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  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น 
เพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังต้องให้มี  
การเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยการขอดู ตรวจดู 
และ/หรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เมื่อต้องการปกป้องสิทธิของตนเองและตรวจสอบ
การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ประกอบกับ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หน่วยงานหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศและเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดยคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ใช้เป็นเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดในตัวชี้วัด อีกทั้งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ช่องทาง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นความถูกต้อง  
ตามระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก และต้องค านึงถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารเกิดความพึงพอใจ 
  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของส านักงานต้องปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 

 กลุ่มงานวินัยและเสรมิสร้างงานวินัย 
ส านักบริหารงานกลาง 

                                                                           ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
                      มีนาคม 2566 
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ความส าคัญของการจดัท าคู่มือ 

  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของวุฒิสภา ได้แก่  
งานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทาง 
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประกอบ 
การพิจารณาด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา รวมทั้ง
เปรียบเทียบข้อมูลกับนานาอารยประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
วงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่ง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภา
มอบหมาย 

  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการเข้าถึงการให้บริหารภาครัฐ  
และสร้างความพึงพอใจตลอดจนการเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจในการท างานภาครัฐตามแนวคิดของ 
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเป็นประเทศไทย 
4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล  

  ประกอบกับส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้เข้าร่วมการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการด าเนินงานบรรลุ  
ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นกระบวนการสนับสนุนงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งกระบวนการนี้ 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน  
โดยก าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
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  ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักทีว่า่ 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐอันเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็ 
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  
ทั้งยังเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนประกอบกับคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 
  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ นอกจากสิทธิตรวจดูแล้วประชาชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่าวสารที่ต้องการรู้ 
นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  และหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้รับค าขอจากประชาชนจะต้องด าเนินการจัดหาขอ้มูลให้ในเวลาที่เหมาะสม หากข้อมูลข่าวสารใด
หน่วยงานของรัฐไม่ เปิดเผยก็จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ประชาชนทราบด้วย ทั้งนี้   
หากประชาชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในการตอบปฏิเสธก็สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์และส่งเรื่องให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน  
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พิจารณาวินิจฉัยได้  
  กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย ส านักบริหารงานกลาง จึงได้สรุปสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการให้บรกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ในภาพรวมและท าการวเิคราะห์
เพ่ือจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญและน าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบญัญตัิขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ทั้งนี้ เพ่ือก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นวิธีการในการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว
จะประกอบด้วยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ แผนผังกระบวนงาน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสดุ 
รวมทั้ง รายละเอียดและมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท างาน สามารถตอบสนองผู้ขอรับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ (Objective)   
  1. เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ขอรับบริการ ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกรัฐสภา หน่วยงานราชการภายนอก หน่วยงานราชการภายใน
บุคคลในวงงานรัฐสภา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งจะได้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ท าการวิเคราะห์และจัดท าข้อสรุป เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปด้วย 
  2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์ ข้อก าหนด 
รายละเอียด มาตรฐานของงาน ระยะเวลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  3. เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่  
ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  4. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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  ขอบเขตของกฎหมาย 

  ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงสาระส าคัญและภารกิจที่เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรทราบถึงขอบเขตและความหมายของค าว่า ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความมุ่งหมาย  
และขอบเขตของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวว่ามีความกว้างขวางมากน้อยเพียงใด 

   1.1 ข้อมูลข่าวสาร 
       หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด  ๆ  
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้ 
จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ 
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

  1.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
         หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

  1.3 หน่วยงานของรัฐ 
        หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
        หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

  1.5 ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล  
        หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าใหรู้้ตวัผู้นั้นได ้เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลกัษณะ
เสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว 
เป็นต้น 
 
 

บทท่ี 2 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1.  
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  จากนิยามขอบเขตและความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐอย่างกว้างขวาง ขอบเขตและความหมายของข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการจึงครอบคลุมกว้างขวางทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐ และที่เกี่ยวกับ
เอกชนที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งของเขตของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้ครอบคลุมกว้างขวางเพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
 

หน้าที่และวิธีการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
  เนื่องจากจุดประสงค์ส าคัญประการแรกของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 คือ การให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐให้ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด ดังนั้น พระราชบัญญัติจึงได้ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตอ้งมกีารด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้ประชาชนได้รู้โดยต้องด าเนินการใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้ 
  2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการโดยการน าข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามทีก่ าหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
        ถือว่าข้อมูลข่าวสารของราชการที่พระราชบัญญัติก าหนดให้ต้องน าไปเผยแพร่
โดยการน าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ส าคัญที่ประชาชน 
ควรต้องรู้ การลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมากที่สุด 
รวมทั้งเพ่ือให้มีการเก็บเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายต่อไปได้  
และได้ก าหนดรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานรัฐต้องน าลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษาไว้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ซึ่งประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาประกอบด้วย 
  (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
        ข้อมูลข่าวสารในข้อนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถรู้ได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ         
แต่ละหน่วยงานมีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานนั้นอย่างไร มีการจัดแบ่งเป็นหน่วยงาน 
ย่อย ๆ อย่างไร 
  (2) สรุปอ านาจหน้าที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  
       การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าที่นั้น ๆ ท าให้ประชาชนสามารถได้รู้ถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานว่ามีหน้าที่ 
ที่ส าคัญอย่างไร รวมทั้งได้รู้ถึงวิธีการหรือกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้น ๆ  อีกด้วย ท าให้ประชาชน
สามารถที่จะตรวจสอบหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรับที่เกี่ยวข้องหรืออยูในความสนใจ 
ของตนเองได้ 

2. 
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  (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
      เมื่อประชาชนได้ทราบถึงหน่วยงานที่ควรติดต่อแล้ว การที่พระราชบัญญัติก าหนดให้ 
ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องน าข้อมูลลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบอกถึงสถานที่ที่ติดต่อขอรับ 
ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน า จึงเป็นการเพ่ิมความสะดวกกับประชาชน เพ่ือทราบว่าจะไปติดต่อที่ใด จุดใด
รวมทั้งยังเปน็หลักประกันที่ชัดแจ้งวา่ หน่วยงานของรัฐต้องจัดเจ้าหนา้ที่ไว้เป็นประจ า เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และค าแนะน าในการติดต่อไว้ด้วย 
  (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อมูลข่าวสารตามที่ก าหนดในข้อนี้ พระราชบัญญัติมุ่งบังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีสภาพอย่างกฎเท่านั้นเนื่องจากกฎเป็นมาตรการที่น ามาใช้ในการปกครองโดยเป็นบทบัญญัติ 
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่ก าหนดในกฎข้อนั้นแล้ว จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย โดยมีผลกระทบต่อ
สิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที 
  โดยปกติในทางการปกครอง กฎอาจจ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ กฎที่มีผลต่อเอกชน
ทั่วไปและกฎที่มีผลเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์การ เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบก าหนดขั้นต้น 
และวิธีปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ กฎประเภทหลังนี้ไม่มผีลต่อเอกชนจึงไม่อยู่ในบงัคับที่จะตอ้งพมิพ์
ในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อมูลข่าวสารที่สภาพอย่างกฎตามข้อนี้ ถ้ายังไม่มีการน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
จะน าไปใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจรงิ
มาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร นั่นคือได้รู้มานานพอที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นได้โดยไม่มีอุปสรรค 
  (๕) ขอ้มลูขา่วสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการก าหนด 
       นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามรายการตามข้อ 2.1 (1) – (4) แล้วพระราชบัญญัติ
ยังให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดหรือประกาศเพ่ิมเติมว่าข้อมูลข่าวสารใด 
ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาของ
สังคมในอนาคต 

 2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยต้องน าข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนด
ไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

       การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยวิธีหรือรูปแบบที่ 2 ซึ่งต้องน าข้อมูลข่าวสาร
อย่างน้อยตามที่พระราชบัญญัติก าหนดมารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นี้ คณะกรรมการ  
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่ประชาชน  
จะสามารถเข้าไปตรวจดูได้โดยสะดวกรวมทั้งจะต้องมีดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสารที่จะให้ประชาชน 
จะสามารถเข้าไปตรวจดูได้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 การมีสถานที่เฉพาะเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ตามรูปแบบหรือวิธีที่ 2 ของการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารนี้ เมื่อได้
พิจารณาร่วมกับข้อก าหนดของพระราชบัญญัติที่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า  สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานราชการว่าอยู่ที่ใดตามรูปแบบที่ 1  
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ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วก็เท่ากับว่าพระราชบัญญัติได้ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและให้ค าแนะน าต่าง ๆ  
ในการติดต่อกับหน่วยนั่นเอง 

