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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ 
ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ อีกท้ังยัง
คุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ให้ยึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” นั้น 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  และเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมือง ท าให้การใช้อ านาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส ตามค าท่ีว่า “รัฐท าอะไร   รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรับรู้อย่างนั้น”  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง  จึงได้จัดท า “คู่มือ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  มาเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง  ต่อไป      
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แนวคิดที่จะให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเกิดขึ้น  
ในสมัยของรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความส าคัญกับหลักการในการบริหารงาน ที่
โปร่งใส ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น  
และได้มีการสัมมนาปรับปรุงร่างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา จึงท าให้แนวคิดและประโยชน์ของกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในสมัยของ     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็น
นายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2540 และได้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2540 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีได้ให้การรับรองสิทธิได้
รู้ (right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐแก่ประชาชน และเป็น
หลักประกันให้กับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น  พร้อม ๆ กับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมของรัฐด้วย หลักประกันดังกล่าวมีส่วนส าคัญ   ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมไทยทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลักการและแนวคิด 
 

ทีม่า/ความเป็นมา 

พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการ คืออะไรคะ 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล  หรือ
สิ่งใดๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายน้ันจะท าได้โดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ                
และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทกึภาพหรือเสยีง การบันทกึโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอีื่นใดที่ท  าให้สิ่งที่บันทกึไว้ปรากฏได้ 
 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเทจ็จริง 
ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจากสื่อความหมายน้ันจะท าได้โดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 

และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม 

การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทกึโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท  าให้สิ่งที่บันทกึไว้ปรากฏ

ได้"ข้อมูลข่าวสารของราชการ"หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

เอกชน 
 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
เช่น  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มี
ช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท  าให้รู้ตัวผู้น้ันได้ เช่น  ลายพิมพ์น้ิวมือ      
แผ่นบันทกึลักษณะเสยีงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 



 
 
 
 
 
 

 
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ

เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอัน
เป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล   โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น   สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะ
เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้
มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน
ประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการ
หนึ่ง 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐอย่าง
กว้างขวางให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริม
ให้รัฐบาลเป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือก าหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนส าหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิด 
3. เพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการและเหตุผลของพระราชบญัญัตขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 เจตนารมณข์องกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติว่า บุคคลย่อม               มี
สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือ ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี ้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิการรับรูห้รือรับทราบขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แล้วหนจูะได้รับสิทธิประโยชน์
อะไรบา้งคะ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

1. ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗) 

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

 สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบาย             หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลาย
ตามจ านวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็น
การปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว 

2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) แต่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 
7)  ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7( 7) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ใน              ราชกิจจานุเบกษาจะ
น ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความจริงมาก่อนแล้วเป็น
เวลาพอสมควร 
3. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9) ได้แก่ 

 ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 

 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

 คู่มือ หรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

 สิ่งพิมพ์ทีไ่ด้มีการอ้างอิงถึงอ 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)          31.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือก
ไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า  (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วย
ราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุ

หนา้ทีแ่ละวธีิด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ 



 

ครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี  นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ   กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26) 

4. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 9 
(มาตรา 11) 
5. ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุ
ครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15  เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
นั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ      กรมศิลปากร   หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  เพ่ือให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคล หมายความ

ว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา  ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม 
หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือหมายรหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4 วรรค 5) บุคคล หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย               แต่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21) 

 
 
 
 
1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ

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

15) โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
หรือการคลังของประเทศ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีเ่ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

 ขอ้มลูข่าวสารทีไ่ม่ตอ้งเปิดเผย 



 

 การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟูองคดี การปูองกัน   การปราบปราม การทดสอบ 
การตรวจสอบหรือการรู้ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 

 ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน
การท าความเห็น หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ    รุกล้ าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

 กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยมิได้เพราะเป็นข้อมูล
ข่าวสาร ประเภทใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็น
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

1. ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 
2. นโยบายและการตีความ 
3. แผนงาน โครงการและงบประมาณ 
4. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
5. สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
6. สัญญาส าคัญของรัฐ 
- สัญญาสัมปทาน 
- สัญญาผูกขาดตัดตอน 
- สัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
- สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

7. มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และกรรมการที่แต่งตั้ง          โดยมติ 
ค.ร.ม. 

8. ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพ่ิมข้ึน เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น 

 

ขอ้มลูข่าวสารที ่จัดเตรียมไวเ้พือ่ใหพ้รอ้มส าหรับประชาชนเขา้ตรวจดู 



 
 
 
 
 
 
 
 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้ 

1. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 1.1 จัดตั้งภายในส านักงาน โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วน แต่

ถ้ามีพ้ืนที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในส านักงานนั้น ซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ได้
ทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่ต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจข้อมูล
ข่าวสารประกอบด้วย 

 1.2 จัดตั้งภายนอกส านักงานโดยจัดในห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ 
ทั้งนี้ ควรจัดท าปูายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)ติดไว้ด้วย 

2.การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียวขึ้นมารับผิดชอบ

การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ และควรมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกีย่วกับการจัดใหม้ศูีนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สิทธิได้รู้ (Right to Know)  

