
 
การร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

โดย 
นางภคัพชิา จนัทรศิริ 

ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและวเิคราะห์ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

Bhakpicha's / oic 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

• มาตรา 41 บุคคลและชุมชน
ยอ่มมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและ
เข้าถงึข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามท่ี
กฎหมายบญัญติั  
 

• มาตรา 59  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมิใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คง
ของรัฐหรือเป็นความลบัของ
ทางราชการตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั และต้องจัดให้ประชาชน
เข้าถงึข้อมูลหรือข่าวสาร
ดงักล่าวได้โดยสะดวก 
 

สิทธิได้รู้เป็นสิทธิขั้นพืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญ 

Bhakpicha's / oic 



เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

3. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยู่ใน 
          ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

2.  ก าหนดหลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจนเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสาร 
     ทีห่น่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย    

1. ให้ประชาชนมสิีทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
         เกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

Bhakpicha's / oic 



หลกัการของกฎหมาย 

Bhakpicha's / oic 

เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 

สิทธิรับรู้ ผู้ขอไม่จ ำเป็นต้องมส่ีวนได้เสีย 



ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทีอ่ยู่ในความครอบครองหรือ 
ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

นิยาม ตามมาตรา 4 

Bhakpicha's / oic 

ข้อมูลข่าวสาร 
 หมายถึง ส่ิงทีส่ื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเทจ็จริง  
ข้อมูลหรือส่ิงใดๆ โดยสภาพของส่ิงน้ันเอง หรือ 
โดยผ่านวิธีการใดๆ เช่น เอกสาร ภาพ แผนที ่เป็นต้น 



         สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. 
              - สิทธิได้รู้ (ตรวจดู/ขอดู/ขอส าเนาข้อมูล) 
              - สิทธิร้องเรียน 
              - สิทธิอทุธรณ์ 
      - สิทธิฟ้องศาลปกครอง 

Bhakpicha's / oic 



กำรใช้สิทธิ
อุทธรณ์ 

กำรใช้สิทธิ 
ได้รู้ 

1 

กำรใช้สิทธิ
ร้องเรียน 

2 3 4 

ประชาชนใช้สิทธิร้องเรียน 
- กรณไีม่ลงพมิพ์ในราชกจิจา ม.7 
- กรณไีม่จัดข้อมูลตาม ม. 9 
- กรณไีม่จัดหาข้อมูลตาม ม.11 
- กรณฝ่ีาฝืน พรบ. ข้อมูลฯ 
- กรณล่ีาช้า หรือไม่สะดวก 
- กรณ ีหน่วยงานว่าไม่มข้ีอมูล 

ประชาชนใช้สิทธิอทุธรณ์ 
- กรณมีคี าส่ังไม่เปิดเผย ม.14,15 
- กรณไีม่รับฟังค าคดัค้าน ม.17 
-กรณไีม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ม.25 

ศำล 
ปกครอง 

ประชาชนใชสิ้ทธิไดรู้้ โดย 
ม. 7 ตรวจคน้ในราชกิจจาฯ 
ม. 9 ตรวจดูในศนูยข์อ้มูลฯ 
ม.11 ยืน่ค  าขอดูขอ้มูล 
ม 25 ยืน่ค  าขอดูขอ้มูลบุคคล 
ม. 26 ขอคน้ควา้ประวติิศาสตร์ 

ประชาชนใชสิ้ทธิไดรู้้ โดย 
ม. 7 ตรวจคน้ในราชกิจจาฯ  
ม. 9 ตรวจดูในศนูยข์อ้มูลฯ 
ม.11 ยืน่ค  าขอดูขอ้มูล 
ม 25 ยืน่ค  าขอดูขอ้มูลบุคคล 
ม. 26 ขอคน้ควา้ประวติิศาสตร์ 

ลงราชกจิจาฯ / ให้ตรวจดู /
จัดหาให้ / ปฏิเสธตาม ม. 15  

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

ม. 13 , 28 (4), 33 

พจิำรณำ ให้ควำมเห็น 

กขร. กขร. 

พจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
ม. 18 , 35 

กวฉ. กวฉ. 
Bhakpicha's / oic 



สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตาม ม. 7 (ต้องรู้) 

สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตาม ม.9 (ควรรู้) 

สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตาม ม.11 (อยากรู้) 

 สิทธิเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของตน ม. 25 

 สิทธิศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลประวตัิศาสตร์ ม. 26 

จ าแนกได้  ดงันี ้

- สิทธิได้รู้     

Bhakpicha's / oic 



ลงพมิพ์ในราชกจิจาฯ (ม.7) 

 

 
  

จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูใน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ม.9) 
 
 
      ข้อมูล ควรรู้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

จัดหาให้ประชาชนเฉพาะราย       

ตามทีข่อ ( ม. 11 ) 
 
         

           ข้อมูล อยากรู้ 
 

ข้อมูล ต้องรู้ 

   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

Bhakpicha's / oic 



        ข้อมูลตาม ม. 7 และ 9 หน่วยงานจัดแสดงไว้ใน 

    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบ่งเป็น 

    - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 

              - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์/ทางเว็บไซต์ 

 
Bhakpicha's / oic 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0901/lenm090100112/4198407-cartoon-library-with-clipping-path.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/photo_4198407_cartoon-library-with-clipping-path.html&usg=___EmQTweCQMGKFSh3Mk6YqSHDVI0=&h=1200&w=990&sz=108&hl=th&start=16&zoom=1&tbnid=nYPLijSVTmIt_M:&tbnh=150&tbnw=124&ei=XQWwUZ-VMYeErQfdjYG4Aw&prev=/search?q%3Dcartoon%2Blibrary%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEkQrQMwDw
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มาตรา 7 โดยการลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจดัองค์กร 

 มาตรา 7 (2) สรุปอ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัและวธีิด าเนินงาน 

 มาตรา 7 (3) สถานทีต่ดิต่อเพือ่ขอรับข้อมูลข่าวสาร 

 

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคบั ค าส่ัง หนังสือเวยีน ระเบียบ  
เฉพาะทีใ่ห้มีขึน้โดยมีสภาพอย่างกฎเพือ่ให้มผีลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน 
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มาตรา 9 โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ตรวจดู มาตรา 9(1) ผลการพจิารณาหรือค าวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  

ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต การวินิจฉัย การอทุธรณ์ ค าส่ัง ฯลฯ 

มาตรา 9(2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ  
เช่น นโยบายหัวหน้าส่วนราชการ แผนยทุธศาสตร์  

  มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลงัด าเนินงาน 
 มาตรา 9(4) คู่มือหรือค าส่ังทีเ่กีย่วกบัวธีิปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าทีข่องเอกชน 
มาตรา 9(5) ส่ิงพมิพ์ที่ได้มีการอ้างองิถึงในราชกจิจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง 

มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน  สัญญาผูกขาดตดัตอน  
หรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนจดัท าบริการสาธารณะ 

มาตรา 9(7) มต ิครม.  หรือ มติ คกก.ทีแ่ต่งตั้งโดย กม. หรือโดยมต ิครม. 
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 1. ประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว (21 ต.ค. 42) 

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอืน่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ยกเลกิ  
ประกาศฯ ฉบับนีเ้มื่อ 24 พ.ค. 61  
แต่ยงัต้องเกบ็ข้อมูลทีจ่ัดแสดงไว้ให้ครบ 1 ปี 
ในแต่ละประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่
เกดิก่อน 24 พ.ค. 2561 

2. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน (แบบ สขร.1) (16 ม.ค. 58) 

 3. เอกสารเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (7 มิ.ย. 53) 
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4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงาน (27 ม.ค. 59) มาตรา 9(8) 

1. การจดัหาพสัด ุ(มี 8 ข้อย่อย) เช่น  
     (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดหาพสัดุ  
     (2) แผนการจัดหาพสัดุ 
     (3) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9(8) 
     (4) ผลการจัดหาพสัดุแต่ละโครงการ/รายการ 
     (5) สรุปผลการจัดหาพสัดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
     (6) รายงานผลการจัดหาพสัดุในรอบปีงบประมาณ 
     (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการจัดหาพสัดุ 
     (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. 
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2. การให้บริการประชาชน (มี 7 ข้อย่อย) เช่น  
     (1) หลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคบั
ทีเ่กีย่วข้อง 

     (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการ
ประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 

     (3) ข้อมูลพืน้ฐานหรือข้อมูลเชิงสถิตเิกีย่วกบัการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 

     (4) รายงานผลการประเมินความพงึพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนทีจ่ัดท าโดย
หน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 

     (5) หลกัเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีทีม่ีการร้องเรียนเกีย่วกบัการให้บริการ 

