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ค าน า 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ ต้องการให้

ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการ
ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ยึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” นั้น 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารบ้านเมือง ท าให้การใช้อ านาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตามค า ที่ว่า   
“รัฐท าอะไร  รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรับรู้อย่างนั้น”  เทศบาลต าบลดอนเขือง  จึงได้จัดท า “คู่มือ การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
เผยแพร่ในหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบ        
 
 
 

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
               เทศบาลต าบลดอนเขือง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.donkhueang.go.th/
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แนวคิดท่ีจะให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเกิดขึ้น  ใน
สมัยของรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความส าคัญกับหลักการในการบริหารงาน ที่โปร่งใส ได้
ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น  และได้มีการ
สัมมนาปรับปรุงร่างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา จึงท าให้แนวคิดและประโยชน์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในสมัยของ   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 และได้มีผล
บังคับใช้เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2540 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้ให้การรับรองสิทธิได้รู้ 
(right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐแก่ประชาชน และเป็น
หลักประกันให้กับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น  พร้อม ๆ กับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ของรัฐด้วย หลักประกันดังกล่าวมีส่วนส าคัญ   ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมไทยทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 เพื่อใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง

เกณฑ์ข้อก าหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2 เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่

เจ้าหน้าที่ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
3 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

หลักการและแนวคิด 
 

ทีม่า/ความเป็นมา 

พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการ คืออะไรคะ 

วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือนี ้
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  คู่มือฉบับนี้  ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง เท่านั้น 
 

 
 
 
 
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็น

สิ่งจ าเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล   โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 

 
 
 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวาง
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริมให้รัฐบาล
เป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือก าหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนส าหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
3. เพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ความหมายและค าจ ากดัความ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจากสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้
จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

"ข้อมูลข่าวสารของราชการ"  หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเอกชน 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น  

ขอบเขตของคู่มือ 

เจตนารมณข์องกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

หลกัการและเหตุผลของพระราชบญัญัตขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 



8 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติว่า บุคคลย่อม   มีสิทธิได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือ ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) 

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

 สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตาม
จ านวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึ งสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
 

“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”  คือมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิง
ข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

 

สิทธิการรับรูห้รือรับทราบขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

หนา้ทีแ่ละวธีิด าเนินการในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 
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2. ข้อมลูข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)แต่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา7)  ได้แก่  ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7( 7) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะน ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณ
แก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 
 
3. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด (มาตรา 9)   ได้แก่ 
 
 
 

 ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 

 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

 คู่มือ หรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน 

 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท า
บริการสาธารณะ 

 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)  เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น          

 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า  (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 
เมือ่มีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี  นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26) 
 

4. ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 9   
     (มาตรา 11) 
 
5. ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุ

ขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งจัดเตรียมไวเ้พือ่ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู 
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ครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15  เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
นั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ      กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  เพ่ือให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26) 

 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคล หมายความว่า  ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา  ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ
การท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือหมายรหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4 วรรค 5) บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ
ไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21) 

 
 
 
1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14) 
2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย (มาตรา 

15) โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของประชาชน
ที่เก่ียวข้องประกอบกัน 

 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
หรือการคลังของประเทศ 

 การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน   การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบหรือการรู ้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 

 ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท า
ความเห็น หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ    รุกล้ าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีเ่ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

 ขอ้มลูข่าวสารทีไ่ม่ตอ้งเปิดเผย 
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 กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะ
ก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยมิได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ประเภทใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นดุลพินิจ
โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้ 

1. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 1.1 จัดตั้งภายในส านักงาน โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วน แต่ถ้ามี

พ้ืนที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในส านักงานนั้น ซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ได้ทั้งหมด
ในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่ต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจข้อมูลข่าวสาร
ประกอบด้วย 

 1.2 จัดตั้งภายนอกส านักงานโดยจัดในห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ 
ควรจัดท าป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)ติดไว้ด้วย 

2. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียว

ขึ้นมารับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง 
ๆและควรมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
 
 

1.  สิทธิได้รู้ (Right to Know)  

  1.1 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 7 (เรื่องท่ีต้องให้รู้) 

 ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
    หน่วยงานของรัฐ  :  หน้าที่ 

1. น าพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 
 

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกีย่วกับการจัดใหม้ศูีนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ 

แล้วหนจูะได้รับสิทธิ
ประโยชน์อะไรบา้งคะ 
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 2. จัดพิมพ์และเผยแพร่ 

1.2 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 9 (เรื่องท่ีสนใจ)  

 ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 

หน้าที่ 
1.  จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2.  น าข้อมูลข่าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม 1 
3.  จัดท าดัชนีส าหรับค้นหา 
4.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู 

1.3  สิทธิได้รู้ตามมาตรา 11 (เรื่องท่ีอยากรู้) 

 ประชาชน  : ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นค าขอ 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 

