
พระราชบญัญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

ว่าทีร้่อยตรีสุระชัย  เอนกรัตน์

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี



ขอบเขตการบรรยาย

4. กรณศึีกษา (case study)

2. สิทธิของประชาชน

1. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

3. หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ



ความเป็นมา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

พ.ศ. 2535 : รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน
- มีการยกร่าง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึน

พ.ศ. 2540 : รัฐบาลพลเอก ชวลติ ยงใจยุทธ
- ส่งร่างใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา 
และมีมติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 23 ก.ค. 2540

- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 ก.ย. 2540
- มีผลบังคบัใช้ เม่ือวนัที่ 9 ธ.ค. 2540

ประเทศไทย : เป็นประเทศแรกในเอเชียท่ีมีกฎหมายน้ี



สภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก่อนมี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

▪ ประชาชนมีสิทธิอย่างจ ากดั
▪ การบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
เป็นไปอย่างขาดข้อมูล

▪ ไม่รู้ว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดเปิดเผยได้หรือไม่ได้ 
▪ เป็นข้อมูล/เป็นความลบัของทางราชการ



ความสัมพนัธ์กบับทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญ



มาตรา  58 “บุคคลย่อมมสิีทธิได้รับทราบข้อมูล หรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐฯ...... เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารน้ัน จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือ ส่วนได้เสียอนัพงึได้รับ
ความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน.....”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย



มาตรา  56 “บุคคลย่อมมสิีทธิได้รับทราบข้อมูล หรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐฯ...... เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารน้ัน จะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือ ส่วนได้เสียอนัพงึได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน   
หรือ  เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ..”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550
ส่วนที่  10   ว่าด้วย สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน



มาตรา  41 “บุคคลและชุมชนย่อมมสิีทธิ

(1) ได้รับทราบและเข้าถงึข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

มาตรา  59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐทีม่ใิช่ข้อมูลเกีย่วกบั
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ



มาตรา  51 การใดทีรั่ฐธรรมนูญบัญญตัใิห้เป็นหน้าทีข่องรัฐ
ตามหมวดนี ้ถ้าการน้ันเป็นการท าหน้าที่เพ่ือเกดิประโยชน์แก่
ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนทีจ่ะ
ติดตามและเร่งรัดให้ด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่กีย่วข้องเพ่ือจดัให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์
น้ันตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ



เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

3.  คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ

2.  ก าหนดหลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจนเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสาร
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย

1.   ให้ประชาชนมสิีทธิได้รู้ (right to know) ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ



- เปิดเผยเป็นหลกั  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

หลกัการของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

- ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสีย

- ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ผู้ทรงสิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

กลุ่มบุคคลและนิตบุิคคล

ประชาชนคนไทย

คนต่างด้าวทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณทีี่กระทบสิทธิของตน)



สิทธิของประชาชนมีอะไรบา้ง

สิทธิร้องเรียน
- กรณไีม่จัดหาข้อมูล/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ปฏิบตัิหน้าที่
ล่าช้า หรือไม่อ านวยความสะดวก ฯลฯ (ม.13)
- กรณหีน่วยงานของรัฐปฏเิสธว่าไม่มีข้อมูลแต่ผู้ขอไม่เช่ือ 
(ม.33)

สิทธิได้รู้
- เข้าตรวจดู (ม.7 และ ม. 9)
- ได้รับส าเนา/ส าเนา

รับรองถูกต้องฯลฯ
- ย่ืนค าขอ (ม.11) เฉพาะราย

สิทธิอุทธรณ์
- ค าส่ังมิให้เปิดเผย (ม.14 และ ม.15)
- ค าส่ังไม่รับฟังค าคดัค้านการเปิดเผย  
(ม.17)
- ค าส่ังไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (ม.25)



สิทธิในการได้รู้ Right to Know

ประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยย่อมมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างต่าง ๆ ของรัฐ ได้ ด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้

1. ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. สิทธิในการขอส าเนาเอกสารหรือการรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นการ

เฉพาะราย  

มาตรา 7 และมาตรา 9



สิทธิการร้องเรียน

ประชาชน สามารถใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ 
ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดงัต่อไปนี้