  1.1 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 7 (เรื่องที่ต้องให้รู้) 

 ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 

หน้าที่ 
1. น าพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา 
2. จัดพิมพ์และเผยแพร่ 

1.2 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 9 (เรื่องที่สนใจ) 

 ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 

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

1.3  สิทธิได้รู้ตามมาตรา 11 (เรื่องที่อยากรู้) 

 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 

สิทธิของประชาชน 
 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 



 
 

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 

3.  สิทธิร้องเรียน มาตรา 13  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

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

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

 ประชาชน  : ใช้สิทธิอุทธรณ์(ภายใน 15 วัน) 
 หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าที่ 

1.  มีค าสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย 
2.  ไม่รับฟังค าคัดค้าน 
3.  ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

5 .   สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วส ารส่ ว นบุ คคลของตน  มาตรา  25   แห่ ง  พ . ร . บ .                   
ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ประชาชน  : 1. เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิขอดู/ขอให้แก้ไข 

2. บุคคลอื่นๆจะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล 

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

หมายเหตุ : สขร. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเจ้าของข้อมู ล
ข่าวสารส่วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได้ และก าหนดว่า ถ้าพบว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิท าค าขอเป็น
หนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการน าข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดไปใช้
ให้เกิดผลร้ายแก่บุคคล และจะขอส าเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามค าขอให้แก้ไข ประชาชนเจ้าของข้อมูลอาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยเช่นใด หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามนั้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใดก็ตาม
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอตนแบบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อ
แต่ละฝุายยืนยันว่าตนเป็นฝุายถูก การให้หมายเหตุไว้จึงเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะเตือนให้ผู้จะน าข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้นมาใช้ได้ตระหนัก และใช้ดุลยพินิจโดยระวังว่า ที่ถูกต้องเป็นเช่นใดแน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดให้ศึกษาและ
พิจารณาก่อนว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแต่ใน
กรณีที่ไม่ทราบจริงๆ ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น    ให้ไปยืนค าขอดูข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการ ณ หน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้และสะดวกที่สุด โดยกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่
รับค าขอจะต้องให้ค าแนะน าท่ีถูกต้องเพ่ือไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนจะเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองไดอ้ยา่งไร 

หากประชาชนไม่รูว่้าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผูจ้ัดเก็บหรือครอบครองขอ้มลู

ข่าวสารทีต่อ้งการขอดู ประชาชนจะท าอยา่งไร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ประชาชนได้ไปใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐแห่งใดแล้ว
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ยังท าเพิกเฉยไม่พิจารณาค าขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยท าหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยก
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    ขึ้นอ้าง และให้เวลาพอสมควร
ในการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบก าหนดเวลาอันสมควรตามข้อ 1 หากพบว่าเป็น
ปัญหาระดับเจ้าหน้าที่ให้ขอพบผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น เพ่ือเร่งรัดการพิจารณา 
และแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการนี้
อย่างไรก็ตาม สิทธิได้รู้นี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป็นของคนไทยโดยเฉพาะ
ส าหรับคนต่างด้าวหากจะมีก็จะอยู่ในเรื่องการปกปูองสิทธิของตนเท่านั้น มาตรา 9 วรรค 4 ซึ่งวางหลักว่าคนต่าง
ด้าวหากจะมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ได้หรือไม่ เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
แต่คนต่างด้าวนี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ (มาตรา 4 นิยามค าว่า “คนต่าง
ด้าว”) เพราะกรณีนั้นมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วสมควรมีสิทธิอย่างคนไทยในเรื่องข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากหน่วยงานของรัฐไม่พจิารณาค าขอขอ้มลูข่าวสาร ประชาชนจะท าอยา่งไร 

 สิทธิในการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของราชการ ประชาชนผูข้อจ าเป็นตอ้งมี 

ส่วนไดเ้สียในขอ้มลูข่าวสารนัน้ดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ต่อเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

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

ตามมาตรา 12 
5. กรณีไม่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอค าค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตาม

มาตรา 17 
6. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 
7. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ

ข้อมูลตามมาตรา 24 
8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 25 (ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่) 
9. กรณีไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุเพ่ือคัดเลือกไว้ให้

ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามมาตรา 26 
10. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 13 
11. กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 

13 
12. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอและผู้ร้องขอ             ไม่

เชื่อว่าเป็นความจริง (มาตรา 33) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนจะใชส้ิทธิรอ้งเรียนหน่วยงานของรัฐไดใ้นกรณใีดบา้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีสิทธิยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบต.นาเหลือง ซึ่งประชาชน
อาจมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือจัดท าเป็นหนังสือร้องเรียน จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาเหลือง  ฝุาย
บริหารทั่วไป กองกลาง ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส               คนพิการ 
และผู้สูงอายุ  โดยให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.นาเหลือง  

 
 
 
 
 
 
 
 

การอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 3 กรณี คือ 

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

ทั้ง 3 กรณีดังกล่าว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
เพ่ือพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้การขอส าเนาและขอให้รับรอง
ส าเนาถูกต้องเป็นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 หรือ ใช้
สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แล้วกฎหมายยังก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ขอส าเนาและขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องได้ด้วย โดยในการนี้ หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมดังกล่าว หน่วยงานหาก
เป็นการเรียกเก็บใบอัตราที่สูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้ก าหนดไว้แล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนและต้องค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบกัน 

 
 
 
 
 
 

ประชาชนจะรอ้งเรียนไดอ้ยา่งไร และรอ้งเรียนกับใคร 

กรณกีารใชส้ิทธิอุทธรณค์ าสัง่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

กรณขีอ้มลูข่าวสารทีเ่ปิดเผยไดนั้น้ ประชาชนจะขอคดัส าเนาและใหม้กีารรับรอง 

ส าเนาถกูตอ้งไดห้รือไม่ และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ 
จะต้องด าเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ 

2. กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูล
ทราบด้วย 
 
 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าแนะน าหรือความเห็นเรื่องร้องเรียนของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างเคร่งครัด และการด าเนินการเป็นกรณี ด่วนที่สุด 

2. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน
การเร่งจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงประกอบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 

3. ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยเคร่งครัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัย 

4. หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (กขร.) การให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) และการ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาที่ก าหนดให้แจ้ง
เหตุผลให้ สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม               โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 

 

 

 

แนวทางปฏบิตัิของหน่วยงานของรัฐกรณทีีม่คี าขอขอ้มลูข่าวสารจากประชาชน 

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

แนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตามพ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 

 



 

 
 
 

 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้น
เปิดเผยแล้วอาจกระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติได้ก าหนดห้ามไว้โดยมิได้มีข้อยกเว้นให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะศึกษาโดยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติก าหนดให้อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยซึ่ งถือ
ได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค าขอข้อมูลข่าวสารที่
มีลักษณะตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดซึ่งอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพ่ือมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็
มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือเปิดเผยต่อไป 

ในการใช้ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 วรรคแรกได้
ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ  โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1) – (7) จะต้องค านึงถึง 3 
เรื่องคือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน หมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจเพ่ือชั่งน้ าหนักก่อนมี
ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ กล่าวคือ 

1. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร หรือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขออาจเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะส่งผลต่อ
การพิจารณาเรื่องนั้นๆหรือไม ่

2. จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือสังคมโดยส่วนรวมมากหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจได้
เหมาะสมถูกต้องที่สุด กล่าวคือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวพันกับสังคมโดยส่วนรวม 
การเปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่า เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวได้มีการด าเนินการไปอย่างไรโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าการเปิดเผยอาจกระทบต่อ
บุคคลบางคน แต่หากมีความชัดเจนว่าการเปิดเผยนั้นจ าเป็นส าหรับสาธารณชนหรือคนโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมี
ดุลพินิจให้เปิดเผย 

3. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นสิ่งที่จ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้องอย่างไรและมากน้อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัว
เนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอเปิดเผย ฯลฯ โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น
เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่อการ

 แนวทางการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 

ปกปูองสิทธิของผู้ขอมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีน้ าหนักของส่วนได้เสียและความจ าเป็นสูงมากก็มีน้ าหนักที่
จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่
สาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขออาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลที่สามจึงต้ องมีการพิจารณาด้วย
เช่นกันว่า บุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดจะสามารถปูองกัน
ผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความ
คุ้มครองหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะท าให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น อาจเปิดเผยโดยปิดทับ
ชื่อ หรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ/ข้ันตอน
การ 

 
ขัน้ตอนการขอใชบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

ประชาชนขอขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง กรอกแบบค าขอใชบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร 

ระบุชนิดของขอ้มลูข่าวสารทีข่อรับบริการ 

ยืน่ต่อเจา้หนา้ทีศู่นยข์อ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอ 

กรณทีีส่ามารถเปิดเผยได ้ตาม

มาตรา7,มาตรา 9 และมาตรา 11  

อนุมตัิใหผู้ข้อได ้

กรณทีีไ่ม่สามารถตัดสินใจได ้

เจา้หนา้ทีศู่นยข์อ้มลูข่าวสารเสนอ

เร่ืองต่อคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร 

อบต.บางใหญ่ พจิารณา 

เจา้หนา้ทีศู่นยข์อ้มลูข่าวสารแจง้ผล

การพจิารณาต่อผูข้อขอ้มลู 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการรอ้งเรียน อบต.ตะโกทอง 

ฝ่ายเลขานุการฯแจง้ผลการพจิารณา 

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

ผูร้อ้งเรียนพอใจเป็นอันยุติเร่ือง ผูร้อ้งเรียนไม่พอใจขอให้

คณะกรรมการพจิารณาวินิจฉัยต่อไป

หรือรอ้งเรียนไปยงั คณะกรรมการ

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ประชาชนพบว่า อบต.ตะโกทอง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ยืน่ค ารอ้งเรียนต่อประธานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง พจิารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองรอ้งเรียน 

 พรอ้มตรวจสอบขอ้เท็จจริง  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขัน้ตอนการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามกีรณทีีห่น่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ยืน่ค ารอ้งเรียนต่อ กขร. 