หน้าที่ 
1.  บริการและอ านวยความสะดวก 
2.  พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
3.  จ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารฯ 
4.  จัดหาข้อมูลให้ตามค าขอ 
5.  คัดส าเนาและรับรองส าเนา 

1.4   สิทธิได้รับส าเนาและขอให้รับรองส าเนาถูกต้อง 

 ประชาชน  : ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นค าขอ 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 

หน้าที่ 

1.  คัดส าเนาและรับรองส าเนา 

2.  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
 

2.  สิทธิคัดค้านด้านการเปิดเผย มาตรา 17  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ประชาชน  : ยื่นค าขอดูข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้เสีย : 

 
1.  คัดค้าน 
2.  ใช้สิทธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล 
3.  ใช้สิทธิอุธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน 

    หน่วยงานของรัฐ  :  

 

หน้าที่ 
1.  แจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน 
2.  พิจารณาค าคัดค้าน 
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3.  สิทธิร้องเรียน มาตรา 13  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ประชาชน  : ใช้สิทธิร้องเรียน 
 หน่วยงานของรัฐ : มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    สขร. :  มีหน้าที่พิจารณาค าร้องเรียน(ภายใน 30 วัน) 

4.  สิทธิอุทธรณ์ มาตรา 18  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ประชาชน  : ใช้สิทธิอุทธรณ์(ภายใน 15 วัน) 
 หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าที ่

1.  มีค าสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย 
2.  ไม่รับฟังค าคัดค้าน 
3.  ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

5.  สิทธไิด้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน มาตรา 25   
     แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารฯ 

 ประชาชน  : 1. เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิขอดู/ขอให้แก้ไข 

2. บุคคลอื่นๆจะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล 

 หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าที ่
1.  เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล 
2.  แก้ไข/หมายเหตุ ตามค าร้องของเจ้าของ  
    ข้อมูล 
3.  จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
*** หมายเหตุ : สขร. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเจ้าของข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได้ และก าหนดว่า ถ้าพบว่าข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิท าค าขอเป็นหนังสือ ให้
หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีการน าข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดไปใช้ให้เกิดผลร้าย
แก่บุคคล และจะขอส าเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามค าขอให้แก้ไข ประชาชนเจ้าของข้อมูลอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้วินิจฉัยเช่นใด หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามนั้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใดก็ตามเจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอตนแบบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อแต่ละฝ่าย
ยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูก การให้หมายเหตุไว้จึงเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะเตือนให้ผู้จะน าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นมา
ใช้ได้ตระหนัก และใช้ดุลยพินิจโดยระวังว่า ที่ถูกต้องเป็นเช่นใดแน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดให้ศึกษาและพิจารณา
ก่อนว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแต่ในกรณีที่ไม่
ทราบจริงๆ ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น    ให้ไปยืนค าขอดูข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ 
ณ หน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้และสะดวกที่สุด โดยกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับค าขอจะต้องให้
ค าแนะน าท่ีถูกต้องเพ่ือไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
 

 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ประชาชนได้ไปใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐแห่งใดแล้ว
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ยังท าเพิกเฉยไม่พิจารณาค าขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

ประชาชนจะเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองไดอ้ยา่งไร 

หากประชาชนไม่รูว่้าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผูจ้ัดเก็บหรือครอบครองขอ้มลู

ข่าวสารทีต่อ้งการขอดู ประชาชนจะท าอยา่งไร 

หากหน่วยงานของรัฐไม่พจิารณาค าขอขอ้มลูข่าวสาร ประชาชนจะท าอยา่งไร 
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1. ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยท าหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยก
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    ขึ้นอ้าง และให้เวลาพอสมควรใน
การพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบก าหนดเวลาอันสมควรตามข้อ 1 หากพบว่าเป็นปัญหา
ระดับเจ้าหน้าที่ให้ขอพบผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น เพ่ือเร่งรัดการพิจารณา และแก้ไข
ปัญหาในระดับหน่วยงาน 

3. หากด าเนินกิจการตาม 1 และ 2 ยังไม่บังเกิดผลให้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยท าหนังสือถึง ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบ
รัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการนี้
อย่างไรก็ตาม สิทธิได้รู้นี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป็นของคนไทยโดยเฉพาะส าหรับ
คนต่างด้าวหากจะมีก็จะอยู่ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเท่านั้น มาตรา 9 วรรค 4 ซึ่งวางหลักว่าคนต่างด้าวหากจะ
มีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ได้หรือไม่ เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่คนต่างด้าว
นี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (มาตรา 4 นิยามค าว่า “คนต่างด้าว”) เพราะ
กรณีนั้นมีถ่ินที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วสมควรมีสิทธิอย่างคนไทยในเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ต่อเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีไม่น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
2. กรณีไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3. กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูตามมาตรา 11 
4. กรณีไม่ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องหรือไม่ส่งค าขอให้หน่วยงานผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารพิจารณาตาม

มาตรา 12 
5. กรณีไม่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอค าค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตาม

มาตรา 17 
6. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 

 สิทธิในการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของราชการ ประชาชนผูข้อจ าเป็นตอ้งมี 

ส่วนไดเ้สียในขอ้มลูข่าวสารนัน้ดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ประชาชนจะใชส้ิทธิรอ้งเรียนหน่วยงานของรัฐไดใ้นกรณใีดบา้ง 
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7. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลตามมาตรา 24 

8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
25 (ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่) 

9. กรณีไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุเพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชน
ได้ศึกษาค้นคว้าตามมาตรา 26 

10. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 13 
11. กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 13 
12. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอและผู้ร้องขอ ไม่เชื่อว่าเป็น

ความจริง (มาตรา 33) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีสิทธิยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลดอนเขือง ซึ่ง
ประชาชนอาจมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือจัดท าเป็นหนังสือร้องเรียน จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลดอน
เขือง  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลดอนเขือง โดยให้ร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง 

 
 
 
 
 
 

การอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 3 กรณี คือ 

1. หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้มีค าขอ 
2. หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังค าคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
3. หน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามค าขอ 
 

ทั้ง 3 กรณีดังกล่าว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เพ่ือ
พิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 

ประชาชนจะรอ้งเรียนไดอ้ยา่งไร และรอ้งเรียนกับใคร 

กรณกีารใชส้ิทธิอุทธรณค์ าสัง่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

กรณขีอ้มลูข่าวสารทีเ่ปิดเผยไดนั้น้ ประชาชนจะขอคดัส าเนาและใหม้กีารรับรอง 

ส าเนาถกูตอ้งไดห้รือไม่ และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 



17 
 

 
 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้การขอส าเนาและขอให้รับรอง
ส าเนาถูกต้องเป็นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 หรือ ใช้สิทธิ
ขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แล้วกฎหมายยังก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ขอส าเนาและขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องได้ด้วย โดยในการนี้ หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมดังกล่าว หน่วยงานหากเป็นการ
เรียกเก็บใบอัตราที่สูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้ก าหนดไว้แล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนและต้องค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ 

จะต้องด าเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ 
2. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 

วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบ
ด้วย 

 
 

 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าแนะน าหรือความเห็นเรื่อง ร้องเรียนของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างเคร่งครัด และการด าเนินการเป็นกรณี ด่วนที่สุด 

2. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน
การเร่งจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงประกอบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 

3. ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยเคร่งครัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัย 

4. หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (กขร.) การให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) และการปฏิบัติตาม
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาที่ก าหนดให้แจ้งเหตุผลให้ สขร. 

แนวทางปฏิบัติกรณทีีม่คี าขอขอ้มลูข่าวสารจากประชาชน 

การปฏบิตัิตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ 

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
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ทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม  โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยทุกกรณี 
 
 
 

 

 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้น
เปิดเผยแล้วอาจกระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติได้ก าหนดห้ามไว้โดยมิได้มีข้อยกเว้นให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะศึกษาโดยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติก าหนดให้อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยซึ่งถือได้ว่า
เป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค าขอข้อมูลข่าวสารที่มี
ลักษณะตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดซึ่งอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก็มีหน้าที่จะตอ้งใช้ดุลพินิจเพื่อมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่
จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือเปิดเผยต่อไป 

ในการใช้ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 วรรคแรกได้
ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ  โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1) – (7) จะต้องค านึงถึง 3 
เรื่องคือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน หมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจเพ่ือชั่งน้ าหนักก่อนมีค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ กล่าวคือ 

1. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร หรือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขออาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะส่งผลต่อการพิจารณา
เรื่องนั้นๆหรือไม ่

2. จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือสังคมโดยส่วนรวมมากหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจได้
เหมาะสมถูกต้องที่สุด กล่าวคือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวพันกับสังคมโดยส่วนรวม 
การเปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่า เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวได้มีการด าเนินการไปอย่างไรโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่ าการเปิดเผยอาจกระทบต่อบุคคลบางคน 
แต่หากมีความชัดเจนว่าการเปิดเผยนั้นจ าเป็นส าหรับสาธารณชนหรือคนโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีดุลพินิจให้เปิดเผย 
 

แนวทางการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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3. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นสิ่งที่จ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรและมากน้อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหา
ข้อมูลที่มีผู้ขอเปิดเผย ฯลฯ โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเกี่ยวข้องกับการ
รักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่อการปกป้องสิทธิของผู้ขอ
มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีน้ าหนักของส่วนได้เสียและความจ าเป็นสูงมากก็มีน้ าหนักที่จะต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่สาม การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ขออาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลที่สามจึงต้องมีการพิจารณาด้วยเช่นกันว่า บุคคลที่สามจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดจะสามารถป้องกันผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วน
ได้หรือไม่และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะท าให้
สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น อาจเปิดเผยโดยปิดทับชื่อ  หรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 

ขัน้ตอนการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง 
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ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ฯ  
แต่มีในหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ/แนะน า/ค้นหา
จากดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ ณ ศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร 