1. ไม่จัดพมิพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกจิจาฯ (ม.7)
2. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู (ม.9)
3. น่ิงเฉย (ละเลย) ไม่จัดหาข้อมูลให้ตามค าขอ (ม.11)
4. ปฏิบัติงานล่าช้า
5. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้

มาตรา 13



สิทธิการร้องเรียน

กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ตามทีข่อ และผู้ขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริง
โดย คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 33



3 กรณี
สิทธิการอทุธรณ์

1. อุทธรณ์ค าส่ังไม่เปิดเผย/ปฏเิสธค าขอข้อมูล
ต้องอทุธรณ์ภายใน 15 วัน (ม.18)
2. อุทธรณ์ค าส่ังไม่รับฟังค าคดัค้านของผู้มปีระโยชน์ได้เสีย
ตาม ม.17 วรรคสาม ต้องอทุธรณ์ภายใน 15 วัน ( ม.18)

3. หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไข เปลีย่นแปลง/ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องอทุธรณ์ภายใน 30 วัน (ม. 25 วรรคส่ี)

โดยย่ืนค าอุทธรณ์มาทีส่ านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

1.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

2.คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)

3.ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

รมต.ที่ นรม. มอบหมายเป็นประธาน

ผอ.สขร. (เลขานุการ)

ปลดักระทรวง
ปนร.     ป.กต.
ป.กห.    ป.มท.
ป.กษ.    ป.พณ.
ป.กค.

เลขาธิการ
สคก.  ก.พ.
สมช.  สผ.

ผู้อ านวยการ
สขช.
สงป.

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและเอกชน
9 ท่าน 



1. สอดส่อง ดูแล แนะน าการปฏิบัตติาม พ.ร.บ.

2.  ให้ค าปรึกษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับค าขอ

3.  เสนอแนะการตราพระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ

4.  พจิารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตาม ม.13

5.  จัดท ารายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม. 

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง

6.  ด าเนินการตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. 28)

7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. นี้

อ านาจหน้าที่ของ กขร.



สาขาการแพทย์และ
สาธารณสุข

สาขาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรมและ
การเกษตร

สาขาเศรษฐกจิและ
การคลงัของประเทศ

สาขาต่างประเทศและ
ความมั่นคงของประเทศ

สาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดนิและการ

บังคบัใช้กฎหมาย

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)



อ านาจหน้าที่ของ กวฉ.

* ค าส่ังไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. 14 และ 15

* ค าส่ังไม่รับฟังค าคดัค้าน ตาม ม. 17

* ค าส่ังไม่แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือลบข้อมูล     
ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. 25

พจิารณาเร่ืองอุทธรณ์



อ านาจหน้าที่ของ กวฉ.

เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งวตัถุ เอกสาร หรือ
พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณา (ม.32) 

การฝ่าฝืน ม. 32 (เรียกบุคคล/ให้ส่งเอกสาร)

มีโทษตาม ม.40 (จ าคุก 3 เดือน/ปรับ 5,000 บาท)



1. ค าวนิิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นทีสุ่ด (ม. 37)
2. ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ กวฉ. ก็มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองได้ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ม. 42) 

3. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุก
กรณี (มติ ครม. 9 ม.ีค. 2542)

4. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดปีกครองเพ่ือเพิกถอน
ค าวนิิจฉัย (มติ ครม. 11 เม.ย. 2549)

ค าวนิิจฉัยของ กวฉ.



➢ ปฏบัิตงิานเกีย่วกบังานธุรการและ
วชิาการให้แก่ กขร. และ กวฉ.

➢ ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 

➢ ให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกีย่วกบัการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. นี้

มีหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

- ก าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลฯ

- จัดตั้ง คกก.ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงาน
(มติ ครม. 29 ธ.ค. 2541)

- จดัศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
(ประกาศ กขร. 29 ธ.ค. 2541)

- ปฏิบัติตามค าวนิิจฉัยภายใน 7 วนั 
(มติ ครม. 9 ม.ีค. 2542)



หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

-รายงานผลปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ปีละ 1 คร้ัง 
(มติ ครม. 21 ธ.ค. 2546)
- บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว (มติ ครม.28 ธ.ค. 2547)

-น าข้อมูลตาม ม.7/ม.9 เผยแพร่ในเวบ็ไซต์
(มติ ครม. 20 เม.ย. 2554)
- อบรมความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ของ สนง. ก.พ. หรือหลกัสูตรทีจ่ดัของ
หน่วยงาน (มติ ครม. 24 ม.ค. 2555)



