
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ

การปฏิบัตงิานตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



 
 

คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลมนี้ จัดทําเพ่ือสงเสริมให

บุคลากรของสํานักงานไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและการใชสิทธิ 
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารในการขอดู ขอตรวจดู และ/หรือขอสําเนาขอมูล

ขาวสารของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใชปกปองสิทธิของตนเองและตรวจสอบการ

ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐใหมีความโปรงใสมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 เอกสารเลมนี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของกฎหมาย วิธีการ

ดําเนินงานของรัฐและเจาหนาที่รัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไดและหามมิให

เปดเผย รวมทั้งการใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงานฯ และการเก็บ

คาธรรมเนียมในการใหบริการ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะ

เปนประโยชนตอบุคลากรของสํานักงานหรือผูอานใหไดมีความรู ความเขาใจ

ในกฎหมายขอมูลขาวสารมากขึ้น 
 
 

         กลุมงานบริหารทั่วไป 
                  สํานักบริหารงานกลาง 

         สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
          พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
                        
               หนา 

 
พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการและ                                   ๑ 

ความสัมพันธกับ บทบัญญตัิตามรัฐธรรมนูญ 

 

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร                                  ๑ 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐         

 

ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวาอยางไร           ๒  
 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ            ๓            

 

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐหรือ                                ๖ 

เจาหนาที่ของรัฐหามมิใหเปดเผย หรืออาจมีคําส่ัง 

มิใหเปดเผย 
 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมายขอมูลขาวสาร                                   ๘            

 

การบริการขอมูลขาวสารของราชการ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา          ๑๓          
 

การเรียกคาธรรมเนียมและคาใชจายจากผูขอรับบริการ                       ๑๗ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสาร        ๑๘ 

ของราชการ  

 

คําส่ังสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที่ ๑๔๕๖/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้ง           ๑๙ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 
 
 
 



พ 

 

 
 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการและความสัมพันธกับ

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 
    ระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมาย

ที่รองรับ “สิทธิไดรู” ของประชาชน โดยกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร

ของราชการ และกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ     

ใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ขอมูลขาวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือสวนใหญ สามารถเปดเผย

ไดภายใตหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” เพ่ือใหประชาชน

มีโอกาสกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ 

ของรัฐอันเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และ  

ใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมี

ความเปนรัฐโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งยังเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ 

เพ่ือที่จะปกปองรักษาประโยชนของตนประกอบกับคุมครองสิทธิสวนบุคคล  

ในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน 
 
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๑. เพ่ือรับรองสิทธิไดรู (right to know) ของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้ง

มีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอันจะเปน

การสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไป

เพ่ือประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
๑



ต 

 
 
 
 

 ๒. เพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการที่

หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผยหรืออาจไมเปดเผย เพ่ือใหชัดเจนตอ       

การปฏิบัติโดยจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความ

เสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน 
 ๓. เพ่ือคุมครองการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

 
ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวาอยางไร 
 ามพระราชบัญญัติ ข อมูลข า วสารของราชการ  พ .ศ .  ๒๕๔๐  
ไดกําหนดนิยามคําวา “ขอมูลขาวสาร” ซึ่งหมายถึง ส่ิงที่ส่ือความหมายให

ทราบถึงเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ ไมวา การสื่อความหมายนั้นจะ

ทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไว

ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย 

ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืน

ใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 

 ส่ิงที่กลาวไวขางตนนี้ ลวนเปนขอมูลขาวสารตามความหมายของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งส้ิน โดยขอมูล

ขาวสารในความหมายนี้เนนที่การส่ือความหมายเปนหลัก มิไดเนนที่รูปราง

หรือรูปแบบของความเปนขอมูลขาวสาร กลาวคือ ส่ิงที่จะเปนขอมูลขาวสารไดนั้น 

ไมจําเปนตองอยูในรูปราง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีขอความหรือแฟม

เอกสาร 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
๒

ออ หมายความวา
อยางนี้นี่เอง



มี ๔ กรณี 
นะครับ 

๔

 
 
 
 
 ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับแหงราชบัญญัติฉบับน้ีตองเปน “ขอมูล
ขาวสารของราชการ” 
 ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความ

ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 ดังนั้น ความหมายของคําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” จึงให

ความสําคัญตอลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือขอมูลขาวสารนั้นวา อยูในความ

ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐหรือไม ทั้งนี้ โดยไมตอง

คํานึงวา เนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจเปนเรื่อง

เก่ียวกับการดําเนินการของรัฐหรือเก่ียวของกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได 
 
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ไดกําหนดไว       กรณี ดังนี้ 
 ๑. เปดเผยโดยการนําขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนดลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 ๒. เปดเผยโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่ที่หนวยงานจัดเตรียมไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง 
 ๓. เปดเผยตามที่ประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย 
 ๔. เปดเผยโดยหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
๓



 
 
 
 
๑.  การเปดเผยโดยการนําขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนดลงพิมพใน 

    ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ ไดแก 
 ๑.๑ โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ๑.๒ สรุปอํานาจหนาที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ๑.๓ สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการ

ติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ๑.๔ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ 

แบบแผน นโยบาย หรือ การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพ 
อยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เก่ียวของ 
 ๑.๕ ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
๒.  การเปดเผยโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่หนวยงานจัดเตรียมไวให 

     ประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ตามมาตรา ๙ 
 นอกจากมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว การเปดเผยขอมูล   

ที่รัฐตองปฏิบัติอีกประการหนึ่ง คือ การแสดงขอมูลขาวสารของราชการไว  
ณ สถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดเตรียมไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

ไดแก 
 ๒.๑ ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้ง

ความเห็นแยงและคําส่ังที่เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
๔



เ 

 
 
 
 
          ๒.๒ นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจา

นุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 
 ๒.๓ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง

ดําเนินการ 
 ๒.๔ คูมือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมี

ผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 
 ๒.๕ ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง คือ ส่ิงพิมพที่มี

การจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว และมีการลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพนั้น 
 ๒.๖ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือ

สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 ๒.๗ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย 

หรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง 
หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 ๒.๘ ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
๓. เปดเผยโดยประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย ตามมาตรา ๑๑ 
  มื่อมีความประสงคจะขอขอมูลเปนการเฉพาะราย ผูขอขอมูลจะตอง

ทําเปนลายลักษณอักษร เขียนใหเขาใจไดพอสมควรวาขอขอมูลขาวสาร 

เร่ืองใด และสงคําขอดังกลาวไปยังหนวยงานของรัฐที่จัดเก็บหรือครอบครอง
ดูแลขอมูลขาวสารที่ตองการขอนั้น การสงคําขอขอมูลขาวสารนั้นใชกับการขอ

เอกสารราชการปกติทั่วไป 
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๔. เปดเผยโดยหอจดหมายเหตุแหงชาติ ตามมาตรา ๒๖ 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยโดยวิธีนี้ คือ ขอมูลขาวสารที่

เปนเอกสารประวัติศาสตร ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษา คนควา 

เอกสารประวัติศาสตร ไดแก ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยราชการของรัฐ

ไมประสงคจะเก็บรักษาไวหรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อ

ครบ ๗๕ ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบ ๒๐ ป นับแตวันที่

เสร็จสิ ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั ้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนด

ในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ         

มิใหเปดเผย หรืออาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย 
 ๑. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน

พระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได (มาตรา ๑๔) 
 ๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หนวยงานของรัฐอาจมีคําส่ัง 

มิใหเปดเผย โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 

ประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนที่เก่ียวของ ประกอบกัน 
มีลักษณะ ดังนี้ 
     ๒.๑ การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของ

ประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือ

การคลังของประเทศ 
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     ๒.๒ การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 

หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน 

การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูล

ขาวสารหรือไมก็ตาม 
     ๒.๓ ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการ

ดําเนินการเรื่องหนึ่ง เร่ืองใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน

ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา

ภายในดังกลาว 
     ๒.๔ การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย

ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
     ๒.๕ รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการ

เปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
     ๒.๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย 

หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอ

ผูอ่ืน 
   ๒.๗ กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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   ทธิของประชาชนตามกฎหมายขอมูลขาวสาร กําหนดไวดังนี ้
          ๑. สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 

และมาตรา ๒๖ 
 ๒ .  สิทธิคัดค านการเปดเผยขอมูลข าวสารกรณีมีส วนได เ สีย  

ตามมาตรา ๑๗ 
 ๓. สิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๓ 
 ๔. สิทธิอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 