ให้กรอกแบบฟอร์มค าขอ 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามค าขอได้หรือไม ่

ถ้าไม่มีข้อมลูข่าวสาร 
ในหน่วยงานให้แนะน าไปขอที่

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

ถ่ายส าเนา หรือ  
นัดมารับภายหลัง(ภายใน 15 วัน) 

รับรองส าเนาถูกต้อง/ช าระเงิน 

ให้ความช่วยเหลือในการกรอก
แบบฟอร์มหรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง 

ถ่ายส าเนา หรือ  
นัดมารับภายหลัง(ภายใน 15 วัน) 

ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร 
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

รับรองส าเนาถูกต้อง/ช าระเงิน 

 
 

 แสดงตนด้วยการลงชือ่ในสมดุทะเบียน 
 
 
 

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 
 
 
                         
   

 
 

 
             
                  
 
 

        
                                     
          
 
                                                                                                                                                                                                                                                           

  
          
                                                                                                                               
                                                                                                                                                   
                 

  
 
                         

  

                
                                                 
 

ขั้นตอนการร้องเรียน  
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ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไปหรือร้องเรียนไปยัง 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ประชาชนพบว่า เทศบาลต าบลดอนเขือง ไม่ปฏบิัตติามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นค าร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลดอนเขือง 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลดอนเขือง พิจารณาและให้ความเห็น 
เร่ืองร้องเรียน พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง  
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ขัน้ตอนการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นค าร้องเรียนต่อ กขร. 

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 
 และ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และให้ค าแนะน าหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ 

หน่วยงานพิจารณาด าเนินการและแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมรายงาน กขร. ทราบ 

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
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กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

กขร. ติดตามผลว่า มีการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบัติเป็นอันยุติ หาก
ไม่ปฏิบัติจะใช้มาตรการเร่งรัด และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดด าเนินการพิจารณา

เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

ขัน้ตอนการอุทธรณต่์อคณะกรรมการ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

ยื่นค าอุทธรณ์ต่อ กขร. 

กขร. พิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย 
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คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก ากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  (2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการบริการ
ประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  (3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่าง ๆ ของข้อมูลข่าวสาร 
  (4) พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย 
  (5) วินิจฉัยค าร้องขอให้ทบทวนค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน  หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  (7) อ านาจหน้าที่อ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
 
 
 
 
 

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร  

 หลกัเกณฑก์ารขอ การอนุญาต และการบริการขอ้มลูข่าวสาร  

 

มีค าวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎหมายถือเป็นที่สุด 

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 
และสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ 
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1. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ หากผู้ใดประสงค์จะขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลต าบลดอนเขือง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ให้
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องและพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ขอถ้าข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรา 9 โดยให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็น  ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็น ผู้มีอ านาจอนุญาตและ
รับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป หากผู้ใดประสงค์ขอส าเนาหรือ ขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องของข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ส านักปลัด รับเรื่องและ พิจารณาส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของส านัก/ส่วนใด โดยให้หัวหน้าส านักปลัด/หัวหน้าส่วน หรือผู้
ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตและให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน 1 และ 2 ซึ่งผู้ประสงค์จะขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับเรื่องและส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือ
ควบคุมดูแลของส านัก/ส่วนใด และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือควบคุมดูแลและด าเนินการ  โดยให้เจ้าหน้าที่
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผย
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดอนเขืองหรือทางราชการ หรืออันตรายต่อชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกระทบสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้า
ส านักปลัด/หัวหน้าส่วน เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นหรือองค์กรภาคเอกชน  ซึ่งมาอยู่ในความ
ครอบครองดูแลของเทศบาลต าบลดอนเขือง ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะน าให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารติดต่อโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เว้นแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
หรือมีเหตุพิเศษอ่ืนที่เห็นสมควร จึงให้ด าเนินการตาม 1-3 แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ ก.พ.7 
และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้กู้ยืมเงินกองทุนต่างๆ  จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของระบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลเทศบาลต าบลดอนเขือง  

 

วธีิการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของเจา้ของขอ้มลู 
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1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า เจ้าของข้อมูลยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลด้วยตนเอง
โดยยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนเขือง 

2. เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลทั่วไปยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบล
ดอนเขือง ที่รับผิดชอบ 

3.  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนต่างๆ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนเขือง  ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.  กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอไป  มีความผิดตามมาตรา 40 

(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

2.  กรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 (แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

3.  กรณีที่เกิดการฟ้องร้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย  หากเป็นการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ และไม่มีเจตนา หรือจงใจที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 20 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หากเกิดปัญหา
ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

กรณีศึกษาที่ 1: นางสาว ส. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ถูกร้องเรียน กล่าวหาว่ากระท าผิด

 บทก าหนดโทษ 

 

 
 

กรณศึีกษาเก่ียวกับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 
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 วินัยอย่างร้ายแรง หน่วยงานให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยจนเป็นที่ยุติ และมีค าสั่งลงโทษไล่ออก