     (6) รายงานผลการด าเนินการเกีย่วกบัการเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งรายงานผลเชิงสถิติทีเ่กีย่วข้อง 

     (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุม 
หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

 
  
 

มาตรา 9(8) 4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
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3. การบริหารงานของหน่วยงาน (มี 6 ข้อย่อย) เช่น  
      (1) โครงสร้างและอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอืน่ที่
เกีย่วข้อง 

        (2)  วสัิยทศัน์และพนัธกจิของหน่วยงาน 

       (3) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

       (4) ระเบียบ ข้อบังคบั หลกัเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานทีบุ่คลากรของหน่วยงาน 
ต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

        (5) คู่มอืเกีย่วกบัการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคบั หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิานทีบุ่คลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

       (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 

มาตรา 9(8) 4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 



17 

4. การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน (มี 5 ข้อย่อย) เช่น  
     (1) แผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

     (2) หลกัเกณฑ์และตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 

     (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการจ าแนกตามแผนงาน
และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

     (4) รายงานการวเิคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวม
ของหน่วยงาน รวมทั้งการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิและความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงานและโครงการทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

     (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิ 
 
 

มาตรา 9(8) 4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
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5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน (มี 6 ข้อย่อย) เช่น  
     (1) หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการคัดเลอืกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่
เกีย่วข้องฯ 

     (2) รายงานผลการด าเนินการคัดเลอืกหรือสรรหาบุคลากร 

     (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน 

     (4) หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องการพจิารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

     (5) หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

     (6) รายงานการประเมินผลเกีย่วกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อ
บุคลากร และรายงานการประเมนิผลเกีย่วกบัการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

มาตรา 9(8) 4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
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6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (มี 4 ข้อย่อย) เช่น  
      (1) หลกัเกณฑ์และตัวช้ีวดัทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน 
      (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
      (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
     (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ หรือ
หน่วยงานภายนอกอืน่ทีม่ีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามมติ ครม. 
 
 

มาตรา 9(8) 4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
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5. งานวจิัยที่ใช้เงินงบประมาณ (18 ม.ค. 60) มาตรา 9(8) 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ใน 90 วัน (18 เม.ย. 60) 
ก. ช่ือหรือหัวข้อเร่ือง
งานวิจัย 
ข. รายช่ือผู้ท างานวิจัย 
 (รวมทีป่รึกษาและ
ผู้ช่วยท างานวิจัย) 
ค. วิธีการจ้างท างาวิจัย 
ง.  จ านวนเงินตาม
สัญญารับงานวิจัย 
จ.  ระยะเวลา
ด าเนินงานวิจัย 
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6. ที่สาธารณประโยชน์ (29 มี.ค. 60) 

 ด าเนินการแล้วเสร็จใน 180 วัน (25 ก.ย. 60) 
ข้อ 1 ประเภททีด่นิสาธารณประโยชน์ 
       (1) ทะเบียนทีด่นิสาธารณประโยชน์  
       (2) หนังสือส าคญัส าหรับทีห่ลวง 
       (3) เอกสารแสดงพกิดัและต าแหน่งที่ตั้ง 
            ของทีด่นิสาธารณประโยชน์ 
       (4) เอกสารอื่นตามที ่กขร. ก าหนด 
ข้อ 2 ประเภทเขตควบคมุทางน ้าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
        (1) แบบบันทกึรายละเอียดการปักหมุดเขตควบคมุทางน ้า 
        (2) แผนทีแ่สดงขอบเขตการปักหลักเขตควบคมุทางน ้า 
        (3) เอกสารอื่นตามที ่กขร. ก าหนด 
  
 

มาตรา 9(8) 
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7.  รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (21 พ.ย. 60) 

   1. รายช่ือในหลกัสูตรทีห่น่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดให้มีขึ้น 
   2. หลกัสูตร มีลกัษณะ 
 (1) ใช้เงินงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัด รวมถงึ 
   ผู้เข้าเรียนต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกดัมาลงทะเบียน 
 (2) จัดเป็นประจ าต่อเน่ืองเป็นรุ่น  ๆก าหนดคณุสมบัติผู้เข้าเรียน   
  มีเน้ือหารายวิชา และก าหนดจ านวนคร้ังที่ต้องเข้าเรียน 
 (3) อาจมีการวัดผลงาน ดูงาน เสนอรายงาน หรือแจกวุฒิบัตร 
   ทัง้น้ี ไม่รวมหลกัสูตรทีจ่ัดเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงาน  อบรม 
   เพือ่ซักซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงาน  เป็นต้น 
                บังคบัใช้กบัหลกัสูตรทีจ่ัดให้มีขึ้นต้ังแต่วันที ่ 7 มีนาคม 2560  
   เช่น หลกัสูตร นบส.    วปอ.    สจว.  เป็นต้น  
 
