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คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
)องค์การมหาชน(
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คำนา
ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่ อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วและประหยัดเวลา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงต้องมีการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สาหรับ คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูน ย์ข้อ มูล
ข่าวสารของราชการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่
ความรู้และเทคนิควิธีบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ให้แก่เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบั ติง านและประชาชนโดยทั่ว ไป เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร
ของราชการซึ่ง ประกอบด้ว ย วัต ถุป ระสงค์ ขอบเขตคาจากัด ความบทบาทหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบระเบีย บ
ปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบั ติงานเอกสารอ้างอิง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงงานบริการ
ของศูนย์ข้อ มูล ข่า วสารของราชการสานัก งานพัฒ นาเศรษฐกิจ จากฐานชีว ภาพ (องค์ก ารมหาชน) รวมทั้งใช้
ประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการดาเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบต่อไป

คณะทางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ส ิท ธิ ข อง
ประชาชนใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
อำนาจ หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของหน่ว ยงานของรัฐ และเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการอย่ า งน้ อ ยตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ไ ด้ ประกอบกั บ ได้ มี ป ระกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการไว้ ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทาการของหน่ ว ยงานของรัฐ โดยเรีย กสถานที่จัดเก็บ รวบรวมข้ อ มูล
ข่าวสารและให้บริการว่า "ศูนย์ขูอมูลข่าวสารของราชการ" มีภารกิจในการให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ โ ดยประชาชนที่มาขอรั บ บริ ก ารได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูล ถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บั น
อีกทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐจึงได้มีคาสั่งให้จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร สพภ. ขึ้น ในวั น ที่ 7 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560 โดยศูนย์ข้อมู ล ข่ าวสารของราชการ สพภ. ให้ บ ริ ก าร
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120
หมู่ ที่ 3 ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ 10210 และได้ จั ด ท า ค ู่ม ือ ปฏิ บั ติ ง าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ )องค์การมหาชน( เพื่อเป็นส่วน
หน ึ่ง ของการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้ าใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบั ติงาน การให้ บริการข้ อมูล ข่าวสารทางราชการ เพื่อให้ บุคลากรของ
สานักงานฯ สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

-52. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ สพภ. ในแต่ละขั้นตอนเกณฑ์ข้อกาหนด รายละเอียด มาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่ ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2.3 เพือ่ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขต
คู่มือฯ ฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติ งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ของศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ สพภ. และหน่วยงานในสังกั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คำจำกัดความ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สื่อที่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ทาไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดทีท่ าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้ อมูล ข่าวสารของราชการ” หมายความว่ า ข้อมูล ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรื อ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ” หมายความว่า มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่ ว ยงานภาครัฐในด้านการบริหารจั ดการที่แสดงให้ เห็ นถึงขั้นตอนการดาเนินการที่ สามารถเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือ
มีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ เสียงของคน
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว ด้วยข้อมูลข่าวสาร
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อมจากัดเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐครอบครองหรือ
ควบคุ มไว้ ตามอ านาจหน้ าที่ ของหน่ วยงานนั้ นๆ เท่ านั้ น รวมไปถึ งข้ อมู ลข่ าวสารที่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐในฐานะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย

-65. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ดังนี้
5.1.1 จั ดสถานที่ / จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. ส าหรับให้ บริการข้ อมู ล
ข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
5.1.2 มี เจ้ าหน้ าที่ รั บผิ ดชอบประจ าศู นย์ ข้ อมู ล ข่ าวสารหรื อปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ ยวกั บการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ
5.1.3 มีป้ ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. ไว้ตั้งแต่
ตัวอาคาร หน้าห้อง และบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.
5.2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7
พร้อมจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ
5.3 บริ หารจั ดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. เก็บสถิตขิ ้อมูลข่าวสาร ดาเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ
5.4 เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ แก่ เจ้าหน้ าที่ ทราบ เช่ น
จัดอบรม/ สัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และรั บบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เผยแพร่ ความรู้ ผ่ านสื่ อช่องทางต่างๆ บรรยายให้ ความรู้ผู้ เข้าเยี่ยมชม สารวจความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.
5.5 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผู้ บริหารลงนามแล้วเผยแพร่
บนเว็บไซต์ สพภ. (http://www. bedo.or.th) จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สพภ. (http://www.bedo.or.th)
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวบรวมขึ้นเพื่อให้
บริ การประชาชนตามพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และประชาชนมีสิ ทธิ
ตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9 ประกอบด้วย
6.1.1 คาวินิจฉัยที่เกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัด
6.1.2 ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.3 นโยบายรัฐบาล และนโยบายต่างๆ ของผู้บริหาร ที่เกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.4 แผนงาน/โครงการที่ เกี่ ยวกั บส านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชีวภาพ (องค์ การ
มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.5 งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับส านักงานพั ฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์ การ
มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.6 ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ระเบียบ คาสั่ง ของสานักงานสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