๑๘ และมาตรา ๒๕ 
 ๕. สิทธิไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๓ 

และมาตรา ๒๕ 
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 ๑.  สิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารของราชการ 
      นกรณีที่ประชาชนไดไปใชสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารที่ตองการ

จากหนวยงานใดแลว หนวยงานของรัฐเพิกเฉยไมพิจารณาคําขอในเวลาอัน

สมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. ไปติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดยทําหนังสือหรือดวยวาจา  
ขอทราบผลการพิจารณา โดยยกสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้ึนอาง และใหเวลาพอสมควรในการ

พิจารณาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
     ๒. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกําหนดเวลาอัน

สมควรตามขอ ๑ หากพบวาเปนปญหาระดับเจาหนาที่ ใหขอพบผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นของหนวยงานของรัฐแหงนั้น เพ่ือเรงรัดการพิจารณา และ

แกปญหาระดับหนวยงาน 
     ๓. ถาดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ แลวไมไดผล ใหใชสิทธิ

รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
 
 ๒.  สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสวนไดเสียใน 

               ขอมูลขาวสารนั้น 
              กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดตรวจสอบขอมูลขาวสารตามที่มีผู ย่ืน 

คําขอไวแลวเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวหากเปดเผยไปแลวอาจทําใหบุคคล 

ที่เก่ียวของไดรับผลกระทบหรือเสียหายตอประโยชนไดเสียของบุคคลดังกลาว 

ใหเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบการพิจารณาเรื่องนี้แจงใหบุคคลที่เก่ียวของ

ดังกลาวเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด หรือเมื่อผูมีสวนไดเสียในขอมูล

ขาวสารนั้นทราบวา การที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารใด 
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อันกระทบถึงประโยชนไดเสียของตนเอง ก็อาจยื่นคําคัดคานการเปดเผยขอมูล

ขาวสารนั้น ทั้งนี้ ไมจําเปนตองไดรับแจงจากเจาหนาที่เสียกอน เมื่อเจาหนาที่

ไดรับคําคัดคานแลวตองพิจารณาคําขอของผูขอขอมูล และ คําคัดคานของผูมี

สวนไดเสียประกอบกัน 
 
 ๓. สิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐ 
              ประชาชนสามารถใชสิทธิเรียกรองไดตอเมื่อเห็นวาหนวยงานของ

รัฐมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีตาง ๆ ตอไปนี้ 
      ๓.๑ กรณีไมนําขอมูลขาวสารลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

ตามมาตรา ๗ 
      ๓.๒ กรณีไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา ๙ 
      ๓.๓ กรณีไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูใชสิทธิขอดู ตามมาตรา ๑๑ 
      ๓.๔ กรณีไมใหคําแนะนําที่ถูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงาน

ผูจัดทําขอมูลขาวสารพิจารณา ตามมาตรา ๑๒ 
      ๓.๕ กรณีไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําส่ัง คําคัดคาน 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๗ 

      ๓.๖ กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๓ 
      ๓.๗ กรณีเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความ

ยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล ตามมาตรา ๒๔ 
      ๓.๘ กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลโดยฝาฝนไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๕ (ยกเวนเปนกรณี ตามมาตรา 

๒๕ วรรคสี่) 
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    ๓.๙ กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตรใหกับจดหมายเหตุ

เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ตามมาตรา ๒๖ 
    ๓.๑๐ กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมใหบริการ

ขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๑๓ 
    ๓.๑๑ กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรูขอมูลขาวสารโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา ๑๓ 
             ๓.๑๒ กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่ 
รองขอและผูรองขอไมเช่ือวาเปนความจริง ตามมาตรา ๓๓ 
   การรองเรียนหนวยงานของรัฐ ประชาชนมีสิทธิย่ืนคํารองเรียนตอ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยอาจไปรองเรียนดวยตนเอง  
ณ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยใหเจาหนาที่จดบันทึกคํารองเรียนไว หรือ

สงคํารองเรียนทางไปรษณียถึงประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการก็ได 
 
 ๔.  สิทธิอุทธรณคําสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ 

ราชการ 
      า รอุ ท ธ รณ ต ามพร ะ ร า ชบัญญั ติ นี้  ส าม า รถอุ ท ธ รณ ต อ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารได  ๓ กรณี คือ 
      ๔.๑ กรณีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่