 2.2.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูเมื่อใดก็ได้ (public inspection) ได้แก่ 
  (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง 
และค าสั่งที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      การก าหนดให้น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัย 
ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนมารวมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้นี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้นี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูได้ว่าการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเอกชนของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดยหลักเกณฑ์หรือตามกฎหมายอย่างไรซึ่งจะท าให้สามารถได้รับรู้  
ข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางได้ว่าหากตนจะมีการด าเนินการในกรณีนั้น ๆ  บ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร 
และหน่วยงานของรัฐควรจะพิจารณาอย่างไร  
  (2) นโยบายและการตีความ 
             การที่หน่วยงานของรัฐมีนโยบายเพ่ือด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมควรอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องให้ประชาชนได้รับรู้ ได้ทราบ เพ่ือให้ความร่วมมือปฏิบัติหรือเพ่ือให้แนะน าต่อแนวทาง
นโยบายดังกล่าว อันเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น นโยบายที่
ก าหนดขึ้นหรือการตีความการใช้กฎหมายใด ๆ  แม้ไม่เข้าข่ายที่มีสภาพเป็น “กฎ” ที่จะต้องน าไปพิมพ์ 
ในราชกิจจานุเบกษาก็จะต้องน ามารวมไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ 
  (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
       ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส าคัญ ไม่เฉพาะเพื่อให้รับเหมาหรือผู้ประกอบการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียมกัน 
ท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปรงใส และท าให้รัฐ 
ได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปรงใส การที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ตามข้อนี้ได้ยังท าให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ 
ในทุก ๆ ขั้นตอนของการใช้จ่ายงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
  (4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึง 
สิทธิหน้าที่ของเอกชน 
       ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนนั้น จัดได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับรู้เช่นกัน 
เพ่ือที่จะได้รู้ว่าการให้บริการหรือการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณาและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
ไว้อย่างไร และในการขอรับบริการเรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่จะต้องน ามารวบรวมไว้ให้ประชาชนตรวจดูนี้ 
กฎหมายก าหนดบังคับเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น ส่วนคู่มือหรือค าสั่งใด
หากเปิดเผยออกไปจะกระทบถึงผลส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐก็อาจไม่เปิดเผยได้ 
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  (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา  
       เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนด 
เป็นข้อยกเว้นไว้ว่าข้อมูลข่าวสารซึ่งแม้จะมีเนื้อหาตรงตามที่พระราชบัญญัติก าหนดให้ต้องน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวน
พอสมควรแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนั้นไปลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษาอีก 
เพียงแต่จะต้องมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่า ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  
โดยมีการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วไว้ในราชกิจจานุเบกษาด้วย ดังนั้น ข้อมูลข่าวสาร
ลักษณะนี้ พระราชบัญญัติจึงก าหนดให้ต้องน าสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
จะต้องน ามารวมไว้เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือป้องกันปัญหาในกรณีจัดหาซื้อ  
ในภายหลังไม่สะดวก 
  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน 
กับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
       ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
โดยปกติทั่วไปย่อมไม่เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมักจะไม่เปิดเผย 
ท าให้ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาเพ่ือติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฏว่า 
มีสัญญาในบางกรณีที่รัฐได้ท าไปโดยเสียเปรียบเป็นอย่างมากให้กับคู่สัญญา หรือเป็นสัญญา 
ที่ไม่อาจส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้มี 
การน าสัญญาต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  
หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ มารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานของรัฐมีสัญญาทั้ง ๓ ประเภทนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้อง
น ามาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น เ พ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา  
โดยหน่วยงานของรัฐจะไปอ้างเหตุผลใด ๆ ในการที่จะไม่น ามารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูไม่ได้ 
พระราชบัญญัติอนุญาตเพียงให้หน่วยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใด 
เพ่ือไม่ให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดยกเว้น 
มิให้ต้องเปิดเผย เช่น การเปิดเผยอาจส่งผลกระทบเกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หรือต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น 

      การที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้เฉพาะสัญญา ๓ ประเภทเท่านั้นที่ต้องน ามา 
รวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น มิได้หมายความว่าสัญญาอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้นมิต้องเปิดเผย 
แต่โดยหลักการแล้วสัญญาโดยส่วนใหญ่เกือบทุกเรื่องจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ เพียงแต่ว่า
หน่วยงานของรัฐยังไม่ถูกบังคับหรือถูกก าหนดให้ต้องน ามารวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้องพร้อม
ให้ตรวจดูได้ทันทีและตลอดเวลาเท่านั้น 
  (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี 
ทั้งน้ี ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 
  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตามที่ก าหนดในข้อนี้เป็นเรื่องที่ 
มีความส าคัญ ประชาชนจึงควรได้รู้เพ่ือจะได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าว  
ได้มีการด าเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแล้วบ้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือประเทศ
อย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร รวมทั้งหากสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษสามารถใช้สิทธิ
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ตามพระราชบัญญัตินี้ ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่สนใจนั้นในรายละเอียดอีกได้  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า 
การก าหนดให้มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องระบุรายชื่อ รายงานหรือ 
ข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย ข้อก าหนดนี้นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ที่มี
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบทบทวนดูว่าการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ นั้นมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพียงพอหรือถูกต้องเพียงใด 
ในทางตรงกันข้ามประชาชนก็สามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาว่าได้ตัดสินใจโดยอยู่บน
ข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่ งหากได้มีการปฏิบัติ ในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ว 
ก็จะมีส่วนส่งเสริมกระบวนการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง 
  (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
       เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีจ านวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รู้ในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะแตกต่างไปจากช่วงเวลา  
ในอนาคต รวมทั้งยังอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศอีกด้วย 
       การที่พระราชบัญญัติได้ก าหนดให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่จะสามารถก าหนดเพ่ิมเติมได้ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
จัดมารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ อันเป็นการก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงสอดคล้องกับลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง 
และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 
  ๒.๒.๒ วิธีการในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (public inspection)  
            หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้  
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ซึ่งคณะกรรมการได้มีประกาศเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2541 ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีด าเนินการไว้แล้ว ดังนี้ 

  (๑) ต้องมีสถานที่เฉพาะส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการตรวจดูและศึกษาได้ 
โดยสะดวกตามสมควร ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ 

  (๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าดัชนีของข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียด
เพียงพอ ให้ประชาชนสามารถเข้าใจวิธีการค้นหาได้โดยสะดวก เช่น หมวดหมู่และชื่อเรื่องของข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือประชาชนสามารถค้นหาได้เอง 

  (๓) ในกรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่ หน่วยงานของรัฐจะแยกข้อมูลข่าวสาร
บางส่วน ไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ ณ สถานที่แห่งอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อ านวยความสะดวกในการน าข้อมูลข่าวสารที่แยกเก็บไว้ที่อื่นมาให้ประชาชนตรวจดู 

  (๔) ในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะก าหนด 
ระเบียบปฏิบัติเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐก็ได้ แต่ทั้งนี้ 
จะต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชนด้วย 

  (๕) หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงานอื่น 
หรือเอกชน ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตัง้ของหนว่ยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนเขา้ตรวจดูแทนกไ็ด้ 
แต่สถานที่นั้นประชาชนทั่วไปต้องสามารถเข้าไปใช้ได้โดยสะดวกด้วย 
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 ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ พระราชบัญญัติได้ก าหนดให้ ประชาชน 
มีสิทธิขอส าเนา (right to copy) หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องได้ด้วย ในการนี้หน่วยงานของรัฐ 
จะวางหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ในการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องได้ โดยจะต้องค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ประกอบด้วย 

 อนึ่ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาไว้ในเบื้องต้นแล้วด้วย เช่น ค่าธรรมเนียม 
การท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดกระดาษเอ 4 หน้าละไม่เกิน ๑ บาท  

  ๒.๒.๓ แนวทางการด าเนินการในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารบางส่วนเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ไม่สมควรเปิดเผย 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดให้  
จะต้องน ามารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นี้ อาจมีข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่อยู่ในหลักเกณฑ์  
ที่ยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยซึ่งจะได้มีการศึกษาในหัวข้อต่อไป ดังนั้น ในการด าเนินการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารตามวิธีการที่น าข้อมูลข่าวสารมาจัดรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นี้ พระราชบัญญัติ
จึงก าหนดเป็นหลักปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการลบหรือตัดทอน  
หรือด าเนินการโดยประการใดประการหนึ่งที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่สมควร
เปิดเผยดังกล่าว ก่อนน ามารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ต่อไป 

