้ าว
(3) สมาคมหรื อมูลนิธิที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้ าว
(4) นิติบคุ คลตาม (1) (2) (3) หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่มีผ้ จู ดั การหรื อกรรมการเกินกึง่ หนึง่ เป็ นคนต่างด้ าว
นิติบคุ คลตามวรรค 1 ถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จดั การหรื อกรรมการ สมาชิก หรื อมีทนุ ในนิติบคุ คลอื่นให้ ถือว่าผู้จดั การ
หรื อกรรมการหรื อสมาชิกหรื อเจ้ าของทุน ดังกล่าวเป็ นคนต่างด้ าว (มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอข้ อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
แล้ ว หรื อที่จดั ไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ ว หรื อที่มีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา 26 แล้ ว โดย
คาขอนันได้
้ ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้ องการในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้ ตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิทธิที่จะได้ ร้ ู ถงึ ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึง่ หน่วยงานของรัฐจะต้ องให้ กบั บุคคลนันหรื
้ อ
ผู้กระทาแทนได้ ตรวจดูหรื อได้ รับสาเนาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้ (มาตรา 25 วรรค1)

5.5 สิทธิในการดาเนินการแทนผู้เยาว์คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเจ้ าของข้ อมูลที่ถงึ แก่
กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการของข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรื อการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด
ของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ ความยินยอมให้ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลของคนเปิ ดเผยขัอมู
้ ลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผู้อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้ ร้ ู ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลงข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถกู ต้ องตามที่เป็ นจริ ง
รวมที ้งมีสิทธิอทุ ธรณ์ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีคาสัง่ ไม่ยินยอมแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารนี ้
(มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิทธิในการร้ องเรี ยนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรื อไม่จดั ข้ อมูล
ข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 หรื อไม่จดั หาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตรา 11 หรื อฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฎิบตั ิตาม พระราชบัญญัตินี ้หรื อปฎิบตั ิหน้ าที่ลา่ ช้ า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้ รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั
สมควร ผู้นี ้นมีสทิ ธิร้องเรี ยน ต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ เว้ นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมีคาสัง่ มิ
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรื อคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ านตามมาตรา 17 หรื อคาสัง่ ไม่แก้ ไขเปลี่ยน
เปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรื อมาตรา
15 หรื อมีคาสัง่ ไม่รับฟั งคาตคัดค้ านของผู้มีประโยชน์ได้ เสียตามมาตรา 17 ผู้นนอาจอุ
ั้
ทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
วินิจฉัยการ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งนัน้ โดยยื่นคาอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
(มาตรา 18)
แต่ถ้าอุทธรณ์คาสัง่ ไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรวจตามที่มีคาขอ ผู้นนมี
ั ้ สิทธิอทุ ธรณ์ตอ่
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งโดยยื่นคาอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการไม่วา่ กรณีใดๆให้ เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิร้องขอให้ หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของคนแนบไว้ กบั
ข้ อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้ อง
6. สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
สานักคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหน้ าที่
ปฎิบตั ิงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการให้ แก่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการและ
คณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและให้ คาปรึกษาแก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
7. คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
7.1 คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน

ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้อานวยการรสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อานวยการสานัก งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภาครัฐและเอกชน ซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังอี
้ กเก้ าคนเป็ นกรรมการ
ให้ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ตงแต่
ั ้ ข้าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี คนหนึง่ เป็ นเลขานุการ และ
อีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) สอดส่องดูแลและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการ
ปฎิบตั ิตาม พระราชบัญญัตินี ้
(2) ให้ คาปรึกษาแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้ตามที่ได้
รับคาขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบของคณะรัฐมนตรี ตาม
พระราชบัญญัตินี ้
(4) พิจารณาและให้ ความเห็นเรื่ องร้ องเรี ยนตามมาตรา13
(5) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฎิบิตตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครัง้ คราวตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(6) ปฎิบตั ิหน้ าที่อนื่ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี ้
(7) ดาเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย (มาตรา 28)
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
27 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับ
แต่งตังผู
้ ้ ที่พ้นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ ได้ (มาตรา 29)
7.4 นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุติซงึ่ ได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
27 พ้ นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรี ให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่ อง หรื อไม่สจุ ริ ตต่อหน้ าที่ หรื อหย่อน
ความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ

(6) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
จะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฎิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิฉยั ชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด (มาตรา 31)
7.6 ให้ คณะกรรมการ มีอานาจเรี ยกให้ บคุ คลใดมาให้ ถ้อยคาหรื อให้ สง่ วัตถุ เอกสารหรื อพยานหลักฐานมา
ประกอบ การพิจารณาได้ (มาตรา 32)
7.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฎิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่วา่ จะเป็ นกรณี ตามมาตรา 11 หรื อ
มาตรา 25 ถ้ าผู้มีคาขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริ งและร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้ คณะกรรมการมี
อานาจเข้ าดาเนินการ ตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน
ทราบ
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรื อผู้ซงึ่ คณะกรรมการมอบหมายเข้ า
ตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ คนได้ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ก็ตาม
(มาตรา 13)
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฎิบตั ิง่ายอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นาความในมาตรา 31 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม (มาตรา 34)
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคา
ร้ องเรี ยน ในกรณีมีเหตุจาเป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทังหมดแล้
้
วต้ องไม่เกิน
60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2)
8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 14 หรื อมาตรา 15 หรื อ คาสัง่ ไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา 17 และคาสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบ
ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา 25
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยจ้องมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรื อ

การบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35)
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆประกอบด้วยบุคคลตามความจาเป็ นแต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่า สามคนและให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฎิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณี พิจารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่ วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรื อผูช้ ่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่ งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคานึงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคาวินิจฉัยจะมี
ข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฎิบตั ิเกี่ยวกับกรณี ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้นาความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บงั คับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)
8.4 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพ้น
ตาแหน่ง มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรี ยกบุคคลมาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งวัตถุเอกสารหรื อพยานหลักฐาน และบทกาหนด
โทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดงั กล่าวใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
9. บทกาหนดโทษ
9.1 ผู้ใดไม่ปฎิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการที่สงั่ ตามมาตรา 32 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน ห้ าพันบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ (มาตรา 40)
9.2 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามข้ อจากัดหรื อเงื่อนไขที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกาหนดตามมาตรา 20 ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน หนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ (มาตรา 41)
1
0.

บทเฉพาะกาล
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
ให้ หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ หรื อจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ไว้ เพื่อ
ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ กาหนด (มาตรา 42)
10.2 ให้ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งต่อพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดตาม

มาตรา 16 จะได้ กาหนด เป็ นอย่างอื่น (มาตรา 43)