นิยาม/ค าส าคญั
ข้อมูลข่าวสาร

หมายความว่า : ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง 
ขอ้มูลหรือส่ิงใดๆ ไม่วา่การส่ือความหายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิง
นั้ นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ 
การบนัทึกภาพ หรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธี
อ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้ 



นิยาม/ค าส าคญั

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หมายความว่า : ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล ของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่เป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การด าเนินการของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสารของเอกชน



- ราชการส่วนกลาง (กระทรวง กรม)
- ราชการส่วนภูมภิาค (จังหวัด อ าเภอ)
- ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.  อบจ.  เทศบาล  

กทม.  พทัยา)
- รัฐวสิาหกจิ (กฟผ.  ปตท.  ธอส.  ธกส. ฯลฯ)
- ราชการสังกดัรัฐสภา (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

หน่วยงานของรัฐ



- ศาลเฉพาะที่ไม่เกีย่วกบัการพจิารณาพพิากษาคดี
(ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลยติุธรรม

ส านักงานศาลปกครอง)
- องค์กรควบคุมประกอบวชิาชีพ (สภาทนายความ  

แพทยสภา  สภาวิชาชีพบัญชี ฯลฯ)
- หน่วยงานอสิระของรัฐ (สตง.  ก.ก.ต.  ป.ป.ช.  สผผ. 

ส านักงาน ก.ล.ต. องค์การมหาชน เช่น สถาบันบริหาร
กองทุนพลงังาน  ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ)

- หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

หน่วยงานของรัฐ (ต่อ)



ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

หมายความว่า : ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวั เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน  
ประวติัสุขภาพ  ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือของ
ผูน้ั้ นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือ ส่ิงบอกลักษณะท่ีท าให้รู้ตัวผูน้ั้ นได้ เช่น 
ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกเสียงคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย)

นิยาม/ค าส าคญั
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ส่ิงเฉพาะตวับุคคล
เช่น

ฐานะการเงิน
การศึกษา
ประวตัสุิขภาพ
ประวตัิอาชญากรรม
ประวตัิการท างาน

ส่ิงทีท่ าให้รู้ตวัผู้น้ัน
เช่น

ช่ือ-นามสกลุ
ลายพมิพ์นิว้มือ
แผ่นบันทึกลกัษณะเสียง
รูปภาพ

ฯลฯ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล



หลกัการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

“ปกปิดเป็นหลกั  เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น”



ค าถาม

- บตัรประจ าตวัประชาชน ?
- ประวติัสุขภาพ/
การรักษาพยาบาล ?
- ทะเบียนประวติั
ขา้ราชการ (ก.พ.7) ? 



ค าถาม

-ใบขบัข่ีรถยนต/์รถจกัยานยนต ์
- ช่ือ+ภาพถ่าย ของเจา้หนา้ท่ี
- ลายมือช่ือ ธุรกรรมทางการเงิน

ลงเวลาปฏิบติัราชการ



มาตรา 43 แห่ง พรฏ.ว่าดวยการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 บญัญติัว่า การปฏิบติัราชการใน
เร่ืองใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยได ้เวน้แต่
กรณีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจึงให้ก าหนดเป็นความลับได้
เท่าท่ีจ  าเป็น



หมวด 1
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร



ลงพมิพ์ในราชกจิจาฯ (ม.7) จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูใน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ม.9)

3 วธีิ

จัดหาให้ประชาชนเฉพาะราย

ตามที่ขอ ( ม. 11 )

วธีิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูล ต้องรู้ ข้อมูล  ควรรู้ ข้อมูล อยากรู้

ขอ้มูลข่าวสารแต่ละประเภทมีลกัษณะและความส าคญัแตกต่างกนั



เป็นข้อมูลข่าวสารทีต้่องลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา     
(www.ratchakitcha.soc.go.th)

2.  สรุปอ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัและวธีิการด าเนินงาน
3.  สถานทีต่ดิต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการ 
ติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ

1.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน

มาตรา 7 (ข้อมูลต้องรู้)
1.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทั่วไป





การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทัว่ไป

4. กฎ มติ ครม. ข้อบังคบั ค าส่ัง หนังสือเวยีน ระเบียบ ฯลฯ
ที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน

5. ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

มาตรา 7 (ต่อ)



ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานจะต้องจัด/รวบรวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.  ผลการพจิารณาหรือค าวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและค าส่ังที่เกีย่วข้อง ได้แก่  

การอนุญาต/อนุมตั ิ การวนิิจฉัย  การอุทธรณ์ทีเ่กดิจากการใช้อ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานรัฐน้ันๆ (ค าส่ังทางปกครอง) เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในกรณที านองเดียวกนั เช่น

* ผลการพจิารณาอทุธรณ์ค าส่ังไม่อนุญาตเกบ็รังนกตาม พ.ร.บ. รังนกอีแอ่น
* ค าส่ังไม่อนุญาตให้ต้ังท่าเรือ  
* ค าส่ังพกัใบอนุญาต/ถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน ้า

มาตรา 9 (ข้อมูลควรรู้)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



2.  นโยบายหรือการตีความข้อกฎหมาย ได้แก่
2.1 นโยบาย เช่น
* นโยบายของรัฐบาล           * วิสัยทัศน์/นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ  
* นโยบายต ารวจแห่งชาติ      * นโยบายผู้บริหารท้องถิน่

2.2 การให้ความเห็น การตีความข้อกฎหมาย/ผลการหารือ เช่น
* การหารือข้อกฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินการจัดเกบ็ภาษโีรงเรือนและที่ดิน   
* การหารือปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2539

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



3.  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีที่ก าลงัด าเนินงาน ได้แก่ แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
แผนพฒันาด้านต่าง ๆ ของปีทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ของหน่วยงาน เช่น

*  แผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมป่าไม้
*  แผนงานการจัดเกบ็รายได้ของจังหวัด
*  เทศบัญญัติงบประมาณ  
*  แผนการจดัซ้ือจัดจ้างประจ าปี

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



4.  คู่มือหรือค าส่ังเกีย่วกบัวธีิปฏบิัตงิานของ จนท. รัฐ ซ่ึง
มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ทีห่น่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบันและจะใช้ต่อไปในอนาคต เช่น

*  คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง เคลือ่นย้าย หรือร้ือถอน    
อาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522

*  คู่มือการขอประกนัตัวผู้ต้องหาในช้ันต่างๆ (ช้ันต ารวจ ช้ันศาล)
*  คู่มือการขออนุญาตต้ังโรงแรม/ต้ังป๊ัมน ้ามัน
*  คู่มือการจดัต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
*  แผนผังขัน้ตอน ระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน

มาตรา 9 (ต่อ)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



5.  ส่ิงพมิพ์ที่ได้มีการอ้างองิถึงในราชกจิจาฯ ตาม มาตรา 7
วรรคสอง

“ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวน
พอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษาโดยอ้างองิถึงส่ิงพมิพ์น้ัน 
ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
รวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือ
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันตามสมควร” เช่น  

* ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีฉบับที่
42 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



6.  สัญญาสัมปทาน  สัญญาทีม่ลีกัษณะในการผูกขาดตดัตอน
หรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัท าบริการสาธารณะ

6.1 สัญญาสัมปทาน คือ สัญญาทีรั่ฐอนุญาตให้เอกชนจดัท าบริการสาธารณะ เช่น 
สัมปทานการเดนิรถประจ าทาง เป็นต้น หรือจัดท าประโยชน์เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น สัมปทานการท าเหมืองแร่/การท าป่าไม้/การท าโรงโม่หิน เป็นต้น

6.2 สัญญาผูกขาดตดัตอน คือ สัญญาทีใ่ห้สิทธิเอกชนกระท าการแต่เพยีงผู้เดยีว 
เช่น สัญญาโครงการทางด่วน  สัญญาให้ผลติสุรา สัญญาจ้างเอกชนดูแลความปลอดภยั
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น

6.3 สัญญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัท าบริการสาธารณะ คือ กจิการที่เป็นของ
รัฐแต่มกีารร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัท า เช่น สัญญาเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น

6.4 สัญญาอ่ืนๆ เช่น สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างต่าง ๆ เป็นต้น

มาตรา 9 (ต่อ)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมาย และโดยมติ ครม. (เน้นมติที่เกีย่วข้องกบัหน่วยงาน)