-76.1.7 สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วมทุน
6.1.8 โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด
6.1.9 เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย ผลการศึกษารายงานข้อเท็จจริง วิทยานิพนธ์
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
6.1.10 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6.1.11 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.1.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
6.1.13 ข่าวเกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ผลิตโดย
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เช่น จดหมายข่าว สพภ. รายงานประจาปี
6.1.14 ข่าวเกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่รวบรวม
จากสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์
6.1.15 การบรรยาย/ แนะนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
6.1.16 ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.1.17 อื่นๆ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ้ามี) มาตรา 11
6.2 นาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารมาดาเนินการ 2 ระบบ คือ
6.2.1 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร) จัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 โดยจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสาร ไว้ในรหัสแฟ้มข้อมูลข่าวสาร
6.2.2 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้นาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนา เพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ สพภ. ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่
6.2.2.1 ระบบราชกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)
6.2.2.2 ระบบมติคณะรัฐมนตรี
6.2.2.3 ระบบคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ
6.2.2.4 ระบบข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2.2.5 ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.2.2.6 ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเว็บไซต์สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) โดยมีข้อมูลที่นาขึ้นระบบประกอบด้วย การประกวดราคาและสอบราคา สรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ
รายงานทางวิชาการ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. โครงการ/แผนงานของหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ
หน่วยงาน เว็บไซต์ฯ เป็นต้น
6.2.2.7 ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.
6.2.2.8 ระบบสายด่ วน 02-141-7800 ส านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ
(องค์การมหาชน)
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โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
)องค์การมหาชน(
เริ่มต้น
จัดทาแผนเพื่อของบประมาณ

ประเมินผลเพื่อนาข้อมูลมา
พิจารณาวางแผนในปี ….

ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
แนวทางของ สพภ.

ดาเนินการจัดหาข้อมูล
ข่าวสาร

เก็บสถิติพร้อมรายงานผล

นาข้อมูลข่าวสารลงทะเบียน
บริการ

บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ.

บริการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

จบงาน

เตรียมข้อมูลเพื่อ
นาเข้าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

ดาเนินการลงทะเบียนและ
บันทึกเข้าระบบ
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แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.
ผู้ใช้บริการลงทะเบียน
ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. หรือไม่ .
ถ้า มี ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ฯ

ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม
และแสดงบัตรประชาชน
เจ้าหน้าที่ทาสาเนาและรับรอง
สาเนาถูกต้อง

ผู้รับบริการลงชื่อรับเอกสาร
ถ้า ไม่มี ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น
ให้แนะนาไปขอที่หน่วยงานอื่น

ถ้า ไม่มี ข้อมูลข่าวสาร
ในศูนย์ฯ แต่มีในหน่วยงาน

ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มคาขอ
และแสดงบัตรประชาชน
เจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์มคาขอ
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามคาขอได้หรือไม่

แจ้งผลการพิจารณาคาขอภายใน
15วันทาการ
ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้