 ๒.๓ การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชน 
ที่มาขอเป็นการเฉพาะราย (มาตรา ๑๑) 
        ๒.๓.๑ ความหมายของการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เป็นการเฉพาะราย 
                             หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
วิธีที่ ๓ นี้จะแตกต่างจาก ๒ วิธีแรก ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใด 
ที่ต้องน าเปิดเผยโดยน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้อง  
น ามาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา ส าหรับวิธีที่ ๓ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ 
คือ การจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มาขอยื่นค าขอกับหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องใดก็ตาม พระราชบัญญัติได้มีการก าหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ว่าถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใด
ของราชการ และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 
ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ า
รูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอ
เป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกตา่งกันขึน้กบัความต้องการของแตล่ะคนจึงอาจถือไดว้่าเป็นการจัดขอ้มลู
ข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย 
 ๒.๓.๒ ขอบเขตของการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เป็นการเฉพาะราย  

        พระราชบัญญัติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสาร 
ให้ตามค าขอเฉพาะรายของประชาชนในเวลาอันสมควร ข้อมูลข่าวสารที่ขอนี้ไม่มีข้อจ ากัด  
ในเรื่องที่จะขอว่าจะขอเรื่องอะไร ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติก าหนด  
ก็ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ทั้งสิ้น การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ 
พระราชบัญญัติก าหนดให้สามารถท าได้เฉพาะเมื่อขอจ านวนมากหรือขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรเท่านั้น 
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 ๒.๓.๓ แนวทางการด าเนินการในกรณีที่มีปัญหาความไม่ชัดเจนในหลักปฏิบัติ  
          เนื่ องจากการด า เนินการเ พ่ือจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 

เป็นการเฉพาะรายนี้ อาจมีปัญหาการด าเนินการในบางกรณีได้ พระราชบัญญัติจึงก าหนดแนวทาง
เพื่อด าเนินการในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

  (๑) กรณีข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้มาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายได้ง่าย 
ในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือมิให้เสียหายแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารก็ได้ 

  (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้กับประชาชน
ตามค าขอ โดยหลักการแล้วต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพพร้อมที่จะให้ มิใช่เป็น 
การต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ทั้งนี้  เ พ่ือมิให้การจัดหา 
ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการเพิ่มภาระแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ขอเฉพาะรายบางคนเท่านั้น  
แต่พระราชบัญญัติก็ยังเปิดโอกาสว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้อง สิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

  (๓) ในกรณีที่มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารใด แต่ในขณะนั้นไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
ตามที่ขอถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามปกติ  
ของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่มี 
ผู้ขอขึ้นใหม่ก็ได้ 

 ๒.๓.๔ แนวทางการด าเนินการในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารบางส่วนเป็นข้อมูล 
ที่ไม่สามารถเปิดเผย  

  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีผู้ยื่นค าขอให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะรายนี้  
ในกรณีที่อาจมีข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่อยู่ ในหลักเกณฑ์ก าหนดยกเว้นให้ไม่ต้องเปิดเผย 
พระราชบัญญัติได้ก าหนดเป็นหลักปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการ  
ลบหรือตัดทอน หรือด าเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ในส่วนที่ไม่สมควรเปิดเผยดังกล่าว ก่อนที่จะเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ยื่นค าขอ  
ข้อมูลข่าวสารต่อไป 

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ห้ามมิให้เปดิเผย หรืออาจมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผย 

  
       ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหลักแล้วต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลข่าวสารของราชการบางลักษณะอาจไม่สมควรเปิดเผย  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ.2540 จึงได้ก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในข่ายหรือข้อยกเว้นที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ดังนี้ 
   
 

3. 
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  3.1 ข้อมูลขา่วสารที่หา้มมิให้เปิดเผย 
        ข้อมูลข่ าวสารของราชการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  พระราชบัญญัติก าหนดว่าจะเปิด เผยมิ ได้  หมายถึ งถ้ าข้อมูลข่ าวสาร 
ที่มีข่ายลักษณะตามข้อนี้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เปิดเผยไม่มีข้อยกเว้น  
ให้ไปพิจารณาใช้ดุลพินิจชั่งน้ าหนักทั้งสิ้น ทั้งนี้  เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
        เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
พิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย หรือสมควรสงวนไว้ยังมิให้
เปิดเผย รวมทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายก็ได้ทราบถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้ วย 
พระราชบัญญัติจึงมีข้อก าหนดว่าข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 15 
วรรคหนึ่ง (1) – (7) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ หมายความว่า สามารถมีดุลพินิจมีค าสั่งไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ได้ ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง
ของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(มาตรา ๑๕ (๑)) ข้อมูลข่าวสารในข้อนี้มีที่ส าคัญ ๓ ส่วนคือ 

  (๑) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น 
แผนป้องกันหรอืต่อต้านกองก าลังต่างชาตใินกรณีที่ประเทศไทยถูกโจมต ีรายงานการสืบสวนเกีย่วกบั 
ขบวนการก่อการร้ายที่อาจเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทย  

  (๒) ข้อมูลข่าวสารที่การเปดิเผยจะกระทบตอ่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เช่น ข้อมูลข่าวสารทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือ่งปญัหาการบรหิารงานภายในของประเทศอื่น การเปิดเผย
อาจท าให้เกดิความเข้าใจผิดไดว้่าเปน็การแทรกแซงกิจการภายในของอีกประเทศหนึ่งได้ 

  (๓) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
หรือการคลังของประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกลยุทธ์ในการบริหาร  
อัตราแลกเปลี่ยน 
 ๓.๒.๒ ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ 
การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๑๕ (๒)) 
  ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้  เป็นการมุ่งเน้นกรณีที่การเปิดเผยจะท าให้ 
การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั่นเอง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่ด าเนินงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายต่าง  ๆ  
หากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่เกิดผล  
ย่อมส่งผลกระทบต่อการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐด้วย ดังนั้น พระราชบัญญัติจึงให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ ส าหรับประเด็น  
ของผลกระทบนี้ พระราชบัญญัติมิได้จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องคดี 
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การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร  
ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย การสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งยังด าเนินการ
สอบสวนไม่แล้วเสร็จ  
   ๓.๒.๓ ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการ 
เรื่องใดเรื่องหน่ึง แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสาร  
ที่น ามาใช้ในการท าความเห็น หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว (มาตรา ๑๕ (๓)) 
            การที่พระราชบัญญัติก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีค าสั่ง 
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ยังเป็นเพียงความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก  
การพิจารณาตัดสินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ เกี่ยวข้องเสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณากันหลายชั้นซึ่งในแต่ละชั้นอาจมีความเห็นที่แตกต่างกัน หรือในการพิจารณา
ชั้นต้นอาจมีความเห็นอย่างหนึ่ ง  แต่ เมื่ อ พิจารณาในขั้นสุดท้ายอาจมีข้อยุติหรือข้อสรุป 
ในการพิจารณาแตกต่างจากครั้งแรกก็ได้ การให้ความเป็นอิสระกับเจ้าหน้าที่ในการเสนอความเห็น  
อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนก่อนมีผลยุติจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น อย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มิใช่เรื่องส าคัญที่จะกระทบความเป็นอิสระและผลส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน  
ของรัฐจะสั่งให้เปิดเผยก็ได้ อนึ่ง ข้อมูลข่าวสารที่จะไม่เปิดเผยนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของความเห็น
เท่านั้น ไม่รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณา เช่น รายงาน 
ทางวิชาการ และรายงานข้อเท็จจริง  
 ๓.๒.๔ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ 
ความปลอดภัยของ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (มาตรา ๑๕ (๔)) 
    เรื่องความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐาน 
ที่ส าคัญมากเรื่องหนึ่งของทุก ๆ สังคม พระราชบัญญัติจึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
หรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวน 
เรื่องต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจรติ หรือประพฤติไมถู่กตอ้งต่าง ๆ ซึ่งอาจไดร้บั
อันตรายถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้รู้ตัวพยานเหล่านี้  
    ๓.๒.๕ ข้อมูลข่าวสารที่เ ก่ียวกับรายงานแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร (มาตรา ๑๕ (๕)) 
    ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย์ โดยปกติจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ต่าง  ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติสุขภาพ หรือประวัติ 
การรักษาพยาบาลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง โดยปกติ
แพทย์จะไม่น าไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นได้ทราบ และในส่วนของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ เช่น ประวัติการท างาน
ของเจ้าหน้าที่  หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งรวมอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการอื่น ๆ ถ้าเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
จะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร เจ้าหน้าที่ก็อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดงักล่าวได้ 
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 ๓.๒.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือ
ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น (มาตรา ๑๕ (๖)) 

       ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อนี้แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ในส่วนของ
ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐอาจมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นมีข้อก าหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางประเภทไว้ 
เช่น กรมสรรพากรมีประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐ ที่ก าหนดห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจการของผู้เสียภาษีแก่ผู้ใดเว้นแต่เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหรือศาล ซึ่งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่   
โดยอาศัยบทบัญญัติดังกล่าวก็สามารถมีค าสั่งมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครอง  
มิให้เปิดเผยดังกล่าวนี้ได้ ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผย
ต่อผู้อื่นนั้นมีได้ในหลายลักษณะ เช่น อาจเป็นไปโดยชัดแจ้งโดยผู้ให้ข้อมูลข่าวสารได้ระบุไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะให้ราชการน าไปเปิดเผย หรืออาจมีการท าสัญญาต่อกันไว้
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าของข้อมูลหรือในบางกรณีอาจถือว่าเป็นไปโดยปริยายได้ เช่น  
เรื่องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบหรือการท าผิดในเรื่องส าคัญ เช่น เรื่องยาเสพติด  
ซึ่งย่อมเป็นที่เข้าใจกันว่าข้อมูลลักษณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อหรือสิ่งที่ท าให้รู้ชื่อผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานของรัฐจะไม่น าไปเปิดเผยซึ่งอาจถือว่าเป็นกรณีที่เป็นไปโดยปริยายที่ผู้ให้ไม่ประสงค์จะให้
น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชื่อหรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไปเปิดเผย 
 ๓.๒.๗ ข้อมูลข่าวสารที่มีการก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติม (มาตรา ๑๕ (๗))  
        ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่ง  
มิให้เปิดเผย ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือส่วนได้ส่วนเสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น โดยในกรณีที่ต้องการ  
จะก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยเพ่ิมเติมได้จะต้องน าไปก าหนด  
ในพระราชกฤษฎีกา 
 

แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  
  พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดแนวทางการใชดุ้ลพินิจไว้ 
ดังนี ้  
  แนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง  
ได้ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจโดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อจะใช้ดุลพินิจ  
มีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕  
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) ซึ่งได้เสนอรายละเอียดไว้แล้วในข้อ ๓.๒ จะต้องค านึงถึง ๓ เรื่อง คือ การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
หมายความว่า เมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจเพ่ือชั่งน้ าหนักก่อนมีค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ข้างต้น กล่าวคือ 

4. 
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  4.1 จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอหากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร เช่น กรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอ
อาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแล้วจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ 

  4.2 จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอหากเปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวมหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจได้เหมาะสมถูกต้องที่สุด กล่าวคือ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวพันกับสังคมโดยส่วนรวม การเปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชน
ทราบว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการด าเนินการไปอย่างไร 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าการเปิดเผยอาจกระทบต่อบุคคลบางคน แต่หากมีความชัดเจนว่า 
การเปิดเผยนั้นจ าเป็นส าหรับสาธารณชน หรือคนโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีดุลพินิจให้เปิดเผย 

  4.3 จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นสิ่งที่จ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้องอย่างไรและมากน้อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ ผู้ที่ขอข้อมูล 
และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอให้เปิดเผย โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของ 
ผู้ขอข้อมูลว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด  
การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่อการปกป้องสิทธิของผู้ขอมากน้อยเพียงใด 
นอกจากนี้ ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลที่สาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขออาจ
กระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลที่สามจึงต้องมีการพิจารณาด้วยเช่นกันว่าบุคคลที่สามจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใด จะสามารถป้องกันผลกระทบ 
โดยการปิดลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่ และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
หรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะท าให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น อาจเปิดเผย โดย 
ปิดทับชื่อ หรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน  
 

หน้าที่และหลักปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
ในการคุ้มครองข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคล 

  
  การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน  
ของรัฐถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เป็นหลักการส าคัญเรื่องหนึ่งที่มีการระบุไว้ 
ในเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และยังถือได้ว่า
เป็นการรองรับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว 
กรณีที่จะมีการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายอันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิส่วนบุคคล 
ในครอบครัวซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกหน่วยงานต้องรับทราบถึงหลักปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกซึ่งพระราชบัญญัติ มาตรา ๒๓ ได้ก าหนดหน้าที่ 
และแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐไว้ ดังนี้  
 
 

5. 



 
  คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

15 
 

  5.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่
เก่ียวข้องและจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  
และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 
  ข้อนี้ เป็นการวางแนวคิดและการปฏิบัติที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขึ้นและจะต้องพิจารณาเพ่ือให้มีตามความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินงานและเป็นไปตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งเมื่อหน่วยงาน  
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดังกล่าวที่ก าหนดได้ยกเลิกแล้ว ระบบข้อมูลข่าวสาร 
ที่ด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็สมควรยกเลิกด้วย 
  5.๒ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ใด หน่วยงานของรัฐจะต้อง
พยายามเก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง โดยเฉพาะในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรง
ของบุคคลน้ัน 
  ข้อนี้ เป็นการวางแนวปฏิบัติเมื่อต้องมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ให้ถกูตอ้งสมบรูณ์ก็ควรตอ้งเก็บจากเจ้าของข้อมลูโดยตรง เพราะเป็นผู้ที่รูถ้งึ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเองเป็นอย่างดี เพ่ือป้องกันไม่ให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะหากข้อมูล  
ที่ไม่ถูกต้องถูกน าไปใช้ก็อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลผู้นั้นได้ 
  5.๓ ต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง 
อยู่เสมอ  
  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้อาจต้องมีการน ามาใช้เพ่ือประกอบการด าเนินการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากข้อมูลไม่ถูกต้องอาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
จึงต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอด้วย 
  5.๔ ต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล  
  การก าหนดให้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลนั้น เนื่องจากในปัจจุบันการประมวลผลข้อมูลได้มีการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ 
มาใช้ท าให้สามารถประมวลผลได้จ านวนมาก รวมทั้งการสื่อสารทางเทคโนโลยีสามารถส่งผ่านขอ้มลู 
กันได้โดยง่าย จึงอาจเป็นไปได้ว่าอาจมีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บซึ่งอาจท าให้เสียหายหรือเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร เช่น 
การน าไปใช้เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการค้า 
  5.๕ จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกับข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคล จ านวน ๖ เรื่อง รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่น าไปพิมพ์น้ีให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
(มาตรา ๒๓ (๓)) คือ 
 5.๕.๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
  การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่า 
มีการเก็บข้อมูลขา่วสารส่วนบคุคลประเภทใดบ้าง เช่น เก็บข้อมูลส่วนบคุคลของขา้ราชการทุกระดบั
ทุกคน ของลูกจ้างทุกคนทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
 5.๕.๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  หน่วยงานของรัฐต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่ามีการจัดเก็บข้อมูล
ในระบบใด เช่น แฟ้มเอกสาร หรือเก็บในระบบคอมพิวเตอร์  



 
  คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

16 
 

 5.5.๓ ลักษณะการใช้ข้อมลูตามปกต ิ
 หน่วยงานของรัฐต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้นี้จะมีการน าไปใช้ในเรื่องใด กรณีใดบ้าง ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจสอบ 
ในภายหลังได้ว่ามีการใช้นอกเหนือจากที่ประกาศไว้หรือไม่ 
 5.๕.๔ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ได้รับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้สามารถขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองที่หน่วยงาน 
ของรัฐจัดเก็บไว้ได้ ดังนั้น การก าหนดให้พิมพ์เรื่องนี้ในราชกิจจานุเบกษา จึงช่วยให้ผู้ที่จะใช้สิทธินี้
ได้รับทราบถึงวิธีการที่จะใช้สิทธิและเป็นหลักประกันว่าหน่วยงานของรัฐจะปฏิบัติต่อผู้ใช้สิทธิ  
อย่างเท่าเทียมกัน 
 5.๕.๕ วธิีการขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
          เนื่องจากพระราชบัญญัติรับรองสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้ การประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงท าให้ทุกคนได้รับทราบ
หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ชัดเจน 
 5.๕.๖ แหล่งทีม่าของขอ้มูล 
 เพ่ือให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานจัดเก็บมาจาก
แหล่งใดบ้าง มีความน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้เกี่ยวข้องจึงอาจใช้สิทธิเพื่อขอตรวจสอบและขอให้แก้ไขได้ 
  5.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยตรงจาก
เจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 5.๖.๑ ต้องแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปใช้ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 5.6.๒ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
ว่าจะน าไปใช้กรณีใดบ้าง 
 5.๖.๓ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยว่า การขอข้อมูลเป็นกรณีที่
เจ้าของข้อมูลอาจให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับต้องให้ข้อมูล 
  5.๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงที่หน่วยงานของรัฐได้จัดเก็บไว้ไปยังที่ใดที่หน่ึงอันจะท าให้หรือมีโอกาสท าให้บุคคล
ทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารน้ันได้และเป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นการใช้ข้อมูลตามลักษณะปกติ 
ตามที่หน่วยงานของรัฐได้เคยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
        กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า 
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