จากราชการแล้ว 
นางสาว ส. ใช้สิทธิ ขอให้เปิดเผยเอกสาร จ านวน 5 รายการ                       
เพ่ือประกอบการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ดังนี้ 
1. รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน 
4. ค าให้การของพยานทุกปาก 
5. ผลการพิจารณาของผู้มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษ 

 

  
การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า นางสาว ส. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 3 ถูกร้องเรียน กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ใช้สิทธิขอให้เปิดเผยเอกสาร 5 
รายการนั้น ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบต่อผู้ขอ
โดยตรง 

2. รายงานการสอบสวนทางวินัย สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน สามารถเปิดเผยได้ เพราะมี

ผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง 
4. ค าให้การของพยานทุกปาก สามารถเปิดเผยได้ แต่ต้องปกปิดชื่อพยานไว้ เพราะจะ

ท าให้ผู้อ่ืนกระทบ/เสียหายได้ 
5. ผลการพิจารณาของผู้มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษ สามารถเปิดเผยได้ เพราะมี

ผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง 

 

  
กรณีศึกษาที่ 2: นายเตือน ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน เพ่ือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอปรับต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของตนเอง ที่คณะ

กรรมการฯตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ผ่าน

เกณฑ์ท้ังหมด 
3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ไม่

ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุกครั้ง 
5. เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
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การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า กรณีนายเตือน ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงาน เพ่ือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ปรับต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการพิเศษนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของตนเอง ที่คณะ
กรรมการฯตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดเผยได้ 

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ผ่าน
เกณฑ์ท้ังหมด ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่สามารถบอกจ านวนคนที่ผ่านเกณฑ์ได้/ปิดชื่อไว้ แต่ถ้ามี
ผลกระทบต่อผู้ขอ สามารถเปิดได้ 

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ไม่
สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่สามารถบอกจ านวนคนที่ผ่านเกณฑ์ได้/ปิดชื่อไว้ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อผู้
ขอ สามารถเปิดได้ 

4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุม ทุกครั้ง 
สามารถเปิดเผยได้ 

5. เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
สามารถเปิดเผยได้ 

6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สามารถเปิดเผยได้ 

 

 

กรณี ศึ ก
ษาท่ี 3: 

นักศึกษาปริญญาเอก ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของคนพิการในสถานประกอบการเอกชน ตาม พ.ร.บ. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความ
ประสงค์ท่ีจะขอข้อมูลจ านวนคนพิการที่ท างานในสถานประกอบการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ชื่อสถานประกอบการ 
2. ที่อยู่ 
3. เบอร์โทรศัพท ์
4. คนพิการที่ท างานอยู่ (ระบุชื่อ,นามสกุล) 
5. ประเภทความพิการ 
6. ต าแหน่ง 

 

  
ก า ร
วินิจฉัย : 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่นักศึกษาปริญญาเอก ขอข้อมูลของ
คนพิการ ตามรายละเอียด 1-6 เปิดเผยได้ ยกเว้นข้อ 4 เพราะต้องการให้ระบุชื่อ/นามสกุล ซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจ 
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หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลโดยการระบุเป็นจ านวนคนพิการที่ท างานอยู่ เช่น เพศหญิง เพศชาย ก็ได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 4: การออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  เนื่องจากทาง
กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการออกค าสั่งเลื่อน  ขั้นเงินเดือนโดยให้ใส่เลขที่
บัตรประจ าตัวประชาชนในค าสั่งดังกล่าวตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. 0430.2/ว234 ลงวันที่ 25 
พ.ค. 2548  

การที่ใส่เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการค าสั่งเลื่อนขั้นถือ
เป็นการกระท าท่ีผิดตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่  

 

การวินิจฉัย : ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้หารือกับทางกรมบัญชีกลางใน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่าการใส่เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนในค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามมิให้ใส่เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชนดังกล่าว 

 

กรณีศึกษาที่ 5: ผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา ตามประกาศประกวดราคาเพ่ือจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง
โรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรก าจัดมูลฝอย แต่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเห็นว่าเสนอ
ผิดเงื่อนไขท่ีจะได้รับการพิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านราคา จึงมีหนังสือถึงส านักรักษาความสะอาด 
ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาประกวดด้านเทคนิค เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและ
เอกสารเสนอราคาของบริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เพ่ือน าไปใช้ประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการพิจารณาผล
การประกวดราคา และเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการแสวงหาความถูกต้องและเป็นธรรมใน
โอกาสต่อไป แต่ได้รับการปฏิเสธ  

 

การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่า 
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 1. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เป็นเพียงความเห็นหรือค าแนะน า

ภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด การเปิดเผยอาจกระทบต่อการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯได้ เนื่องจากผู้ว่าฯ ยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอและมิได้มีค าสั่งเกี่ยวกับเรื่อง
นี้แต่อย่างใด จึงชอบที่จะไม่เปิดเผย 