กขร. มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองรอ้งเรียน 

 และ ส านักงานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง และใหค้ าแนะน าหน่วยงานปฏบิัติใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้มลูข่าวสารฯ 

หน่วยงานพจิารณาด าเนินการและแจง้ผลการพจิารณา 

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ พรอ้มรายงาน กขร. ทราบ 

ผูร้อ้งเรียนพอใจเป็นอันยุติเร่ือง ผูร้อ้งเรียนไม่พอใจขอให้

คณะกรรมการพจิารณาวินิจฉัยต่อไป 

กขร. พจิารณาวินิจฉัยและแจง้ใหห้น่วยงานปฏบิัติตามค าวินิจฉัย 

กขร. ติดตามผลว่า มกีารปฏบิัติตามค าวินิจฉัยแลว้หรือไม่หากมกีารปฏบิัติเป็นอันยุติ 

หากไม่ปฏบิัติจะใชม้าตรการเร่งรัด และรายงานผูบ้ังคับบัญชาตน้สังกัดด าเนินการ

พจิารณาเพือ่บังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่อไป 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการอุทธรณต่์อคณะกรรมการ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามกีรณทีีต่อ้งอุทธรณต์ามกฎหมายขอ้มลูข่าวสาร 

ยืน่ค าอุทธรณต่์อ กขร. 

กขร. พจิารณาส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 

พจิารณาวินิจฉัยโดยรับฟังขอ้เท็จจริงคู่กรณทีัง้ 2 ฝ่าย 

มคี าวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎหมายถอืเป็นที่สุด 

กขร. มหีนังสือแจง้ใหห้น่วยงานถอืปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

และสอดส่อง ติดตามผลการปฏบิัติ 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง      เป็นประธานกรรมการ   
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง      เป็นกรรมการ     
3. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม       เป็นกรรมการ  
4. หัวหน้าส านักปลัด                              เป็นกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง                           เป็นกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองคลัง                           เป็นกรรมการ 
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ตะโกทอง มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก ากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  (2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  (3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่าง ๆ ของข้อมูลข่าวสาร 
  (4) พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย 
  (5) วินิจฉัยค าร้องขอให้ทบทวนค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน                หรือ
ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  (7) อ านาจหน้าที่อ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ  
อบต.ตะโกทอง 

 



 
 
 
 

 
 
1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ได้แก่ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างการจัด

องค์กร วิธีการด าเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ก าหนดชั้นความลับ หรือ
ยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ข้อบังคับข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แบบแผน 
นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้าง
ออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว รวมทั้งความเห็นแย้ง และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
วินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ คู่มือ หรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  สิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี รายงานวิชาการ 

2. ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองที่เก่ียวข้อง) มีดังนี ้
   เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงโทษทางวินัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

เอกสารการสอบข้อเท็จจริงที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ยังไม่ได้วินิจฉัย
สั่งการ 

เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายระหว่างด าเนินการ
ก่อนออกค าสั่ง 

เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างการออก
ค าสั่ง 

เอกสารการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคาที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ 
เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม่ถูกต้องต่าง ๆ 
เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 

 

 ประเภทของขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

 



 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ หากผู้ใดประสงค์จะขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่
ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของส านัก/ส่วนใด โดยให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็น   ผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็น ผู้มีอ านาจอนุญาตและรับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารที่ขอ
เป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ให้ผู้ขอข้อมูลไปติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง และหากประสงค์จะขอส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้
ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารเป็น ผู้มีอ านาจอนุญาตและรับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๒. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป หากผู้ใดประสงค์ขอส าเนาหรือ ขอส าเนาที่มี
ค ารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ส านักปลัด รับเรื่อง
และ พิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของส านัก/ส่วนใด โดยให้หัวหน้า
ส านักปลัด/หัวหน้าส่วน หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตและให้ข้าราชการระดับ 5 
ขึ้นไปเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน 1 และ 2 ซึ่งผู้ประสงค์จะขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ว่าด้วยการจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับเรื่องและ
ส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของส านัก/ส่วนใด และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือควบคุมดูแล
และด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้แต่หาก
เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาเหลือง หรือทางราชการ หรืออันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกระทบสิทธิส่วน
บุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส านักปลัด/หัวหน้าส่วน เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 
และให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

๔. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรภาคเอกชน              ซึ่ง
มาอยู่ในความครอบครองดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะน าให้ผู้ขอ
ข้อมูลข่าวสารติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น  เว้นแต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุพิเศษอ่ืนที่เห็นสมควร จึงให้ด าเนินการตาม 1-3 แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัเกณฑก์ารขอ การอนุญาต และการบริการขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

 



 

 
 
 
 
 

1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
2. ลูกจ้างประจ า 
3. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
4. ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่าง ๆ 
5. ผู้กู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ แฟูมประวัติ   และ
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ,ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่าง ๆ และผู้กู้ยืมเงินทุนต่าง 
จัดเก็บเป็นแฟูมประวัติ ทะเบียนประวัติและระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า เจ้าของข้อมูลยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลด้วย
ตนเองโดยยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

2. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ/ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆเจ้าของข้อมูลหรือ
บุคคลทั่วไปยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองที่รับผิดชอบ 

3.  ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทของบุคลากร อบต.ตะโกทอง ทีม่กีารเก็บรักษาขอ้มลูไว ้

 

ประเภทของระบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล อบต. 