    
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ ได้ก าหนด 
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน 
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล 
ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการน าไปเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้ 
  6.๑ การเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน (มาตรา ๒๔ (๑)) 
       ข้อยกเว้นให้เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนหรือที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานเดียวกันนี้  ถือได้ว่าเป็นข้อยกเว้นที่มีความชัดเจน เพราะวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของ 
การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพ่ือการน ามาใช้งานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
และในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ย่อมตอ้งมีเจ้าหนา้ที่รบัผิดชอบหรือเกีย่วขอ้งมากกวา่หนึง่คน
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   
จึงได้ก าหนดข้อยกเว้นตามขอ้นี้ไว ้อย่างไรก็ตามยังมีบางกรณี เช่น เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นได้ขอให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ 
จึงอาจมีข้อสงสัยว่าผู้ที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนี้ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 
ของตนตามข้อยกเว้นในข้อนี้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม
การบริหารราชการแผ่นดนิและการบังคับใช้ กฎหมาย ได้มีค าวินิจฉัยที่ สค ๑๓/๒๕๕๔ ว่าผู้อุทธรณ์
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานเดียวกับฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ได้  ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่ฝ่ายบริหารจัดเก็บไว้จึงได้รับยกเว้นให้เปิดเผยแก่สมาชิกสภาฯ ได้ตามข้อยกเว้นในข้อนี้ 
  6.๒ การเปิดเผยซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลตามปกติตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มี
ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น (มาตรา ๒๔ (๒)) 
        ข้อยกเว้นตามข้อนี้จะสอดคล้องกับการที่พระราชบัญญัติได้ก าหนดหน้าที่ 
และหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง  
แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปใช้และลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
ซึ่งลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกตินี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น หากกรณีการเปิดเผยยังคงอยู่ในขอบเขต  
ของการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  
ก็ถือได้ว่าเป็นไปตามข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์ตามข้อนี้ 
  6.๓ การเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือ
ส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
(มาตรา ๒๔ (3)) 
         การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติ 
หรือส ามะโนต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์จัดท าเป็นสถิต ิ
หรือการวางแผนที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือประชากร ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

6. 
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ส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐเหล่านี้ก็มีหน้าที่ 
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
  6.๔ การเปิดเผยซึ่งเป็นการใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ 
หรือส่วนท่ีท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบุคคลใด (มาตรา ๒๔ (๔)) 
        พระราชบัญญัติได้ก าหนดข้อจ ากัดการเปิดเผยไว้โดยให้สามารถเปิดเผยได้  
แต่ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ของผู้ใด ซึ่งจะท าให้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่มีสภาพของการเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามนัย
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ การเปิดเผยในกรณีนี้ 
จึงสามารถตอบสนองประโยชน์ของการศึกษาวิจัยได้ รวมทั้งการเปิดเผยนี้ก็ไม่เป็นการรุกล้ า  
สิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรแต่อย่างไรด้วย 
  6.๕ การเปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐตาม มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา (มาตรา ๒๔ (๕)) 
        การเปิดเผยต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่คัดเลือกข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ การมีข้อยกเว้นให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ส่วนบุคคลต่อหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษาจึงเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ 
แก่การท างานของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบคุณค่าในการเก็บรักษาคือ  
ท าให้สามารถพิจารณาได้ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรจะเก็บรักษา
ไว้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์หรือไม่ ขั้นตอนตามข้อยกเว้นนี้ยังไม่ใช่การพิจารณาว่าจะเปิดเผย  
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนี้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหรือไม่ การพิจารณาดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณา 
เป็นขั้นตอนต่อไปโดยจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย 
  6.๖ การเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม (มาตรา ๒๔ (๖)) 
       การเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์  
การด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนี้ 
จึงมีหน้าที่ต้องคุ้มครองข้อมูลมิให้ถูกน าไปใช้นอกวัตถุประสงค์ด้วย 
  6.๗ การเปิดเผยที่เป็นการใช้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต
หรือสุขภาพของบุคคล (มาตรา ๒๔ (7)) 
        กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันหรือระงับ 
มิให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ พระราชบัญญัติ  
จึงยกเว้นให้เปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
  6.8 การเปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนว่ยงานของรฐั หรือบุคคล
ที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว (มาตรา ๒๔ (8)) 
        เมื่อผู้ที่ขอให้เปิดเผยเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาลใช้อ านาจตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  6.๙ การเปิดเผยในกรณีอื่นที่ก าหนดเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๔ (๔)) 
ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาในกรณีตามข้อนี้ 
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ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้และเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ 

  
  7.๑ ข้อมูลขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไมป่ระสงค์จะเก็บรักษาไว้  
        พระราชบัญญัติขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่  
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดไว้  
ให้มอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า โดยกฎหมาย
นี้มุ่งหมายให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีโอกาสตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการในทุกเรื่อง
ก่อนที่จะมีการท าลายทิ้งไป เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารที่สมควรสงวนไว้ให้เป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์เพ่ือการค้นคว้าศึกษาได้มีการคัดเลือกไว้แล้ว ไม่ถูกท าลายทิ้งไปเสียก่อน 
  7.๒ ข้อมูลข่าวสารของราชการบางประเภท เมื่อมีอายุครบก าหนดตามที่กฎหมาย
ก าหนด จะต้องส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
        เป็นกรณีที่กฎหมายน าเรื่องอายุของข้อมูลข่าวสารมาเป็นข้อก าหนด 
ในการให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการบางประเภทให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
เมื่อครบก าหนดเวลา ดังนี้  
 7.๒.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ (การเปิดเผยอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์) เมื่อเก็บครบ 75 ป ี
       7.๒.๒ ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ (อาจมีค าสัง่มิให้เปิดเผยได้)
เมื่อครบ 20 ป ี
   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยโดยไม่ส่งข้อมูลให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ตามก าหนดเวลา ก็สามารถด าเนินการได้โดยท าความตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แต่จะต้อง
ด าเนินการจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่ตกลงไว้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
หรือในกรณีเมื่อครบเวลาแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว 
ยังไม่สมควรเปิดเผยก็สามารถขอขยายเวลาจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นได้  
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สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

  
 ๑.๑ สิทธิในการเขา้ตรวจดู 
 สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถท าได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น โดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการอย่างน้อยตามรายการที่กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา ๙ น าไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญา 
ที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน  
 ๑.๒ สิทธิในการขอส าเนาหรือการรับรองส าเนาถูกต้อง 
  เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใด 
ก็มีสิทธิที่จะขอส าเนา และขอให้รับรองส าเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้ 

สิทธิของประชาชนที่จะยืน่ค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ตามที่ตนเองประสงค์จะรูห้รือเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ 
หรือเพ่ือการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม  

 ๒.๑ ประชาชนมีสิทธิยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง 
        สิทธิ ในการยื่นค าขอข้อมูลข่ าวสารนี้  ถื อว่ าเป็นไปตามมาตรา ๑๑ ประชาชน 
มีสิทธิยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่อง โดยกฎหมายไม่ได้ก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อห้ามว่า
ไม่ให้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารประเภทใดหรือเรื่องใด และผู้ใช้สิทธิยื่นค าขอตามกฎหมายนี้ก็ไม่จ าเป็น 
ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 ๒.๒ ประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนค าขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่า 
ขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ในเวลาอันสมควร 
 กฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิการขอข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ว่า ถ้าประชาชนได้เขียน
ค าขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องจัดหาข้อมูล 
ข่าวสารให้แก่ประชาชนที่ยื่นค าขอในเวลาอันสมควรด้วยเช่นกัน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้น 
หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับค าขอ 

บทที่ 3  สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติ 
              ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1.
. 
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  ๒.๒.๒ กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในสิบห้าวัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอขอ้มูลทราบภายในสิบห้าวัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแลว้
เสร็จ ให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 
 ๒.๓ การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของประชาชนต้องไม่ขอบ่อยครั้งหรือขอจ านวนมาก  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
       แม้ว่าสิทธิการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเป็นของประชาชน ซึ่งกฎหมายรับรองให้เป็นสิทธิของ 
ทุกคนโดยไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ถ้าประชาชนยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารบ่อยครั้งหรือขอจ านวนมาก
โดยไม่มี เหตุอันสมควร หน่วยงานของรัฐก็อาจใช้ เหตุนี้ เป็นเหตุผลที่จะไม่จัดข้อมูลข่าวสาร 
ให้ตามค าขอได้ แม้ว่ากฎหมายจะไม่บังคับให้ต้องแสดงเหตุผลในการขอ แต่หากมีการขอบ่อยครั้ง 
หรือขอจ านวนมากก็ควร ต้องระบุจุดประสงค์หรือเหตุผลในการขอไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงาน
ของรัฐหยิบยกเหตุผลว่าขอบ่อยครั้งหรือขอจ านวนมาก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประชาชนก็ยังสามารถ
ร้องเรียนมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
 ๒.๔ สิทธิการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การขอส าเนาและส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง  
 การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร โดยการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารที่หนว่ยงานของรฐั ผู้ที่ขอข้อมลู 
สามารถแสดงความประสงค์ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารหรือส าเนาข้อมูลข่าวสารที่มีค ารับรองถูกต้องได้ 
 

สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอส าเนา 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง 

  
 สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กฎหมายจ ากัดโดยรับรอง 
หรือคุ้มครองสิทธิไว้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนี้ 
 ๓.๑ บุคคลมีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอตรวจดูหรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ที่เก่ียวกับตนเอง (มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง) 
 เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดที่มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้ เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน หรือข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ 
เป็นต้น บุคคลผู้นั้นก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดูหรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ของตนเองได้  
ค าว่าบุคคลตามข้อนี้ก็คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทยด้วย 
 ๓.๒ บุคคลมีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเพ่ือขอให้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่เห็นว่า
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ (มาตรา ๒๕ วรรคสาม) 
 หากตรวจดูข้อมูลข่าวสารแล้วพบว่า มีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนของตนเองส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดที่ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแก้ไขได้ ถ้าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอ ผู้ที่ยื่นค าขอก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อ 
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คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.๓ กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  
หรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้ว กฎหมายก าหนดให้บุคคลตามที่กฎกระทรวงก าหนดใช้สิทธิ 
ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอให้มีการแก้ไขแทนได้ 
(มาตรา ๒๕ วรรคห้า) 
 เช่น ในกรณีที่มีผู้ถึงแก่กรรมและไม่ไดท้ าพินัยกรรมไว้ ให้บุคคลที่กฎหมายก าหนดตามล าดบั
ต่อไปนี้ใช้สิทธิแทน  
  (๑) บุตรชอบด้วยกฎหมาย  
  (๒) คู่สมรส  
  (๓) บิดาหรือมารดา  
  (๔) ผู้สืบสันดาน 
  (5) พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 
 

สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความคุม้ครองมิให้มกีาร 
น าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวมไว้ 

           ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

  
 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมีจุดมุ่งหมาย 
ที่จะคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมิใหถู้กเปิดเผยหรือถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรอืเป็นผลเสียหาย
ต่อเจ้าของข้อมูล ซึ่งโดยหลักแล้วการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น ในเรื่องนี้กฎหมาย 
จึงก าหนด เป็นสิทธิของประชาชน ดังนี้ 
   ๔.๑ สิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลว่าจะน าข้อมูล 
ไปใช้ในเรื่องใดหรือกรณีใด 
 ๔.๒ สิทธิได้รับทราบว่าการขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นกรณีที่มีกฎหมาย 
บังคับให้ต้องให้ข้อมูลหรือเป็นกรณีที่อาจให้ได้โดยความสมัครใจ 
 4.3 กรณีหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด                 
ที่ไม่อยู่ในหลักข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน 
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สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ 
กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
 กรณีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้ก าหนดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ ดังนี้ 
 ๕.๑ สิทธิร้องเรียนกรณีที่พบว่าหน่วยงานของรัฐไม่น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗                  
ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 กรณีที่พบว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งไม่มีการน าข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้  
 ๕.๒ สิทธิร้องเรียนกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิในการขอเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 กรณีที่ไปใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนด แต่ปรากฏว่าหน่วยงาน 
ของรัฐไม่มีการจัดข้อมูลข่าวสารมารวมไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวกหรือไม่จัดท าส าเนา
ข้อมูลข่าวสารใหต้ามที่ขอ ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
 ๕.๓ สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ให้ตามค าขอ 
 กรณีที่ประชาชนผู้หนึ่งผู้ใดได้ใช้สิทธิยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากหน่วยงาน 
ของรัฐแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐนิ่งเฉยไม่ด าเนินการให้หรือด าเนินการล่าช้า หรือเมื่อเห็นว่าไม่ได้รับ 
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๕.๔ สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชน 
ได้ยื่นค าขอไว้ แต่ผู้ขอไม่เชื่อว่าไม่มี 
 กรณีที่ประชาชนได้ไปยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหน่วยงานของรัฐและได้รับ   
การปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ หากผู้ขอไม่เชื่อว่าที่หน่วยงานตอบแจ้งนั้นเป็นความจริง 
ประชาชนผู้ขอข้อมูลก็มีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้ใช้อ านาจของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๓๓ เข้าด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
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สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 

   
 กฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการได้ให้สทิธแิก่ประชาชนในการที่จะอทุธรณ์ค าสัง่ตา่ง ๆ           
ของหนว่ยงานของรฐัที่เกี่ยวเนื่องกบัการใช้สิทธขิองประชาชนตามกฎหมาย และให้คณะกรรมการวนิิจฉัย
การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารสาขาตา่ง ๆ เปน็ผูม้ีอ านาจหนา้ที่พิจารณาวินจิฉยัอุทธรณ์ โดยสิทธิอทุธรณข์อง
ประชาชนมีดงันี ้
 ๖.๑ สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  กรณีที่ประชาชนได้ไปย่ืนค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหน่วยงานของรัฐแล้ว 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวได้มีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชน
ได้ยื่นค าขอไว้ ผู้ที่ได้ยื่นค าขอนั้นมีสิทธิส่งเรื่องเพ่ืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารให้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จะพิจารณาว่า 
การที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่เปิดเผยนั้นเป็นดุลพินิจที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ หากคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง ก็จะมีค าวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนที่ยื่นค าขอไว้ แต่หากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนอย่างชัดเจนให้สมควรที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ 
ในขณะนั้นก็อาจมีมติเห็นชอบกับค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ 
 ๖.๒ สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังค าคัดค้านมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 กรณีที่มีผู้ไปขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งและหน่วยงานแห่งนั้น 
เห็นว่าข้อมูลขา่วสารตามที่มผีู้ขอนี้หากเปิดเผยแล้วอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของผู้ใดผู้หนึ่ง จึงแจ้งให้  
ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เมื่อผู้นั้นได้แจ้งค าคัดค้านให้กับ
หน่วยงานทราบแล้วภายในก าหนดเวลา แต่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่รับฟังค าคัดค้าน กรณี
เช่นนี้กฎหมายบัญญัติให้บุคคลผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หน่วยงานของรัฐที่ไม่รับฟังค าคัดค้านได้ โดยอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่รับฟัง 
ค าคัดค้านของหน่วยงานของรัฐ 
 ๖.๓ สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของตน 
 กรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตรวจพบว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนที่หน่วยงานของรัฐ 
ได้รวบรวมเก็บไว้มีข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องอยู่ด้วย จึงได้มีค าขอให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นด าเนินการ
แก้ไข แต่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นไม่แก้ไขให้ตามที่มีค าขอ กรณีนี้กฎหมายได้บัญญัติให้ผู้ที่ยื่นค าขอแก้ไข
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
ค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 

6. 
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บทท่ี 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา 

  
  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 
1111 ชั้น 1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลข่าวสารของราชการ  
และได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี www.senate.go.th/view 13/  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH  
การด าเนินการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลรับผิดชอบของส านักบริหารงานกลาง โดยกลุ่มงานวินัยและ
เสริมสร้างงานวินัย  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  
การด าเนินการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลรับผิดชอบของส านักบริหารงานกลาง  โดยมอบหมายให้ 
กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย ด าเนินการตามระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อ 15 ดังนี้    
  1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ต้องเปิดเผย
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ขอรับบริการ เข้าตรวจดูศึกษาค้นคว้า 
แนะน า ตลอดจนเผยแพร่ขาย จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในด้านข้อมูลข่าวสารที่มีหรือครอบครองข้อมูลข่าวสาร 
  4. รับผิดชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก าหนดและน ารายได้ดังกล่าว 
ส่งกลุ่มงานการเงิน ส านักการคลังและงบประมาณ  
  5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย  
 
 
 
 
 
 

1. 
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ภารกิจการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
   

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการโดยการน าข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่   
 (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
 (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย  
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด 
  
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการโดยการน าเข้าข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 9 มารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ได้แก่  
 (๑)  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ ค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 (๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 (๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของปีที่ด าเนินการ 
 (๔)  คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้า ท่ี
ของเอกชน 
 (๕)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือ สัญญาร่วมทุนเอกชน 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 (๖) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ไว้ด้วย 
 (๗)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด 
 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นี้ ถ้ามีส่วนที่ต้องมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔  
หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประกาศอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนนั้น 
 