2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคาซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารหลักฐานต่างๆ   ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้
พิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้เข้าประกวดราคาและแจ้งผลให้ทราบแล้วอีกทั้งข้อเท็จจริงก็
ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคา
ในขั้นต่อไป โดยได้เปิดซองข้อเสนอราคาเฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว ถือ
ว่าการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ด าเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว  ผู้อุทธรณ์ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าวจึงควรได้สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งแต่
เนื่องจากผู้ให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้าย คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมีความเห็น
แตกต่างจากคณะกรรมการพิจารณาผล การเปิดเผยก่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีค าสั่ง
ย่อมมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบริษัทเจ้าของข้อมูลการเปิดเผยจึงต้องค านึงถึงผลกระทบที่
จะเกิดกับบริษัทเจ้าของข้อมูลด้วย และในชั้นนี้ถือว่าการพิจารณาผลการประกวดราคายังไม่แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนทั้งหมด จึงยังไม่ควรเปิดเผยก่อนถึงเวลาอันสมควร 

ให้ส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูลเฉพาะบัญชีรายชื่อบริษัท ห้าง
ร้าน ที่รับใบเสนอราคา โดยให้ส าเนาที่มีค่ารับรองถูกต้องแกผู้อุทธรณ์ 

 
 

กรณีศึกษาที่ 6: ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกของคณะกรรมการเปิดซองราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 
แต่ได้รับการปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

ก่อสร้างถนนซึ่งเป็นโครงการสาธารณูปโภคที่ อบต.แซงบาดลรับผิดชอบโดยตรง เมื่อพิจารณาถึง
หลักการบริหารงานปกครองท้องถิ่นที่ดี ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอนอีกท้ังมีสิทธิในการเข้าร่วมติดตามตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จในแต่
ละขั้นตอน จึงต้องเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ ส าหรับบันทึกคณะกรรมการเปิดซองราคาฯ 
เป็นขอ้มูลข่าวสารที่เป็นผลการพิจารณาท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชนตามนัยมาตรา 9(1) และประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 บังคับให้หน่วยงานต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ การไม่เปิดเผยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

จึงให้ อบต.แซงบาดาล เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์ 
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กรณีศึกษาที่ 7: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอข้อมูลข่าวสาร 2 รายการ คือ รายละเอียดผู้ช าระภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่มียอดช าระสูง ล าดับที่ 1-20 พร้อมปริมาณพ้ืนที่ และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 
งานสอบราคา/ประกวดราคา  โดยให้จัดส่งให้แก่ผู้อุทธรณ์ทุกครั้งที่มีการออกประกาศ แต่ได้รับ
การปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 นั้น แม้จะมี

รายละเอียดของชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง พ้ืนที่อาคารและที่ดิน และจ านวนเงินภาษีโรงเรือน
และที่ดินของผู้เสียภาษีแต่ละราย ซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยส่วนที่เป็นนิติบุคคลไม่
ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
มิใช่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ประกอบกับผู้อุทธรณ์ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังกระแจะ โดยการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนที่กับจ านวนเงินภาษีของผู้อุทธรณ์กับผู้เสียภาษี
รายอ่ืนๆ ส าหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะไม่ได้แจ้งผลใน
การไม่เปิดเผย แต่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดูอยู่แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 แต่หน่วยงานของรัฐไม่มีหน้าที่จะต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ขอ 

จึงให้ อบต.วังกระแจะ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 แก่ผู้อุทธรณ์ โดยให้ลบ ตัด
ทอน หรือท าด้วยประการอ่ืนใด ที่ไม่เป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ  ผู้เสียภาษีเฉพาะที่เป็น
บุคคลธรรมดา ส่วนข้อมูลข่ามูลสารรายการที่ 2 นั้น ให้ยกอุทธรณ์ 

 

 

  
กรณีศึกษาที่ 8: นาย ก. ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน

โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งหนึ่ง จึงมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับบุคคลชื่อพยานผู้กล่าวหาและเอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ  กระทรวงคมนาคมได้มี
หนังสือชี้แจงให้นาย ก. ทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวน จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตาม  มาตรา ๑๕ (๒) 

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน

และการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในวงราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่าง
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ด าเนินการ การเปิดเผยอาจจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือการ
บังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพจึงมีมติว่า กระทรวงคมนาคมมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการสอบสวนฯ นั้นชอบแล้ว 

  
กรณีศึกษาที่ 9: ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ

สัญญาในการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานส่วนใหญ่เกือบทุกเรื่องจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้
รู้ 

1. ประชาชน หมายถึง ประชาชนทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นใช่หรือไม่ 
2. ในกรณีผู้ที่มาขอเอกสารสัญญาที่เข้ามาแข่งขันราคาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ แต่ไม่ได้

รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา หรือเป็นผู้เข้าเสนอราคาแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก มา
ขอตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของสัญญา ซึ่งเอกสาร 