ข้อมูลที่เปิดเผยได้
ให้

ให้บางส่วน

ไม่ให้

ไม่มี

ถ่ายสาเนา

ส่วนที่ให้ ถ่ายสาเนา
รับรองสาเนา

แจ้งสิทธิอุทธรณ์

ผู้ขอไม่เชื่อ

ส่วนที่ปฏิเสธ
แจ้งสิทธิอุทธรณ์
แก่ผู้ขอรับบริการ

แนะนาข้อปฏิบัติ/
ยกเว้นตามที่
กฎหมายกาหนด

แนะนาให้ใช้สิทธิ
ร้องเรียน

รับสาเนาถูกต้อง
ผู้รับบริการลงชื่อรับ
เอกสาร

-10ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ )องค์การมหาชน(
1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอรับข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.
2. กระบวนการขอรับข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. ดังนี้
2.1 กรณี มี ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. ผู้รับบริการกรอก
แบบฟอร์ม และแสดงบัตรประจาตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ทาสาเนาและรับรองสาเนาถูกต้อง ผู้รับบริการลงชื่อ
รับเอกสาร
2.2 กรณี ไม่มี ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. แต่มีในหน่วยงาน
ภายใน สพภ. ให้ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มคาขอ และแสดงบัตรประจาตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
พิจารณาภายใน 15 วันทาการ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เผยแพร่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
2.2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ให้ถ่ายสาเนาและรับรองส าเนา และผู้รับบริ ก ารลงชื่ อ รั บ
เอกสาร
2.2.2 ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ แจ้งสิทธิอุทธรณ์ และแนะนาให้ใช้สิทธิร้องเรียน
2.3 กรณี ไม่มี ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. และหน่วยงานภายใน
สพภ. เจ้าหน้าที่แนะนาให้ไปขอที่หน่วยงานอื่น
7. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
7.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
7.1.1 ความมุ่งหมายสาคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มุ่งโดยตรงต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ สิทธิการรับรู้ของประชาชนหรือมุ่งต่อการจัดการความรู้
การพัฒนาเครื อข่ายความรู้ จ ากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกาหนดให้ ห น่ วยงานของรั ฐ มี อ านาจหน้ า ที่
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร โดยให้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานและต้องจัดพิมพ์เผยแพร่ จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูหรือเปิดเผยเมื่อประชาชนร้องขอตามลาดับความสาคัญของข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่
การเปิดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ส่วนเสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่นได้และข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกาหนด หน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
7.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรให้นาเรื่องการจัดระบบ
และการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหนึ่ง
ตั ว ชี้ วัด (KPI) (ประสิ ทธิภ าพของหน่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก แห่ ง เริ่ มตั้ ง แต่ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2540 เพื่ อ เป็ น การ
สนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ)
มติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
- หน่วยงานของรัฐต้องถือเป็นนโยบายสาคัญในการจัดอบรมและให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
- หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้คัด
หน่วยงานตัวอย่าง พร้อมทั้งกาหนดให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือรองอธิบดีเป็น
ผู้กากับควบคุมและประสานงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน
- ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

-11- ให้ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่า ง
เคร่งครัดภายใน 7 วัน
- หากมีปั ญหาอุปสรรค ให้แจ้งให้ ค ณะกรรมการข้อ มูล ข่าวสารของราชการ
ทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยฯ โดยไม่มีเหตุสมควรให้ผู้ บังคับบัญชาดาเนิน
พิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี
- จัดข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ได้รับคาขอ เว้น
แต่มีเหตุล่าช้าหากไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอโดยกาหนดวันแล้วเสร็จไว้ด้วย
7.1.3 หน้าที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
7.1.3.1 เตรียมข้อมูลเพื่อพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ ข้อมูล
ข่าวสารที่จัดทาไว้ แยกประเภทข้อมูล ข่าวสารเพื่อสะดวกรวดเร็วในการค้นหา จัดระบบขอข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11
7.1.3.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อย 5 ประการ คือ
- จัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกาหนด รวบรวมและจัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารทางราชการตามมาตรา 7 เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ตามจานวน
สมควรทันทีที่มีข้อมูลข่าวสาร
- ดาเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สาคัญไว้ให้ประชาชนตรวจดูตาม
มาตรา 9 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู โดยกาหนดให้
หน่ ว ยงานจั ด สถานที่ส าหรั บ ค้น หาและตรวจดูข้อมูล ข่าวสารของราชการ และจัดทาดัช นีข้อมูล ข่าวสารให้
เพียงพอสาหรับบริการประชาชนเพื่อความสะดวกในการค้นหาด้วยตนเอง
- จัดหาข้อมูลข่า วสารอื่นๆ ให้ผู้ขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 11
ซึ่งหมายถึง หน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ระบุลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร
และไม่ขอจานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุสมควรเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดทา วิเคราะห์ จาแนก
รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดให้หรือไม่ก็ได้
- จัดทาสาเนาและรับรองสาเนาถูกต้อง ตามมาตรา 9 และมาตรา 11
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. ดาเนินการเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารมีอัตราค่าธรรมเนียนดังนี้
(1) ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท
(2) ขนาดกระดาษ เอฟ 14 หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท
(3) ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละไม่เกิน 2 บาท
(4) ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละไม่เกิน 3 บาท
(5) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละไม่เกิน 8 บาท
(6) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละไม่เกิน 15 บาท
(7) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละไม่เกิน 30 บาท