 
 
 

2. 
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3. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่มาขอเป็นการเฉพาะราย 
ตามมาตรา 11 กล่าวคือ 
 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชน
ได้ตรวจดูแล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสาร 
อื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร 
ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้น 
ขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
หรือจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่
พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการ
แปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์   
หรือระบบอื่นใด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า  
และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 
 ทั้งนี้ ไม่เป็นการห้ามหนว่ยงานของรัฐที่จะจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการใดขึน้ใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ 
หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 
  
การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 

ตามพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตามมาตรา ๑๑ ทางอิเล็กทรอนิกส ์
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การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา  

ตามพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ทางอิเล็กทรอนิกส ์
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การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 

ตามพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ทางกายภาพ 

 

มาตรา ข้อมูลข่าวสาร ทางกายภาพ 

มาตรา 
๗ 

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ 
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุกเบกษา 

ชั้นวางที่ ๒ 

)๑(  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน แฟ้มที่ ๑  
ชั้นวางที่ ๒ 

)๒(  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน แฟ้มที่ ๒  
ชั้นวางที่ ๒ 

)๓(  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ 

แฟ้มที่ ๓  
ชั้นวางที่ ๒ 

)๔(  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ 
เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

แฟ้มที่ ๔  
ชั้นวางที่ ๒ 

)๕(  ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด ไม่มีการเผยแพร่
เนื่องจากไม่มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 

๙ 
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้ไว้ให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

ชั้นวางที่ ๒ 

)๑(  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

แฟ้มที่ ๑  
ชั้นวางที่ ๒ 

)๒(  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ )๔(  

ไม่มีการเผยแพร่
เนื่องจากไม่มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง 
)๓(  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง

ด าเนินการ 
แฟ้มที่ ๓  
ชั้นวางที่ ๒ 

)๔(  
 
 

คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

แฟ้มที่ ๔  
ชั้นวางที่ ๒ 
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มาตรา ข้อมูลข่าวสาร ทางกายภาพ 

มาตรา 
9 (ต่อ)  

  

)๕(  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง แฟ้มที่ ๕ 
ชั้นวางที่ ๒ 
 

)๖(  
 
 
 

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา 
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ไม่มีการเผยแพร่
เนื่องจากไม่มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

)๗(  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

แฟ้มที่ ๗ 
ชั้นวางที่ ๒ 

)๘(  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด แฟ้มที่ ๘ 
ชั้นวางที่ ๒ 
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ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่เปิดเผยตามมาตรา 11  

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
๑. ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาในชั้นวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เช่น 

 - ส าเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/ ส าเนารายงานการประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ  
 - ส าเนาบนัทึกการประชุมวฒุิสภา/ ส าเนาบนัทึกการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ   
 - บนัทึกการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา 

1. ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ เช่น 
 - ส าเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข) วฒุิสภา/ สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
 - ส าเนาบนัทึกการประชุมวฒุิสภา/ สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 
 - เอกสารการแตง่ตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหนง่กรรมาธิการฯ  
 - ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา 
 - ข้อเสนอญัตตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ 
 - ระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมาธิการฯ 
 - ส าเนาสรปุผลการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารฯ 

2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 เช่น 

 - หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 - หนังสือวฒุิสภาตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (หนงัสอืแปลสี่ภาษา) 
 - หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภาและข้อบงัคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
 - หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม (แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ถึงปัจจุบัน พิมพ์ครั้งที่ 2)  
 - หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  

3. ข้อมูลข่าวสารอื่น เช่น  
  - ข้อมูลการด ารงต าแหนง่ของอดตีสมาชิกวุฒิสภา 
  - ขอทราบข้อเท็จจรงิและเอกสารหลกัฐานการร้องเรียน 
  - ขอให้เปิดเผยข้อมูลและต าแหน่งของบุคลากรในวงงานรัฐสภา   
  - ขอทราบข้อเท็จจรงิและขอเอกสารหลักฐานการร้องเรยีน 
  - หนงัสือผลงานประเมินเลือ่นระดับ 
  - หนงัสือสรปุผลงานวฒุิสภา 

3. 
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ช่องทางการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา 11  

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
1. ยื่นค าขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    เลขที่ 1111  อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ชั้น 1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  
    เขตดุสิต กทม. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. ขอข้อมูลขา่วสารทางเวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    

แผนที่ส าหรับเดินทางเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

4. 
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    โดยผ่านทางเวบ็ไซตห์ลกัของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา https://www.senate.go.th 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
3. ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ โดยติดต่อที่หมายเลข 0 2831 9492 - 3  
4. ชอ่งทางอื่น ๆ เชน่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์saraban@senate.go.th/ เพจ Facebook  
    ของส านกัต่าง ๆ/ E-mail/ Line และระบบ E-office (เฉพาะหน่วยงานราชการภายใน 
    ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา)   
5. การจัดท าหนังสือเพ่ือขอรับบริการทางไปรษณยี์หรือพนักงานส่งหนังสือ  
    โดยเรียนเลขาธิการวฒุิสภา พร้อมระบรุายละเอียดของข้อมูลข่าวสารทีต่้องการให้ชัดเจน  
    พร้อมทัง้แนบส าเนาบัตรประจ าประชาชน หรือบตัรประจ าตวันิสตินักศึกษา หรอืใบขับขี่  
    จัดสง่มาที ่

 เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 
  เลขที่ ๑๑๑๑ อาคารรฐัสภา )ฝั่งวุฒสิภา(  
  ชั้น ๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  
  เขตดสุิต กทม . ๑๐๓๐๐ 
 
 
 
 

mailto:saraban@senate.go.th


 
  คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

34 
 

ตัวอย่างแบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และแบบตอบความพึงพอใจ กรณียื่นค าขอด้วยตนเอง 
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ตัวอย่างแบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และแบบตอบความพึงพอใจ กรณียื่นค าขอผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

(https://www.senate.go.th/view/13/แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ/TH-TH) 
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ขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Flow Chart) 

 
กรณีผู้ขอข้อมูลเข้าตรวจดแูละขอส าเนาข้อมลูข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙   

ที่จัดวางไว ้ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน้าที่ 

เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (กลุ่มงานวินัยและ
เสริมสร้างงานวินัย)  

๑. สอบถามความต้องการของผู้ขอรับบริการที่จะขอรับบรกิาร
ข้อมูลขา่วสารของราชการ  

๒. ตรวจสอบรายชื่อขอ้มูลขา่วสาร ตามดัชนีในศูนยข์้อมูลฯ 
ตามความประสงค ์ 

๓. ถ้าผู้ขอประสงค์จะขอจดัท าส าเนาข้อมูลข่าวสารต้องกรอก
แบบขอใช้บริการ พร้อมลงลงลายมือชื่อ และแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้  

๔. ลงทะเบียนรบัเรื่องที่สารบรรณกลาง 
๕. น าแบบขอใช้บรกิารข้อมูลขา่วสารของราชการ  

ที่ลงทะเบียนรบัจากสารบรรณกลาง ลงทะเบียนรับ 
ควบคุมเรือ่งของศนูย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นหลักฐาน 
ในการอา้งอิง 

๖. จัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสารและรับรองส าเนาถูกต้อง  
และการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผู้ขอ  

๗. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บน าส่งส านักการคลังและ
งบประมาณเพื่อออกใบเสรจ็รับเงนิเกบ็ไว้เปน็หลกัฐาน
อ้างอิง  

๘. ให้ผู้ขอรบับรกิารลงชื่อรบัขอ้มูลข่าวสารตามที่ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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กรณีผู้ขอขอ้มูลมีค าขอเป็นหนังสือ ขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ 
รอยู่ในความครอบครองของหลายส านักและข้อมูลขา่วสา  

 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป  ลงทะเบียนรบัเรื่องที่สารบรรณกลาง เพื่อส่งต่อให้
เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
(กลุ่มงานวนิัยและเสรมิสร้างงานวินัย) 

เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ (กลุม่งานวนิัย 
และเสริมสรา้งงานวินัย)  

๑. วิเคราะห์ค าขอของผู้ขอรับบริการว่าต้องการข้อมูล
ข่าวสารเรือ่งอะไรและข้อมลูข่าวสารนัน้อยู่ในความ
ครอบครองของส านักใดบ้าง   

๒. จัดท าหนังสือถึงส านักทีม่ีหรอืครอบครอง 
ข้อมูลขา่วสารเพ่ือพิจารณา โดยผู้อ านวยการส านัก 
บริหารงานกลาง เป็นผู้ลงนามในหนังสือ  