3. และถ้าเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าแข่งขันราคาใน
ครั้งตอ่ไปหรือไม่ และข้อเสนอทางเทคนิคเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ 

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ 1 ประชาชน หมายถึง ประชาชน

ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้น ข้อ 2 สามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้แต่ต้องสิ้นสุดการแข่งขันประกวดราคา
แล้ว และข้อ 3 ข้อเสนอทางเทคนิคถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
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ภาคผนวก 
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ประกาศคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วน

ราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ในประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

......................................................... 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9(8) บัญญัติให้อ านาจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้น 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ จึงก าหนดให้ประกาศในประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการ
ลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 ทั้งนี้มีก าหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศ 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ์ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์) 
         รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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ประกาศคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ในประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

......................................................... 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9 วรรคหนึ่ง(8) บัญญัติให้อ านาจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงก าหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จดัจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นราย
เดือนทุกๆเดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เข้าเสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดัชนี
ส าหรับการตรวจดูของประชาชน 
  2. การด าเนินการตาม 1. ให้จัดท าตามแบบ สขร. .แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ์ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์) 
         รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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ประกาศเทศบาลต าบลดอนเขือง 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

...................................... 
 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา 9  ก าหนดให้หน่วย 
งานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  และข้อ  1   แห่งประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2541  เรื่อง  ให้มีสถานที่ส าหรับให้
ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลของราชการ  เทศบาลต าบลดอนเขืองจึงจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง   ตั้งอยู่เลขที่  5246  ส ำนัังงำนัเทบาำลต ำาลออนัเขือง  หมู่ที่  10  ถนันันัิตโย   
ต ำาลแวง   อ ำเภอสว่ำงแอนัอินั   จังหวัอสงลนัคร  47240  หมำยเลขโทรบัพท์ / โทรสำร  042-729091, 
042-729384  , www.donkhueang.go.th      
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดอืน  ธันวาคม   พ.ศ.  2559 
 
 

ทองพูน  จอกทอง 
( นางทองพูน  จอกทอง ) 

นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 
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ประกาศเทศบาลต าบลดอนเขือง 

เรื่อง  ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
...................................... 

เพ่ือให้การขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนเขืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  เทศบาลต าบลดอนเขือง  จึงก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  ดังต่อไปนี้   

๑. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารกรอกค าร้องตามแบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
๒. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถค้นหาตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองหรือ 

จะขอให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยแนะน าค้นหาให้ก็ได้ 
๓. หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้ส าเนาหรือส าเนาข้อมูลข่าวสารที่มี 

ค ารับรองความถูกต้องให้ยื่นค าร้องตามแบบฟอร์มที่เทศบาลต าบลดอนเขืองก าหนดหรือเขียนขึ้นเอง  โดยระบุข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร   

ในการนี้ผู้ขอส าเนาต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๔. หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
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เข้าตรวจดู  เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จะส่งค าขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

๕. ก าหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
๕.๑  การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดระยะเวลา

ภายในวันท าการที่มีค าขอนั้น 
๕.๒  การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่พร้อมจะให้ได้ก าหนดระยะเวลาภายในวันท าการที่

ขอหรือโดยเร็ว  ทั้งนี้ไม่เกิน  ๑๕  วัน      
๕.๓  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ านวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมส าเนาให้แล้วเสร็จภายใน  

๑๕  วัน  เทศบาลต าบลดอนเขืองจะแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน  ๑๕  วัน  ว่าจะให้มารับข้อมูลข่าวสารได้ใน
วันที่เท่าใด 

  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดอืน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ทองพน  จอกทอง 

( นางทองพูน  จอกทอง ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 

 
 
 

                                              แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

       เขียนที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง      
     วันที่..................เดือน...................................พ.ศ. ......................... 
 

เรียน  ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...........
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................เบอร์
โทรศัพท์.........................................................มีความประสงค์ขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้      
 

   1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  3)…………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ:  ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 

 - ต้องเป็นคนไทย 

 - ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง   
 - ไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

- ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนเขือง 

เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
ณ  วันที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
    

 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าร้อง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ทั้งนีข้้าพเจ้ายินยอม 
จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 
          (........................................................................)  
 ความเห็น................................................................               
 .................................................................       ค าสั่งนายกเทศมนตรี        อนุมัติตามความประสงค์ 
(ลงชื่อ)..........................................                                                            อ่ืนๆ................................... 
 

(                                  )                                           (ลงชื่อ).............................................. 
         ปลัดเทศบาลต าบลดอนเขือง                                                    (                                  ) 
                             
 

                                                 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                              แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

         เขียนที่  เทศบาลต าบลดอนเขือง      

     วันที่.......10......เดือน...มีนาคม...............พ.ศ. ..2551..... 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).....โปร่งใส...ตรวจสอบได้............บ้านเลขท่ี.....5246............หมู่ที่....10.......