-12การเก็บ ค่ าธรรมเนีย มการทาส าเนาโดยเครื่ อ งถ่ ายเอกสาร มี 3
ประเภท คือ
(1) ค่าธรรมเนียมในการทาสาเนาและรับรองสาเนา
(2) ค่าธรรมเนียมในการค้นหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและต ัด ทอนข้ อมู ล
ข่าวสารส่วนทีไ่ ม่เปิดเผย หน่วยงาน
- ให้คาแนะนาแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มิได้อยู่ในความดูแล
ของหน่วยงาน โดยให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นๆ
7.1.3.3 หน้าที่พิจารณาสั่งเปิดเผยหรือมิเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาก่อน
ว่าคาขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรหรือไม่ กรณีการสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายถือการมีคาสั่งเปิดเผยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา 15 วรรคสอง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือ
ศาลย่อมไม่มีอานาจทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอน คาสั่ง การสั่งเพิกถอนคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีได้เฉพาะ
กรณีผู้บังคับบัญชาหรือศาลเห็นว่าเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายเท่านั้น การสั่งมิให้เปิดเผยนั้นกฎหมายมิได้
กาหนดว่าเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได้ ในกรณีหลังหน่วยงานของรัฐ
ที่ออกคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 40 วรรคแรกที่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ข อรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทราบด้ ว ยว่ า อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ไม่ เ ปิ ด เผยนั้ น ต่ อ
คณะกรรมการการวิ นิ จฉัย การเปิดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ภายใน 15 วั น นับแต่ วั นที่ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น โดยยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
7.1.3.4 แจ้ ง ให้ ผู้ มี ป ระโยชน์ ไ ด้ เสี ยในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสาร คั ด ค้ า นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นตามมาตรา 17 วรรคแรก
7.1.3.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 24 แก้ไขและปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 25
7.1.3.6 ส่ งมอบข้อมู ลข่ าวสารให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากร หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อครบ 75 ปี ตามมาตรา 14 และมาตรา 26 วรรคสอง ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ
ของทางราชการ เมื่อครบ ๒๕ ปี ตามมาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคสอง
7.1.3.7 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับบริการ
โดยดาเนินการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการร่วมกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
7.2 วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ สพภ. ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีการประเมินผลกระบวนการและขั้นตอน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผ่านตัวชี้วัด “ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
7.3 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน การกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานต้องสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหน้าของหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เพื่อนามา
ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาขึ้นอย่างรวดเร็ว

-138. แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติในมาตรา 58 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติสาหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติใน มาตรา 56 ไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นเว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรื อส่ ว นได้เสี ย อัน พึ ง ได้รับ ความคุ้ม ครองของบุค คลอื่นหรื อ เป็น ข้ อมูล ส่ ว นบุ คคลทั้ง นี้ ต ามที่
กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนท้องถิ่นและมีสิทธิแสดงความเห็นของตนต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง
การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสาคัญของประชาชน ให้
รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดาเนินการ
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8.3 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
9.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี เกณฑ์การ
ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และแผนการดาเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. โดย
กาหนดแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาแผนงาน

เสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชา

นาแผนสู่การปฏิบัติ

จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ สพภ.

-149.3 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.3.1 การเก็บสถิติรวบรวมข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นรายเดือนและหรือรายไตรมาส
9.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.3.3 นาข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปรายงานผลเพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

-15เอกสารอ้างอิง
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ. (2548). คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ. กรุงเทพฯ.
ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ. (2552). แนวทางการจั ดทาคู่มือปฏิบัติ ง าน.
กรุงเทพฯ.
ส านั กงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม. (2555). ศูนย์ข้อมูล ข่า วสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ. 2 มิถุนายน, 2560. http://www.oic.go.th/INFOCENTER15/1552/#.
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- 17 เลขที.........................
่

แบบฟอร์มคาขอรับสาเนาข้อมูลของ สพภ.
วันที่.........เดือน.................พ.ศ..............
ผู้ขอรับบริการ ชื่อ ...................................... อาชีพ/ตาแหน่ง ...................... ......... ....................................
หน่วยงานที่สังกัด .....................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ................................ ............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... E-mail………............................................................
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ในเรื่องดังนี้
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เพื่อใช้ในการ………………………………………………………………………………………………………........................................
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ ...................................................
)...................................................(
วันที่.........................................................

เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล
ลงชื่อ .............................................
)............................................(
วันที่ ..............................................

ผู้รับสาเนาข้อมูล
ลงชื่อ .............................................
)............................................(
วันที่ ..............................................

- 18 ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกเท่านั้น
เรียน ..........................................................................................................................
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ผู้ร้องขอแล้ว
O เห็นควรดาเนินการได้
O ไม่อาจดาเนินการให้ได้ เนือ่ งจาก
O คาขอไม่ชัดเจน O ไม่มีข้อมูลที่ขอ

O ข้อมูลเฉพาะที่มิให้เปิดเผย

O อื่นๆ .................................................................
ลงชื่อผู้รับคาขอข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล.......................................................
).......................................................(
คาสั่ง
O อนุมัติตามเสนอ
O ไม่อนุมัติตามเสนอ เพราะ ....................................................................