เจ้าหนา้ที่ของส านักที่ม ี
หรือครอบครองข้อมูลข่าวสาร 

- วิเคราะห์ค าขอ และด าเนนิการจดัหา รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง ท าหนังสือน าสง่ข้อมูล
ให้กลุ่มงานวินัยและเสริมสรา้งงานวนิัย ส านัก
บริหารงานกลาง 

เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร
ของราชการ (กลุม่งานวนิัยและ
เสริมสรา้งงานวินัย) 
 

๑. เมื่อได้รบัข้อมูลข่าวสารจากส านักผู้ครอบครองข้อมลู
เรียบร้อยแล้วจดัท าหนงัสือเสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับลงนาม เพื่อน าส่งข้อมูลขา่วสารใหแ้ก่ผู้ขอ 

๒. เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและน าส่งให้ส านักการคลัง 
และงบประมาณเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน   

๓. จัดเกบ็ส าเนาหนังสือไวเ้ป็นหลักฐานอ้างอิง 
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กรณีผู้ขอขอ้มูลมีค าขอเป็นหนังสือขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 
และส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 

(เจ้าของเรื่องจะเป็นผูว้ินิจฉยัว่าข้อมูลข่าวสารนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเปิดเผยได้) 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน้าที่  

เจ้าหนา้ที่ประจ า 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  
(กลุ่มงานวนิัยและ
เสริมสรา้งงานวินัย) 

1. รับเรือ่งจากส านกัที่มีหรือครอบครองข้อมูลข่าวสาร  
    ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
    ของศูนยข์้อมูลข่าวสาร 

2. น าเรือ่งเสนอประธานกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ 
    ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

3. เมื่อประธานกรรมการพิจารณาแล้วมีค าสัง่ให้นดัประชมุ 
    คณะกรรมการ 

4. เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ในฐานะฝ่าย
เลขานกุาร คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร จัดท าหนังสือนัด
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งหนังสือนดัประชุมให้
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวขอ้ง 

5. ฝ่ายเลขานุการจดัท าหนงัสือแจ้งมติที่ประชุม ถงึผู้อ านวยการ
ส านักที่มหีรอืครอบครองขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือด าเนนิการ 

    ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
    ของราชการ ส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 

เจ้าหนา้ที่ของส านัก 
ที่มีหรือครอบครอง 
ข้อมูลขา่วสาร  
(หนว่ยงานราชการภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร  
๑. ด าเนนิการจดัหารวบรวมข้อมลูข่าวสารที่อยู่ในความ

ครอบครอง 
๒. จัดท าหนังสือเพื่อน าสง่ข้อมลูข่าวสารใหแ้ก่ผู้ขอรับบริการ  

เพ่ือเสนอรองเลขาธิการวฒุิสภาที่ควบคมุก ากบัดแูลส านัก 
เป็นผู้ลงนาม 

๓. เจ้าหนา้ที่ของส านัก ทีม่ีหรือครอบครองข้อมูลข่าวสาร  
เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม และน าส่งให้ส านักการคลัง 
และงบประมาณ เพื่อออกใบเสร็จรบัเงนิใหแ้ก่ผู้ขอ  

๔. น าส่งข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ผูข้อ 
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ผู้รับผิดชอบ  หน้าที่  

 กรณีไม่อนุญาตให้ข้อมูลขา่วสาร   
จัดท าหนังสือแจ้งผลการวินจิฉัยให้ผู้ขอทราบ โดยเลขาธิการ
วุฒิสภา ลงนาม เพื่อแจ้งสทิธิให้ผู้ขอในการยื่นอุทธรณต์อ่ 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นหนงัสือตอ่คณะกรรมการ 
ข้อมลูขา่วสารของราชการ หรือสง่หนงัสืออทุธรณท์างไปรษณีย์ที่
ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ชั้น 2)  
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 0 – 2281 - 8559 โทรสาร 0 – 2281 - 8543 
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ขั้นตอนการให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ขอที่มีค าขอเป็นหนังสือ 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

(กรณีการขอขอ้มลูเกี่ยวกบัการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิพ.ศ. ....  

ท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้)   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ผู้ขอข้อมูลส่งค าขอเป็นหนังสือทางไปรษณีย์/พนักงานส่งหนังสือ/ติดต่อด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์/อื่น ๆ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย วิเคราะห์ค าข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ค าขอว่า 
เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตราใด และตรวจสอบในสารบบว่าอยู่ในความครอบครองของส านักใด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง 
เพ่ือลงนามในหนังสือถึง ผอ.ส านักท่ีครอบครองข้อมูล ภายใน ๑ - ๒ วัน 

(กรณีขอข้อมูลหลายส านักหรือขอส านักเดียวผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและยื่นค าขอด้วยตนเอง) 

ส านักผู้ครอบครองข้อมูลตรวจสอบค าขอและด าเนินการจัดหา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
บันทึกพร้อมแจ้งผลการพิจารณาและน าส่งข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย 

รวมใช้เวลา ๑๐ วัน 

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ส านักบริหารงานกลาง) ลงทะเบียนรับหนังสือและส่งเรื่องให้ 
กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย )ผู้รับผิดชอบ(  

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักเพ่ือเสนอ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ควบคุม /ดูแลส านักบริหารงานกลาง ลงนามในหนังสือน าส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  

แจ้งให้ผู้ขอมารับข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งให้ช าระค่าธรรมเนียมการท าส าเนาข้อมูล 
ที่ส านักการคลังและงบประมาณเพ่ือออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอข้อมูลเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

ซึ่งเป็นการจัดเก็บประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘   

ขั้นตอนที่ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๔ 

ขั้นตอนที่ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๖ 

ระยะ 
เวลา 
๑ - ๒ 

วันท าการ 

ระยะ 
เวลา 

8 วัน
ท าการ 



 
  คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

41 
 

แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 

   
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

ยื่นค าขอทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
)www.senate.go.th/view/13/ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH( 

พนักงานส่งหนังสือ ทางไปรษณีย์ 

จนท.ประจ าศูนย์ฯ บันทึกค าขอ 
และลงทะเบียนรับหนังสือท่ี

ส่วนกลาง 

กรณีขอมาตรา 11 จัดท าหนังสือ  
ส่งใหห้น่วยงานเจ้าของเรื่อง

ด าเนนิการ 

เปิดเผยไม่ได้/ไม่แน่ใจ เปิดเผยได้ 

ส่งเรื่องให ้ 
กข .สว.  พิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผล
การพิจารณาของ กข.สว. 
ให้ส านักเจ้าของเรื่องทราบ 

ด้วยตนเอง 

กรณีขอมาตรา 7 มาตรา 9  

ไม่มีข้อมูลตามที่ขอ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
โดยให้ติดต่อขอจาก

หน่วยงานอื่น 

มีข้อมูลตามท่ีขอ 
ชว่ยเหลือให้ค าแนะน า/
ค้นหา จากดัชนีข้อมูล

ข่าวสาร 

ผู้ขอข้อมูลรับทราบ
ค าแนะน า 

 
ผู้ขอข้อมูล 

รับข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าส าเนา/รับรองส าเนา  
และจัดส่งขอ้มูลให้ผู้ขอทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/แจ้งผู้
ขอรับข้อมูลข่าวสาร และช าระ
ค่าธรรมเนยีมที่ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 
 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ค าขอ 

มติไม่ให้เปิดเผย มติให้เปิดเผย 

แจ้งเหตุผลการพิจารณา 
ให้ผู้ขอทราบ 

จัดท าส าเนา/รับรองส าเนาข้อมูล 
 และจัดท าบันทึกเสนอรองเลขาธิการ 
วุฒิสภา )ท่ีก ากับดูแลส านักบริหาร 
งานกลาง( พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ขอ 
มารับข้อมูลข่าวสาร  และช าระ 
ค่าธรรมเนียมฯ ที่ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 
 

 
 
 

ผู้ขอ 
รับข้อมูลข่าวสาร 

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

อืน่ ๆ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 จุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 ขั้นการตัดสินใจ 

 ฐานข้อมูล 

 เอกสาร/ รายงาน 

 เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน/ กระบวนการ 

 จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ากัน 

  ทิศทาง/ การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการน าเข้า/ ส่งออกของเอกสาร/ รายงาน/ ฐานข้อมูล  
ที่อาจเกิดข้ึน 
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เอกสารอ้างอิง (Refernce Document) 
 
   กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 ระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 

เอกสารอ้างอิงการจัดท าคู่มือ 
 
   ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    ของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. 
    กรุงเทพมหานคร : สามเจรญิพาณิชย,์ 2549 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2560 
(มาตรา 41 มาตรา 59  

และมาตรา 120 วรรคสี่) 
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พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
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