 

 วธีิการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของเจา้ของขอ้มลู 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ก าหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขอส าเนา หรือ

ขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร มีอัตราดังนี้ 
(1) กระดาษ เอ 4   หน้าละ  1 บาท 
(2) กระดาษ เอ 3   หน้าละ  3 บาท 
(3) แผ่นดิสเก็ต   แผ่นละ  10 บาท 
(4) แผ่นซีดี    แผ่นละ  15 บาท 

2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองข้อมูลข่าวสารมีอัตราค ารับรองละ 5 บาท 

3. กรณีที่ผู้ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย                   ให้
ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตามสมควรแก่
กรณีได ้

4. กรณีที่ผู้ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง รวบรวมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่เพ่ือแจกจ่ายเป็นการทั่วไป ให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 
 
 
 
 

 
1.  กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอไป  มีความผิดตามมาตรา 40 

(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

3.  กรณีที่เกิดการฟูองร้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย  หากเป็นการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ และไม่มีเจตนา หรือจงใจที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 20 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หากเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใด 

 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอส าเนา หรือขอส าเนาทีม่คี ารับรองถูกตอ้ง 

ของขอ้มลูข่าวสาร อบต.ตะโกทอง 

 

 
 

 บทก าหนดโทษ 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 1: นางสาว ส. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ถูกร้องเรียน กล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หน่วยงานให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยจนเป็นที่ยุติ 
และมีค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการแล้ว 

นางสาว  ส .  ใช้ สิ ทธิ  ขอ ให้ เ ปิ ด เ ผย เอกสาร  จ านวน  5  ร ายการ                      
เพ่ือประกอบการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ดังนี้ 

1. รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน 
4. ค าให้การของพยานทุกปาก 
5. ผลการพิจารณาของผู้มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษ 

 
 

  
การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า นางสาว ส. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 3 ถูกร้องเรียน กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ใช้สิทธิ
ขอให้เปิดเผยเอกสาร 5 รายการนั้น ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบ
ต่อผู้ขอโดยตรง 

2. รายงานการสอบสวนทางวินัย สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีผลกระทบต่อ
ผู้ขอโดยตรง 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน สามารถเปิดเผยได้ 
เพราะมีผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง 

4. ค าให้การของพยานทุกปาก สามารถเปิดเผยได้ แต่ต้องปกปิดชื่อพยานไว้ 
เพราะจะท าให้ผู้อ่ืนกระทบ/เสียหายได้ 

5. ผลการพิจารณาของผู้มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษ สามารถเปิดเผยได้ 
เพราะมีผลกระทบต่อผู้ขอโดยตรง 

 

  
 
 
 

กรณศึีกษาเก่ียวกับการด าเนนิงาน
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของ สท. 

 
 



 

 
กรณีศึกษาที่ 2: นายเตือน ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน เพ่ือขอให้เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอปรับต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการ
พิเศษ ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ที่คณะกรรมการฯตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอื่นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาว่า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุก
ครั้ง 

5. เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 

  
การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า กรณีนายเตือน ใช้สิทธิขอดู

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน เพ่ือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอปรับต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการพิเศษนั้น มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ที่คณะกรรมการฯตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดเผยได้ 

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอื่นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่สามารถบอกจ านวนคนที่ผ่าน
เกณฑ์ได้/ปิดชื่อไว้ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อผู้ขอ สามารถเปิดได ้

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาว่า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่สามารถบอกจ านวนคนที่ผ่านเกณฑ์ได้/ปิด
ชื่อไว้ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อผู้ขอ สามารถเปิดได้ 

4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุม ทุก
ครั้ง สามารถเปิดเผยได้ 

5. เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ สามารถเปิดเผยได้ 

6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สามารถเปิดเผย 

 



 
 
 

กรณีศึกษาที่ 3: นักศึกษาปริญญาเอก ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของคนพิการในสถานประกอบการเอกชน ตาม พ.ร.บ.         
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลจ านวนคน
พิการที่ท างานในสถานประกอบการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 

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

 

  
การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่นักศึกษา

ปริญญาเอก ขอข้อมูลของคนพิการ ตามรายละเอียด 1-6 เปิดเผยได้ ยกเว้นข้อ 4 
เพราะต้องการให้ระบุชื่อ/นามสกุล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจ
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลโดย
การระบุเป็นจ านวนคนพิการที่ท างานอยู่ เช่น เพศหญิง เพศชาย ก็ได้ 

 

  
 
 

กรณีศึกษาที่ 4: การออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า เนื่องจาก
ทางกรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการออกค าสั่ ง เลื่ อน                
ขั้นเงินเดือนโดยให้ใส่เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนในค าสั่งดังกล่าวตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่กค. 0430.2/ว234 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2548  

การที่ใส่เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการค าสั่ง
เลื่อนขั้นถือเป็นการกระท าท่ีผิดตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารหรือไม่  