  
 

มาตรา 9(8) 
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8. ประกาศเชิญชวนทัว่ไป ประกาศผลผู้ชนะ และสัญญา (24 พ.ค. 61) มาตรา 9(8) 

 1. ประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
      -  e bidding 
      -  e market 
      -  สอบราคา 
 

 2. ประกาศผลผู้ชนะ ของประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 

 3. สัญญาซ้ือ-จ้าง ตามประกาศผลผู้ชนะ ของประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
 



ได้ตรวจด ูหรือได้รับส ำเนำข้อมูลของบุคคลน้ันตำมทีม่ีค ำขอ
เป็นหนังสือ 

มีสิทธิขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือลบข้อมูลข่ำวสำรของตน  
ถ้ำไม่ถูกต้องตำมทีเ่ป็นจริง 

มีสิทธิในกำรอทุธรณ์  กรณหีน่วยงำนไม่ลบหรือเปลีย่นแปลง 
ตำมค ำขอ ภำยใน 30 วนั 

หน่วยงานของรัฐทีค่วบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องให้บุคคล
หรือผู้กระท าการแทนบุคคลน้ัน 

 ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 
มาตรา 25 

Bhakpicha's / oic 



 
• * ส่งเกบ็หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
•  75 ปี (มาตรา 14) 
•  20 ปี (มาตรา 15) 

• * ขยายเวลาได้คราวละ 5 ปี 
• * ขอเกบ็ไว้เอง 

มาตรา 26 

Bhakpicha's / oic 



  
การร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

 บุคคลสามารถใช้สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
หน่วยงานของรัฐได้ โดยการยืน่ค าขอ 
 (การเขียนค าขอเป็นลายลกัษณ์อักษร เพือ่เป็นหลกัฐานทัง้ผู้ขอ 
และหน่วยงานของรัฐ) 
 บุคคลไม่ว่าจะมส่ีวนได้เสียหรือไม่กต็าม ย่อมมสิีทธิ 
เข้าตรวจดู/ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้  
ยกเว้น ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา (A 4 ไม่เกนิ 1 บ.)  
หรือขอส าเนาทีม่คี ารับรองถูกต้อง (ค ารับรองละไม่เกนิ 5 บ.)  

Bhakpicha's / oic 



     ข้อมูลข่าวสารตาม ม. 11 หน่วยงานต้องจัดหาให้
ตามทีป่ระชาชนร้องขอ ซ่ึงเป็นข้อมูลที ่
      - ไม่จัดแสดงอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ม.7 และ 9) 
      - ไม่เป็นข้อมูลเอกสารประวตัศิาสตร์ (ม. 26) 

  

Bhakpicha's / oic 

การร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

      
ข้อมูลข่าวสารทีจ่ดัหาให้ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารทีม่อียู่แล้ว 
พร้อมจะให้ได้ ไม่ต้องจัดท าขึน้ใหม่  
เว้นแต่ การขอน้ันไม่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า 
หรือเป็นเร่ืองทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
       



มาตรา 14  ข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหาย 
ต่อสถาบันพระมหากษตัริย์จะเปิดเผยมิได้ 

ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัริย์ 

   - การห้ามไม่ให้เปิดเผย  (ม. 14) 
มาตรา 14 

Bhakpicha's / oic 



 1. ก่อให้เกดิควำมเสียหำยต่อควำมมัน่คงของประเทศ 
     ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ และควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ 
 2. จะท ำให้กำรบังคบัใช้กฎหมำยเส่ือมประสิทธิภำพ 
     หรือไม่อำจส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ 
 3. ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรัฐ  
     (ไม่รวมรำยงำนทำงวชิำกำร ข้อเท็จจริง) 

 
 

ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง   
มาตรา 15 

- การอาจไม่ให้เปิดเผย 

Bhakpicha's / oic 



   4.  อำจก่อให้เกดิอนัตรำยต่อชีวติหรือควำมปลอดภยัของบุคคล 
   5.  รำยงำนทำงกำรแพทย์หรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที ่
         เปิดเผยแล้วเป็นกำรรุกล ำ้สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
   6.  ข้อมูลทีม่กีฎหมำยคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือ 
        ทีใ่ห้มำแต่ไม่ให้เปิดเผยต่อผู้อืน่ 
   7.  ข้อมูลอืน่ทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำเพิม่เตมิ 

ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง (ต่อ) 

Bhakpicha's / oic 



   4.  อำจก่อให้เกดิอนัตรำยต่อชีวติหรือควำมปลอดภยัของบุคคล 
   5.  รำยงำนทำงกำรแพทย์หรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที ่
         เปิดเผยแล้วเป็นกำรรุกล ำ้สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
   6.  ข้อมูลทีม่กีฎหมำยคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือ 
        ทีใ่ห้มำแต่ไม่ให้เปิดเผยต่อผู้อืน่ 
   7.  ข้อมูลอืน่ทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำเพิม่เตมิ 

ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง (ต่อ) 

Bhakpicha's / oic 



   มีอยู่ 2 กรณ ีคอื เปิดเผย หรือ ไม่เปิดเผย  
   - กรณเีปิดเผย อาจก าหนดเงื่อนไขได้ ดงันี ้
     1.  ให้ลบ/ตัดทอน/ท าอื่นใดทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
           ส่วนน้ัน 
     2. วางหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการเปิดเผย 
          (ให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป/เฉพาะแก่บุคคลใด) 
   - กรณไีม่เปิดเผย 
     1.  ต้องให้เหตุผลของการไม่เปิดเผย 
     2.  ต้องแจ้งสิทธิอทุธรณ์ค าส่ังไม่เปิดเผยน้ัน ยืน่ต่อ กขร. 
         
 

 
       การออกค าส่ังหลงัจากใช้ดุลพนิิจ   

Bhakpicha's / oic 



การไม่ปฏิบัติ / ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

การปฏิบัติทีล่่าช้า 

ตามมาตรา 33 (คอก. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตาม กม. ข้อมูลข่าวสารฯ) 
        หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
         ตามทีข่อ แต่ผู้ขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริง 

ตามมาตรา 13 (คอก. พจิารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียน) 

ไม่ได้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

- สิทธิร้องเรียน 

 โดยย่ืนค ำร้องเรียนที่ คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (กขร.) 
Bhakpicha's / oic 



อุทธรณ์ ได้ใน 3 กรณี  
1. จนท.รัฐมคี าส่ังไม่เปิดเผย/ปฏิเสธค าขอข้อมูลตาม ม.14/ม.15     
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ต้องอทุธรณ์ภายใน 15 วัน (ม.18) 
2. จนท.รัฐไม่รับฟังค าคดัค้านของผู้มปีระโยชน์ได้เสียตาม ม.17 
วรรคสาม ต้องอทุธรณ์ภายใน 15 วัน ( ม.18) 
3. หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไข เปลีย่นแปลง/ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ตามทีม่คี าขอ ต้องอทุธรณ์ภายใน 30 วัน (ม. 25 วรรคส่ี) 
  โดยยืน่ค าอทุธรณ์ที ่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 
                      หรือที่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) 

- สิทธิอุทธรณ์ 

Bhakpicha's / oic 



  
- ค าวนิิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นทีสุ่ด (ม. 37) 
- ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวนิิจฉัยของ กวฉ. กม็สิีทธิฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองได้ (พ.ร.บ. จัดต้ังศาลปกครองฯ ม. 42)  
- หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
โดยไม่มเีหตุผลทีส่มควร ให้ผู้บังคบับัญชาลงโทษทางวนัิย 
ทุกกรณ ี(มติ ครม. 9 มี.ค. 2542) 
- ห้ามมใิห้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดปีกครอง 
เพือ่เพกิถอนค าวนิิจฉัย (มติ ครม. 11 เม.ย. 2549)   

ค าวนิิจฉัยของ กวฉ. 
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สถานทีต่ิดต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
อาคารส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ช้ัน 2  

ท าเนียบรัฐบาล กทม. 10300 
โทร. : 0 2283 4662-63 (สนค.)  0 2283 4665-70 (สวธ.) 
           0 2283 4672-76 (สรห.)  0 2283 4678-80 (สสผ.)  
                           0 2283 4682-83 (กพส.)    

  โทรสาร : 0 2283 4698 

Website : http://www.oic.go.th 
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