7.1 มติคณะรัฐมนตรี
7.2 มติคณะกรรมการ

- ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย เช่น   
* มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เช่น   
* มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)  
* มติคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
* มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
* มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
* มติคณะกรรมการก ากบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



8. ข้อมูลข่าวสารตามที่
คณะกรรมการก าหนด (เพิม่เติม)
(ปัจจุบันม ี8 ฉบับ) 

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



ฉบับที่ 1 ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป  ประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซ้ือจดัจ้าง  และสัญญาที่ได้มี
การส่ังอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(24 พ.ค. 61)

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู





ฉบับที่ 2 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ตามแบบ สขร.1  
(1 ธ.ค. 2543) ปรับปรุงแก้ไข (16 มกราคม 2558)   

มาตรา 9 (ต่อ)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู
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มติคณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2547

ให้น าประกาศประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา    
ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน

เผยแพร่ผ่าน website ของหน่วยงาน



ฉบับที่ 3 เอกสารเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพ (7 ม.ิย. 2553)
เช่น ข้อมูลรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ (EIA) รวมทั้งรายงานการ
รับฟังความคดิเห็นของประชาชน , รายงาน
เกีย่วกบัสารปนเป้ือนของสารพษิในพืช ,
รายงานการจดัวางหรือจัดท าผงัเมืองรวมและ
ผงัเมืองเฉพาะ เป็นต้น

มาตรา 9 (ต่อ)

2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



ฉบับที่ 4 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส เป็นข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 9 (8) เพิม่เติม ดงันี้

1. ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดหาพสัดุ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั
- แผนการจดัหาพสัดุ
- รายงานการขอซ้ือจ้าง เอกสารสอบราคา ประกวดราคา
- ผลการจดัหาพสัดุ
- รายงานผู้ควบคุม ผู้ตรวจสอบภายใน

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



2. ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการบริการประชาชน
- หลกัเกณฑ์ ขั้นตอนในการบริการประชาชน
- เอกสารและคู่มือการปฏบิัตงิาน
- ข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลเชิงสถติิ
- รายงานผลประเมินความพงึพอใจ
- หลกัเกณฑ์ ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณร้ีองเรียนหารให้บริการ
- รายงานผลด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
- รายงานประเมินการให้บริการ

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



3. ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการบริหารงาน
- โครงสร้าง อ านาจหน้าที่
- วสัิยทัศน์ พนัธกจิ
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี
- ระเบียบ ข้อบังคบั หลกัเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏบิัตงิาน
- รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



4. ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ
- แผนงาน โครงการ งบประมาณประจ าปี
- หลกัเกณฑ์ ตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการวเิคราะห์ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



5. ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล
- หลกัเกณฑ์การคดัเลือก สรรหาบุคลากร
- รายงานผลการคดัเลือก
- มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาวชิาชีพ
- หลกัเกณฑ์การพจิารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากร
- หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- รายงานการประเมินผลเกีย่วกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ให้คุณ

ให้โทษ

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



6. ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัติงาน
- หลกัเกณฑ์และตัวช้ีวดัทีใ่ช้ในการติดตามประเมินผล
- รายงานของผู้ควบคุม ตรวจสอบภายใน
- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่จัดท าโดยผู้ควบคุม

หรือผู้ ตรวจสอบภายใน

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



ฉบับที่ 5 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนดข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบังานวจิัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ก.ช่ือหรือหวัขอ้เร่ืองงานวิจยั
ข.รายช่ือผูท้  างานวิจยั
ค.วิธีการจา้งท างานวิจยั
ง.จ านวนเงินตามสญัญารับงานวิจยั
จ.ระยะเวลาด าเนินงานวิจยั

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู





ท่านรู้หรือไม่วา่สถาบนัการศึกษาของภาครัฐ
ทั้งหมด มีงบประมาณวจิยั จ านวน ?

กวา่ 10,000 ลา้นบาท

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ













ฉบับที่ 6 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก าหนดข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัที่สาธารณประโยชน์
ขอ้ 1 ประเภทท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตอ้งมีขอ้มูล...

(1) ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์
(2) หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง
(3) เอกสารแสดงพิกดัและต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีดินฯ 
(4) เอกสารอ่ืนตามท่ี กขร.ก าหนด

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



ขอ้ 2 ประเภทเขตควบคุมทางน ้าตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย ตอ้งมีขอ้มูล...