ไดมีคําขอ 
      ๔.๒ กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร ซึ่งบุคคลผูคัดคานทราบวา ตนมีประโยชนไดเสีย และผูมี

ประโยชนไดเสียนั้นไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบ เพ่ือให

หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว 
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      ๔.๓ กรณีหนวยงานของรัฐไม ยินยอมแกไขขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริง และไดย่ืนคําขอเปน

หนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง 

     ทั้ง ๓ กรณีดังกลาว ประชาชนมีสิทธิ ย่ืนหนังสืออุทธรณตอ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อพิจารณาสงคําอุทธรณให

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาวินิจฉัยตอไป 
 
 ๕. สิทธิไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
     การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐถือวาเปนสวนหนึ่งของการคุมครองสิทธิสวนบุคคล    

การรองรับ การคุมครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียงหรือ

ความเปนอยูสวนตัว กรณีที่จะมีการกลาวหรือไขขาวแพรหลายอันเปน      

การละเมิดหรือกระทบสิทธิสวนบุคคลในครอบครัว ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๓๔ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของ

รัฐในทุกหนวยงานตองรับทราบถึงหลักปฏิบัติในการคุมครองขอมูลขาวสาร

สวนบุคคล เพ่ือจะไดปฏิบัติไดถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
       นวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ

ควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความ

ยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได และ

บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และเมื่อ

บุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น 

จะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนา 
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ขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เก่ียวกับบุคคลนั้น ถาบุคคลนั้นเห็นวาขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิย่ืน

คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนนั้นได ในกรณีหนวยงานของรัฐไมแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง

ไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร ผูนั้นสามารถยื่นคําอุทธรณ

ตอคณะกรรมการฯ และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอให

หนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนเองไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เก่ียวของได 

ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ 
 
การบริการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดจัดใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

โดยประชาชนที่ตองการทราบขอมูลขาวสารสามารถทําไดโดย 
          ๑. เขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการดวยตนเอง ณ ศูนยขอมูล

ขาวสารของราชการ 
 ๒. ทําเปนคําขอตรวจดูขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะราย 
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  ขอมูลขาวสาร 

เปดเผยไดภายใต
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ขอยกเวน” 



 
 
 
 
๑. การเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการดวยตนเอง 
         กรณีเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ สามารถเขาตรวจดูไดที่  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ณ อาคารสุขประพฤติ ช้ัน ๑ 
         การตรวจดูขอมูลขาวสารดังกลาวทําได โดย 
         - คนหาจากแฟมดัชนีขอมูลขาวสารที่แยกตามประเภทขอมูล 

         - คนหาจากเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชงานที่ อาคารสุขประพฤติ  
ทางอนิเตอรเน็ต 
 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ไดจัดขอมูลขาวสารฯ แยกออกตาม

ประเภทขอมูลขาวสารที่ไดกําหนดไวตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อประชาชนตองการ

ทราบขอมูลขาวสารประเภทใดสามารถคนหาจากแฟมดัชนีเอกสารซึ่งกําหนด

เปนประเภทของขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ เชน ตองการ

ทราบงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการก็ตองไปดูที่แฟม

เอกสารในมาตรา ๙ (๓) ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและ

งบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 ถาตองการคนหาจากเครื่องคอมพิวเตอร สามารถคนหาไดใน ๒ กรณี 

คือ พิมพช่ือขอมูลที่ตองการลงในเครื่อง หรือพิมพประเภทของขอมูลวาอยูใน

มาตราใด เครื่องก็จะทําการคนหาขอมูลให โดยบอกประเภทของขอมูล      

ช่ือหนังสือ พรอมรหัสหนังสือ เพ่ือสะดวกในการคนหาขอมูลดังกลาวจาก 

แฟมดัชนีเอกสาร 

          กรณีผูขอขอมูลตองการสําเนาเอกสารที่ไดตรวจดู หรือตองการสําเนา

พรอมคํารับรองเอกสาร ผูขอตองกรอกแบบฟอรมการขอสําเนายื่นตอ

เจาหนาที่ประจําศูนยฯ พรอมชําระคาธรรมเนียมการทําสําเนาตามที่สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภากําหนด 
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การขอขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะราย 
          ผูขอขอมูลตองระบุขอมูลที่ตองการขอโดยเขียนคําขอใหเขาใจได