 

  
การวินิจฉัย : ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้หารือกับทาง

กรมบัญชีกลางในประเด็นดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่าการใส่เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน
ในค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าเป็นการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล ห้ามมิให้ใส่เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าว 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

กรณีศึกษาที่ 5: ผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา ตามประกาศประกวดราคาเพ่ือจ้างเหมา
เอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรก าจัดมูลฝอย แต่คณะกรรมการพิจารณา
ผลประกวดราคาเห็นว่าเสนอผิดเงื่อนไขที่จะได้รับการพิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้าน
ราคา จึงมีหนังสือถึงส านักรักษาความสะอาด ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาประกวดด้านเทคนิค เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารเสนอราคาของ
บริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เพ่ือน าไปใช้ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการพิจารณาผล
การประกวดราคา และเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการแสวงหาความถูกต้องและเป็น
ธรรมในโอกาสต่อไป แต่ได้รับการปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่า 

1. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เป็นเพียงความเห็นหรือ
ค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด การเปิดเผยอาจ
กระทบต่อการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯได้ เนื่องจากผู้ว่าฯ ยังไม่ได้พิจารณา
ข้อเสนอและมิได้มีค าสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด จึงชอบที่จะไม่เปิดเผย 

2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา                
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารหลักฐานต่างๆ               
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้เข้าประกวด
ราคาและแจ้งผลให้ทราบแล้วอีกทั้งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาในขั้นต่อไป โดยได้เปิด
ซองข้อเสนอราคาเฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว ถือว่าการ
ด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ด าเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว            ผู้
อุทธรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าวจึงควรได้สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่
จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งแต่เนื่องจากผู้ให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้าย คือ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการพิจารณาผล 
การเปิดเผยก่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีค าสั่งย่อมมีผลกระทบต่อประโยชน์
ได้เสียของบริษัทเจ้าของข้อมูลการเปิดเผยจึงต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัท
เจ้าของข้อมูลด้วย และในชั้นนี้ถือว่าการพิจารณาผลการประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ตามขั้นตอนทั้งหมด จึงยังไม่ควรเปิดเผยก่อนถึงเวลาอันสมควร 

ให้ส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูลเฉพาะบัญชี
รายชื่อบริษัท ห้างร้าน ที่รับใบเสนอราคา โดยให้ ส าเนาที่มีค่ารับรองถูกต้องแก่              
ผู้อุทธรณ์ 

 

  
 
 
 



 

กรณีศึกษาที่ 6: ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกของคณะกรรมการเปิดซองราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีต แต่ได้รับการปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นโครงการสาธารณูปโภคที่ อบต.แซงบาดลรับผิดชอบโดยตรง เมื่อ
พิจารณาถึงหลักการบริหารงานปกครองท้องถิ่นที่ดี ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับผู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนอีกทั้งมีสิทธิในการเข้าร่วมติดตามตรวจสอบความ
ถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่แล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอน จึงต้องเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ ส าหรับบันทึก
คณะกรรมการเปิดซองราคาฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชนตามนัยมาตรา 9(1) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2541 บังคับให้หน่วยงานต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ การไม่เปิดเผยจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  

จึงให้ อบต.แซงบาดาล เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์ 

 

  
กรณีศึกษาที่ 7: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือถึงองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอข้อมูลข่าวสาร 2 รายการ คือ รายละเอียดผู้ช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่มียอดช าระสูง ล าดับที่ 1-20 พร้อมปริมาณพ้ืนที่ และรายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานสอบราคา/ประกวดราคา  โดยให้จัดส่งให้แก่ผู้อุทธรณ์ทุกครั้งที่มีการออก
ประกาศ แต่ได้รับการปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 นั้น แม้จะมี

รายละเอียดของชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง พ้ืนที่อาคารและที่ดิน และจ านวนเงินภาษี
โรงเรือนและที่ดินของผู้เสียภาษีแต่ละราย ซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยส่วนที่เป็น
นิติบุคคลไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และมิใช่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ 
ประกอบกับผู้อุทธรณ์ต้องการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ โดยการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนที่กับ
จ านวนเงินภาษีของผู้อุทธรณ์กับผู้เสียภาษีรายอ่ืนๆ ส าหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ 2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังกระแจะไม่ได้แจ้งผลในการไม่เปิดเผย แต่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูอยู่แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) 

 



 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่หน่วยงานของรัฐไม่มีหน้าที่
จะต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ขอ 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

      
 
 
 

         ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้ออกแบบหรือจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจของหน่วยงานได้  

ทะเบียนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ............................................. 

  ประจ าเดือน .................................................... 