ต าบล/แขวง.........แวง....................อ าเภอ/เขต........สว่างแดนดิน................จังหวัด.......สกลนคร.......เบอรโ์ทรศัพท์

.......081-1122345..............มีความประสงค์ขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้      
 

   1)…ส าเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ   

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี) 
   เทศบาลต าบลดอนเขือง  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้   

    ให้ข้อมูล/เอกสารที่ผู้ขอต้องการแล้ว 

   นัดมารับเอกสาร  วันที่.................................. 

   เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน  

   ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  เพราะ........................... 
.............................................................................................  

 ค่าท าส าเนาเอกสาร/................................บาท 

     (ตัวอักษร.........................................................................) 

 ช าระค่าท าส าเนาเอกสารมีผู้รับรอง..........................
บาท 

     (ตัวอักษร........................................................................) 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่               
(....................................................................)    
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หมายเหตุ:  ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 

 - ต้องเป็นคนไทย 

 - ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง   
 - ไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

- ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนเขือง 

เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอ
ส าเนา   ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
ณ  วันที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
    

 

      บ้านดอนเขือง………… 
 

  2)…ส าเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2551 …………………..……… 
 

  3)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ทั้งนีข้้าพเจ้ายินยอม 
จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)..................โปร่งใส............................ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 

             (.......นายโปร่งใส   ตรวจสอบได้.........)  
 ความเห็น................................................................               
 .................................................................       ค าสั่งนายกเทศมนตรี        อนุมัติตามความประสงค์ 
(ลงชื่อ)..........................................                                                            อ่ืนๆ................................... 

( นายชัยสิทธิ์   นาชัยเพชร )                                           (ลงชื่อ).............................................. 
       ปลัดเทศบาลต าบลดอนเขือง                                                        ( นางทองพูน   จอกทอง ) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 

 

                                                 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
         (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) 
   หนังสือร้องเรียน 
 

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี) 
   เทศบาลต าบลดอนเขือง  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้   

    ให้ข้อมูล/เอกสารที่ผู้ขอต้องการแล้ว 

   นัดมารับเอกสาร  วันที่.................................. 

   เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน  

   ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  เพราะ........................... 
.............................................................................................  

 ค่าท าส าเนาเอกสาร/................................บาท 

     (ตัวอักษร.........................................................................) 

 ช าระค่าท าส าเนาเอกสารมีผู้รับรอง..........................
บาท 

     (ตัวอักษร........................................................................) 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่               
(....................................................................)    
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                                   เขียนที ่   เทศบาลต าบลดอนเขือง        . 

         

วันที่               ..เดือน                           .พ.ศ............................. 
 

เรียน  ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

  ข้าพเจ้าชื่อ                                           .นามสกุล                                          . 
อยู่บ้านเลขท่ี                       .หมู่ที่          .ถนน                      .ต าบล/แขวง                                .
อ าเภอ                                       .จังหวัด                                            .รหสัไปรษณีย ์             .
โทรศัพท ์                                                  . 

ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานของรัฐ คือ เทศบาลต าบล 
ดอนเขือง  ได้กระท าการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ  พ.ศ. 2540  โดยมีข้อเท็จจริง  ดังนี้ 

1.                                                                                                    . 
2                                                                                                     .                                                                                                                                                       
3                                                                                                     .                                                                                                                                                            
 
พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว  คือ   

เรื่อง.                        .                                                    .                                                  . 
                                                                                                                                      .
จ านวน                     .แผน่ 
 
 

(ลงชื่อ)                                                 .ผู้ร้องเรียน 
            (                                                      .) 

 
 
สถานที่ติดต่อ  : ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขือง 

5246 ถนนนิตโย  อ าเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร  47240 

โทรศัพท์/โทรสาร 042-729091 
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                             (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) 
 

         หนงัสืออุทธรณ ์                  
 

                               เขียนที ่  เทศบาลต าบลดอนเขือง          . 
 

      วันที่                                                          . 
 

เรื่อง  อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลดอนเขือง 
 

เรียน  ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

  ข้าพเจ้า                                                  .ต าแหน่ง/อาชีพ                                . 
อยู่บ้านเลขท่ี                  .ต าบล                ..อ าเภอ                            .จังหวัด                            . 
โทรศัพท ์                                               .มีความประสงค์ขออุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลดอนเขือง 
 

  ด้วยเมื่อวันที่                                                .ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ขอดูเอกสารจ านวน                     .รายการ  จากเทศบาลต าบลดอนเขือง  ดังมี
รายละเอียดตามส าเนาค าขอที่แนบมาพร้อมนี้  ต่อมาเมื่อวันที่                                       .เทศบาลต าบลดอน
เขืองได้มีค าสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้ส าเนาเอกสารดังกล่าว  โดยให้เหตุผล ดังมีรายละเอียดปรากฏส าเนา
หนังสือปฏิเสธของเทศบาลต าบลดอนเขืองที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลดอนเขือง 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)                                                 .ผู้อุทธรณ์ 
          (                                                                   .) 

 
 
สถานที่ติดต่อ  : ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขือง 
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5246  ถนนนิตโย  อ าเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร  47240 

โทรศัพท์/โทรสาร 042-729091 