พอสมควรวาตองการขอขอมูลขาวสารเรื่องใด ผูขอขอมูลสามารถแจงความ

จํานงในการขอขอมูลได ๕ ชองทาง คือ 
 . ติดตอดวยตนเอง (ในเวลาราชการ) ๒ แหง ไดแก 
     ►  ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

           ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ช้ัน ๑ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  
         กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐               

   ►  ณ  สํานักงานบริหารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่ วไป  
                  หองรับ - สงหนังสือ อาคารรัฐสภา ๒ ช้ัน ๑  
 
          . คนหาผานเว็บไซต ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

            (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) 
    ►  www.senate.go.th 
    ► www.senate.go.th/Inforcenter 
    ► http://library.senate.go.th 

 
     . ขอรับบริการทางไปรษณีย ทําหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการ 

             วุฒิสภา เพ่ือขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการทางไปรษณีย  

             โดยระบุรายละเอียดขอมูลขาวสารที่ตองการทราบใหชัดเจน 

             พอสังเขป 
             
 . ขอรับบริการทางโทรศัพท (ในเวลาราชการ) 
             หมายเลขโทรศัพท : ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ หรือ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ 
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 . ขอรับบริการทางโทรสาร (ในเวลาราชการ) 

            หมายเลขโทรสาร : ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ หรือ ๐ ๒๘๓๑ ๘๓๕๘ 

 
    มื่อเจาหนาที่ ได รับเรื่องที่มีผูรองขอแลว เจาหนาที่จะทําการ

วิเคราะหขอมูลขาวสารตามที่มีผูขอ แลวสงเร่ืองใหสํานักฯ ที่ครอบครอง

เอกสารนั้นพิจารณาการใหขอมูลตามที่มีผูมาขอ โดยตอบในแบบฟอรม    

การแจงความเห็นขอขอมูลขาวสารนั้นวาสามารถอนุญาตใหขอมูลขาวสารได

ทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ ตองพิจารณาจากวัตถุประสงคและเหตุผล และไม

เปนขอมูลที่มีขอหามตามกฎหมาย หรือคําส่ังของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

         สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ นั้น เปนสิทธิอยางหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยอันจะใหประชาชนมี

โอกาสกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรฐั 

เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย

ถูกตองกับความเปนจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดย

ประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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ยินดีตอนรับ และเต็มใจ
ใหบริการครับ 



 
 
 
 
การเรียกคาธรรมเนียมและคาใชจายจากผูขอรับบริการ 
๑.  คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร กําหนดอัตรา ดังนี้ 

๑.๑  ขนาดกระดาษ เอ ๔  หนาละ  ๑.๐๐  บาท 
๑.๒  ขนาดกระดาษ เอฟ ๔  หนาละ   ๑.๕๐ บาท 
๑.๓  ขนาดกระดาษ บี ๔   หนาละ  ๒.๐๐ บาท 
๑.๔  ขนาดกระดาษ เอ ๓  หนาละ  ๓.๐๐ บาท  
๑.๕  ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๒ หนาละ  ๘.๐๐ บาท 
๑.๖  ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๑ หนาละ          ๑๕.๐๐ บาท 
๑.๗ ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๐ หนาละ          ๓๐.๐๐ บาท 

๒.  คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารกําหนดอัตรา 

      คํารับรองละ ๕ บาท  
๓.  คาธรรมเนียมการทําสําเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร บนกระดาษขนาด เอ ๔  

     หนาละ ๓ บาท  
๔.  คาธรรมเนียมการทําสําเนาลงบนแผนดิสเก็ต แผนละ ๕ บาท ซีดีรอม  

      แผนละ ๒๐ บาท ทั้งนี้ ผูขอสําเนาตองนําแผนมาเอง 
๕.  คาใชจายการขอใหจัดสงขอมูลขาวสารทางไปรษณีย ผูขอตองเสียคาใชจายเอง 

     ในการจัดสงตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
๖.  การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายเปนการเฉพาะกรณี 

     จะคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ทั้ งนี้ ใหอยู ในดุลพินิจของ 

     ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

     หรือผูที่ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารฯ มอบหมาย 
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