ล าดับ 
ที ่

วันเดือนปี ชื่อ-สกุล อาชีพ ที่อยู่/โทรศัพท์ 
รายการข้อมูล 

ข่าวสารที่ขอรับบริการ 
วัตถุประสงค์ 

ลายมือชื่อ 
ผู้ขอรับ
บริการ 

ลายมือชื่อ 
เจ้าหน้าที่

ศูนย์ข้อมูลฯ 

หมาย
เหตุ 

                    
                    
                    
           
          

แบบฟอร์มที่ใช้ 



 

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร..........................................(ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

 

********************* 
วัตถุประสงค์  :  แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระดับการให้บริการของทางราชการ 
การแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น 
 
1.  วันที่มารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
2.  เพศ           ชาย         หญิง 
   อาชีพ          ข้าราชการ      พนักงานรฐัวิสาหกิจ      ลูกจ้างภาครัฐ           อื่นๆ (ระบุ)...................................... 
3. ข้อมูลที่ท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่                         
            มี                  มีแต่ไม่ครบ             ไม่มี  
                      เจ้าหน้าที่รับจะจัดหาให้ภายหลัง   
                      เจ้าหน้าที่ได้แนะน าแหล่งข้อมูลที่ต้องติดต่อโดยตรงหรือเพิ่มเติม 
4.  ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล 
                     ถูกต้อง และเปน็ปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ 
           ไม่ถูกต้อง  และไม่เปน็ปจัจุบัน 
                      อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................  
5.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด 
           มาก              ปานกลาง                  น้อย  เนื่องจาก ............................................... 
6.  ท่านได้รบัความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด                     
 6.1 สถานที่ 
                               มาก         ปานกลาง         น้อย  เนื่องจาก................................................ 
 6.2 การให้บริการข้อมูล 
                                มาก         ปานกลาง        น้อย  เนื่องจาก ............................................... 
 6.3 เจ้าหน้าที ่
                                มาก   ปานกลาง         น้อย  เนื่องจาก ............................................... 
 

7. ข้อมูลที่ท่านต้องการเพิ่มเติม คือ
............................................................................................................................................................... 
8.  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ    
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง



 
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน................................................. 
ประจ าเดือน........................................ พ.ศ. ......................... 

 
1. สถิติการให้บริการ 

รายการ จ านวน 
จ านวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร (ราย)  
จ านวนการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ราย/เรื่อง)  
จ านวนการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการข้อมูล (ครั้ง/เร่ือง)  
 

2. สาเหตุที่มีการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก 
 2.1............................................................................................................................................ 
 2.2............................................................................................................................................ 
3. กรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร (กรุณาระบุเร่ืองที่มีการร้องเรียน) 
 3.1.......................................................................................................................................... 
 3.2.................................................................................................................................... 
4. สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
  (รอบ 1 เดือน) 
 4.1 เพศ      ชาย .................. คน  หญิง .................... คน 

      อาชีพ    ข้าราชการ ......... คน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ .......... คน     
                           ลูกจ้างภาครัฐ.............. คน    อ่ืนๆ ................. คน ระบุ......... 
 

 4.2 ข้อมูลที่ท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่     มี ......... คน  มีแต่ไม่ครบ ......... คน   ไม่มี ......... คน 

      เจ้าหน้าที่จะรับจัดหาให้ภายหลัง  ........................ คน  
                เจ้าหน้าที่ได้แนะน าแหล่งข้อมูลที่ต้องติดต่อเพ่ิม............คน 
 

 4.3 ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล 

       มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน  น้อย ............ คน ไม่ถูกต้อง .............. คน 

         ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ ................ คน 

       ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ............... คน  
 

 4.4 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการข้อมูลมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด 

      มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน  น้อย ............. คน 
 

 4.5 ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด 

      1.) สถานที ่  มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  น้อย ............ คน 

      2.) การให้บริการ มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  น้อย ............ คน 

     3.) เจ้าหน้าที่      มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  น้อย ............ คน 
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4.6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1.) ....................................................................................................................................  
2.) ......................................................................................................................... ........... 
3.) ....................................................................................................................................  

 

5. การด าเนินการแก้ไข ปรับปรงุการให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
  1.) ................................................................. ................................................................... 
  2.) ......................................................................................................................... ........... 
  3.) ....................................................................................................................................  
  4.) ......................................................................................................................... ........... 
  5.) ....................................................................................................................................  
6. ส่วนราชการ/หน่วยงานของท่าน เคยได้รบัการตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผลจาก ส านกังานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) / ส านักงาน ก.พ.ร. หรือไม่ 
 

     เคย    (ระบุ วัน/เดือน/ปี) ......................................   
                          ไม่เคย 
   
 
 
      (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รายงาน 
                                   ( ...................................................... ) 
             ต าแหน่ง ....................................................... 
           วัน/เดือน/ปี ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  อ าเภอซับใหญ่  จังหวดัชัยภูม ิ

 
เขียนท่ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

                                                                                                      วนัท่ี             เดือน                    พ.ศ.            . 
  ขา้พเจา้                                                    อาย ุ           ปี อาชีพ                                            . 
บตัรประต าตวั                                  เลขท่ี                                     บา้นเลขท่ี/สถานท่ีท างาน                                            
.ต าบล                                      อ าเภอ                                            จงัหวดั                                                       . 
รหสัไปรษณีย ์                         โทรศพัท ์                                 มือถือ                                                              . 
ประสงค ์ (   )  ขอเอกสาร/ขอ้มูล  (   )  ขอเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร  ดงัน้ี 
1.                                                                          2.                                                                                     . 
3.                                                                          4.                                                                                     . 
เพื่อน าไป                                                                                                                                                       .
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 