ลงชื่อผู้อนุมัติ........................................................
).........................................................(
ผลการปฏิบัติงาน
O ค้นพบข้อมูลข่าวสารและให้บริการแล้ว ได้รับค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยแล้ว
เป็นจานวน บาท ............
O ค้นพบข้อมูลข่าวสารแต่ไม่สามารถให้บริการได้
O ค้นไม่พบข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอ
O ค้นไม่พบข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอ ให้ติดต่อใหม่ภายในวันที่ ................... .ศ.พ .................... เดือน ........
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พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
--------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอมของรั ฐ สภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
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หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลข
หมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้น
นั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่า
ผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาปรึกษาแก่เอกชนเกี่ย วกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจาหน่ายจ่าย
แจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะ
นามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บั งคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่ว ยงานของรัฐ ต้องจัดให้ มีข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา
บริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
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บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะ
กาหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการที่ ล งพิ ม พ์ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว หรื อ ที่ จั ด ไว้ ใ ห้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้ นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจานวนมาก
หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้
หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วใน
สภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการ
แปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอื่น ใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถ้าหน่ว ยงานของรัฐ เห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ ทางการค้า และเป็ น เรื่ องที่จาเป็นเพื่อปกป้องสิ ทธิเสรีภ าพส าหรับผู้ นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่
ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะ
อยู่ ใ นความควบคุ ม ดู แ ลของหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง หรื อ ส่ ว นสาขาของหน่ ว ยงานแห่ ง นั้ น หรื อ จะอยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคาขอให้คาแนะนา เพื่อไปยื่นคาขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคาขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทาโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคาขอนั้นให้หน่วยงานของ
รัฐผู้จัดทาข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาสั่งต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ ใดเห็ น ว่าหน่ ว ยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่ าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอัน
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สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวม
เวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์จ ะ
เปิดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ
ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็นหรือ คาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร
(๖) ข้อมูล ข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูล ข่าวสารที่มีผู้ให้ มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กาหนดให้พระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็ นดุลพินิ จโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ ขออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ
คาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึ ง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคาคั ดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้
จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้ อมูล
ข่าวสารได้มีคาวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา
๑๕ หรือมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง นั้ น โดยยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องดาเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จาเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่จาเป็นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทาโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา
๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีคาสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อันสาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือ
ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสั่งนั้นได้กระทาโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการ
กาหนดข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย
หากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว
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หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่มิให้นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการ
เปิ ด เผยประเภทข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓) จะเป็ น อุ ป สรรคร้ า ยแรงต่ อ การ
ดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นเพื่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็น
(๒) พยายามเก็บ ข้อมูล ข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิ
ให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณี
ที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่ง
จะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
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มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
ขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการ
ตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน
หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็นการให้ซึ่งจาเป็น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่ อ ศาล และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ มี อ านาจตามกฎหมายที่ จ ะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทาบัญชี
แสดงการเปิดเผยกากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคาขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล ข่าวสารนั้น
จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคาขอ
เป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึง่
หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคาขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่งไม่ยินยอม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้
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หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกาหนด
ตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า
กาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี
กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจั ดเก็บ และจั ดให้ ป ระชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จ ะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคาสั่งขยายเวลากากับไว้เป็นการ
เฉพาะราย คาสั่งการขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ด้วยแต่จะกาหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบั ญญัติตามมาตรานี้ มิให้ ใช้บั งคับกับข้อมูล ข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐ มนตรีออกระเบียบ
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาลายหรืออาจทาลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลั ดกระทรวงการคลั ง ปลั ดกระทรวงการต่างประเทศ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลั ดกระทรวงพาณิช ย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ
ให้ ป ลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ค นหนึ่ ง เป็ น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ได้รับคาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดาเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา
๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รั บ โทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ให้ คณะกรรมการมีอ านาจเรีย กให้ บุ คคลใดมาให้ ถ้ อ ยค าหรื อให้ ส่ งวัต ถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะเป็นกรณีมาตรา
๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคาขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้

- 30 -

คณะกรรมการมี อ านาจเข้าด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ มูล ข่ าวสารของราชการที่ เกี่ ยวข้ อ งได้ และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคาสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจ ฉัย การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความ
จาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ด
วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคาวินิจฉัยจะมี
ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
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มาตรา ๓๘ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธีพิจารณา
และวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจ ารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตามมาตรา ๒๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูล ข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ไว้
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
ข่ า วสารของราชการ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปได้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เว้ น แต่ ร ะเบี ย บที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาหนดเป็นอย่างอื่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้อง
เปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์
ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