(ลงช่ือ)                                                                     ผูข้อ 
                                                                                              (                                                                    ) 
 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 
ไดด้ าเนินการ  (   ) ให้ขอ้มูล/เอกสารท่ีผูข้อตอ้งการ
แลว้ 
                        (   ) ใหเ้ขา้ตรวจดูขอ้มูลเอกสารแลว้ 
                        (   ) นดัมารับเอกสารวนัท่ี                                          
. 
                        (   ) เปิดเผยไดเ้ฉพาะบางส่วน 
                        (  ) ไม่สามารถเปิดเผยไดเ้พราะ                                 
                       (ลงช่ือ)                              เจา้หนา้ท่ี 
                                (                                       ) 
(ส าหรับหน่วยงาน) 
เรียน                                                                        . 
         เพื่อโปรดพิจารณา 
                       (ลงช่ือ)                                             . 
                           (                                                 ) 
                                     หวัหนา้ส่วน                                                 
. 

(ส าหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีส่งเร่ืองกลบั) 
 วนัท่ี                                           . 
เรียน     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
              ไดพ้ิจารณาจดัส่งขอ้มูล/เอกสารท่ีขอแลว้ตามแนบ 
 
                       (ลงช่ือ)                                     . 
                           (                                           ) 
 
(ส าหรับผูข้อ) 
ขา้พเจา้  (   ) ไดรั้บบริการตามท่ีขอเรียบร้อยแลว้ 
              (   ) ไดช้ าระเงินค่าท าส าเนาเอกสาร                บาท 
              (   ) ไดช้ าระเงินค่าท าส าเนามีผูรั้บรอง                              
บาท 
              (   ) ไม่ตอ้งช าระเงินเพราะมีรายไดน้อ้ย เป็น
บริการของ อบต. 
                       (ลงช่ือ)                                         ผูข้อ 
                          (                                                   ) 
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เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
              (   ) เห็นควรด าเนินการได ้
              (   ) ไม่อาจด าเนินการได ้
              เพราะ                                                                     . 
                                                                                             . 
                                                                                             . 
                                                                                             . 
                                                                                             . 
                                                                                             . 
 
 
              (ลงช่ือ)                                                     . 
                            (                                        ) 
                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
ค าส่ัง 
 
              (   ) อนุมติั 
              (   ) ไม่อนุมติั 
 
              (ลงช่ือ)                                                     . 
                               (                                  ) 
                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 

 
ผลการปฏิบัติ 
 
              (   ) คน้ไม่พบขอ้มูลข่าวสาร 
              (   ) คน้พบขอ้ข่าวสารและใหบ้ริการแลว้ 
              (   ) คน้พบขอ้มูลข่าวสารและใหบ้ริการแลว้ 
                    ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
                     ใหเ้รียบร้อยแลว้  จ านวน                              บาท 
                        
              (ลงช่ือ)                                                          . 
                          (                                                         ) 
 
 
(   ) ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์                                            แผน่ 
 
(   ) ขอ้มูลถ่ายจากตน้ฉบบั                                                แผน่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือร้องเรียน 
 

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

เรื่อง      ร้องเรียน................................................................................ 
 

เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

      ข้าพเจ้าชื่อ.................................................. นามสกุล ...................................................... ....... 
อยู่บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ที่ ................. ถนน ............................................................ ........... 
ต าบล / แขวง .................................... อ าเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ............ ..................... 
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ...................................................... ..................... 
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานของรัฐ คือ .................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................ .................................................................... 
ได้กระท าการเป็นการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง  ดังนี้ 

     (1)  ..........................................................................................................................................  
     (2)  ........................................................................................................................ .................. 
     (3)  ................................................................................................................................ .......... 

      พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ เรื่อง..................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
.................................................................................................................... จ านวน .. ........................แผ่น 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน 
(..........................................) 

สถานที่ติดต่อ       ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2282-1366  โทรสาร.  0-2281-8543 



 

หนังสืออุทธรณ ์
 

                                                                                      เขียนที่........................................ 
 

วันที่ ............................................................................. 
 

เรื่อง   อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ............................................................................. . 
 

เรียน   ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

      ข้าพเจ้า.............................................................. ต าแหน่ง / อาชีพ ...................................... .... 
อยู่บ้านเลขท่ี .................. ต าบล ............................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ...... ...................... 
โทรศัพท์ .......................................................  มีความประสงค์ขออุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของ ............................................................................................................... ...............  

     ด้วยเมื่อวันที่ ........................................ ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจ านวน...........รายการ จาก ...............................................................  
ดังมีรายละเอียดตามส าเนาค าขอที่แนบมาพร้อมนี้      ต่อมาเมื่อวันที่ ....................................................... 
.................................................................................... ได้มีค าสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้ส าเนา 
เอกสารดังกล่าว  โดยให้เหตุผลว่า ...................................................................................................... ....... 
............................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนา 
หนังสือปฏิเสธของ ..................................................................................... ที่แนบมาพร้อมนี้  
      ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ......................................... 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ลงชื่อ) ............................................ ผู้อุทธรณ์ 
   (..............................................) 

 

สถานทีต่ิดต่อ       ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร.  0-2281-8543 