(1) แบบบนัทึกรายละเอียดการปักหมุดเขตควบคุมทางน ้า
(2) แผนท่ีแสดงขอบเขตการปักหลกัเขตควบคุมทางน ้า
(3) เอกสารอ่ืนตามท่ี กขร. ก าหนด



ฉบับที่ 7 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนด
ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม
หลกัสูตรหรือการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของหรือเป็นผู ้
จดัใหมี้ข้ึนในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี

(1) ใชเ้งินงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) เป็นประจ าต่อเน่ืองเป็นรุ่น ๆ ก าหนดจ านวนและคุณสมบติั

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม มีเน้ือหารายวชิาและผูบ้รรยายท่ีชดัเจน
(3) อาจมีการวดัผล ดูงาน เสนอรายงาน หรือแจกวฒิุบตัรกไ็ด้

* ไม่หมายรวมถึงหลกัสูตรท่ีจดัเป็นคร้ังคราวหรือการอบรมภายในหน่วยงาน 

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



ฉบับที่ 8 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนด
ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีตอ้งด าเนินการตามประกาศฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพทัยา และ อปท. อ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง
รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ไดแ้ก่ อาคารดงัต่อไปน้ี

(1) อาคารสูง หรือาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

* ยกเวน้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

มาตรา 9 (8)
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยการเข้าตรวจดู



อาคารตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1. โรงมหรสพ
2. โรงแรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
3. สถานบริการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ มีพ้ืนท่ี 200

ตารางเมตรข้ึนไป
4. อาคารชุด ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด มีพ้ืนท่ี 2,000 ตาราง

เมตรข้ึนไป
5. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารโรงงาน ท่ีมีความสูง

มากกวา่ 1 ชั้น และมีพ้ืนท่ี 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป
6. ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน สูงจากพ้ืนดิน 15 เมตรข้ึนไป หรือมี

พ้ืนท่ี 50 ตารางเมตรข้ึนไป 



ผู้ขอต้องระบุข้อมูลข่าวสารทีต้่องการให้เข้าใจได้ตามควร
1.  หน่วยงานจัดให้  ภายในเวลาอนัสมควร (มติ ครม. 28 ธ.ค. 2547)

เว้นแต่ขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มเีหตุผลอนัควร กรณเีช่นนีผู้้ขอ
ต้องระบุเหตุผลอนัสมควรในการขอข้อมูลดงักล่าว

เป็นการจดัหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทีม่าย่ืนค าขอเป็น
การเฉพาะราย (ข้อมูลอยากรู้)

3.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะราย

(มาตรา 11)
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พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๘ ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการด าเนินการ

ให้ประชาชนผู้สอบถามทราบ
ภายใน ๑๕ วนั”



มติ ครม. เม่ือวนัที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

กรณปีระชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และ
หน่วยงานรัฐมพีร้อมอยู่แล้วให้ด าเนินการโดยเร็ว 
หรือภายในวนัที่ขอ

ถ้าขอมากไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วนั  ให้แจ้งผู้ขอทราบภายใน ๑๕ 
วนั และแจ้งก าหนดวนัแล้วเสร็จด้วย



3. การขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะราย
บุคคลสามารถใช้ สิทธิได้ รู้ ข้อมูลข่าวสารจาก

หน่วยงานของรัฐได้ โดยการย่ืนค าขอ (ม.11)
(การเขียนค าขอเป็นลายลกัษณ์อักษร เพ่ือเป็นหลักฐานทั้ง

ผู้ขอและหน่วยงานของรัฐ)
- บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ

เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ยกเว้นตามที่
กฎหมายก าหนด (ม.9 วรรคสาม)



1. เป็นข้อมูลข่าวสารทีม่อียู่แล้ว
2. ไม่ต้องจัดท าขึน้ใหม่ เว้นแต่การแปรสภาพเป็นเอกสาร 
แต่หากเห็นว่ามิใช่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า 
และเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ หรือเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ
อาจจัดหาให้กไ็ด้

3. ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานที่จะจัดให้ หากเป็นการสอดคล้อง
ด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงาน

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะราย

มาตรา 11 (ต่อ)
ข้อมูลทีจ่ดัให้



ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา
- ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา (A 4 ไม่เกนิ 1 บ.)

- ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา (A 3 ไม่เกนิ 3 บ.)

- ขนาดกระดาษพมิพ์เขียว (A 2 ไม่เกนิ 8 บ.)

- ขนาดกระดาษพมิพ์เขียว (A 1 ไม่เกนิ 15 บ.)

- ขนาดกระดาษพมิพ์เขียว (A 0 ไม่เกนิ 30 บ.)

การคิดค่าธรรมการให้ค ารับรองถูกต้อง (ค ารับรองละไม่เกิน 5 บ.)
ประกาศ กขร. เร่ือง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนา

ทีม่คี ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการการ (ลว 7 พ.ค. 42)



เจ้าหน้าทีผู้่มอี านาจในการเปิดเผย

คือ ผู้ซ่ึงมหีน้าทีค่รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารน้ัน 
1. ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ระดับ 6 ขึน้ไป (ช านาญการ) 
2. ข้าราชการทหาร ต ารวจ  ยศตั้ งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวา

อากาศตรี หรือพนัต ารวจตรี ขึน้ไป 
3. ข้าราชการตุลาการ หรือข้าราชการอยัการ  ช้ัน 2 ขึน้ไป
4. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น 
5 .  บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงควบคุมการปฏิบัติ งานของ

รัฐวสิาหกจิ หรือพนักงานรัฐวสิาหกจิ ตั้งแต่ระดบัหัวหน้ากองขึน้ไป



เจ้าหน้าทีผู้่มอี านาจในการเปิดเผย (ต่อ)

6. บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้บริหารระดับเลขาธิการ ผู้อ านวยการ ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารดงักล่าว 

7. บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กร
ประกอบวิชาชีพ หรือหัวหน้าส านักงานขององค์กรประกอบวิชาชีพ  
หรือเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว 

(กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)



ค าถาม

- ถา้มีประชาชนมาร้องขอขอ้มูลท่ีหน่วยงาน 
แต่ปรากฏวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีร้องขอ 
หน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร ? 



กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครอง เจ้าหน้าที่จะต้องให้
ค าแนะน าให้ไปย่ืนค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
น้ันโดยไม่ชักช้า (ม.12 วรรคแรก)

การให้ค าแนะน า ตามมาตรา 12



ค าถาม

- กรณีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูม้าร้องขอใหเ้ปิดเผย
เป็นขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก าหนด
ชั้นความลบัไว ้แต่อยูใ่นความครอบครองของ
เรา จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร ? 



กรณข้ีอมูลทีข่อหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จดัท าและระบุห้ามเปิดเผยไว้ (ก าหนดช้ัน
ความลบั ตาม ม.16)  ให้ส่งค าขอดงักล่าวไปยงัหน่วยงานของรัฐผู้จดัท าข้อมูล
น้ันพจิารณา (ม.12 วรรคสอง)

การส่งค าขอไปยงัหน่วยงานผู้จัดท าเอกสารลบั



หมวด 2
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย



เป็นข้อมูลทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความเสียหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

มาตรา 14

มิให้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารทีห้่ามมใิห้เปิดเผย



มาตรา 15
เป็นข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจ ก่อนทีม่ีค าส่ัง.....

2. มิให้เปิดเผย

1. ให้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารทีอ่าจมคี าส่ังมใิห้เปิดเผย



มาตรา 15 (ต่อ)
ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย

1.  ก่อให้เกดิความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกจิฯ

2.  จะท าให้การบังคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือ

ไม่อาจส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้



มาตรา 15 (ต่อ)
ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย

3. ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ  

4. อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคล 



มาตรา 15 (ต่อ)
ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจก่อนออกค าส่ัง

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย

5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่ปิดเผยแล้ว
เป็นการรุกล า้สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

6. ข้อมูลทีม่กีฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือทีใ่ห้มา

แต่ไม่ให้เปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

7. ข้อมูลอ่ืนทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาเพิม่เตมิ



1. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
(เปิดเผยแล้วกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร)

2. ประโยชน์สาธารณะ
(เปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสังคมโดยรวม

หรือไม่ เพยีงใด)

3. ประโยชน์ของเอกชนที่เกีย่วข้อง
(เป็นส่ิงจ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกีย่วข้องอย่างไร เพยีงใด)

การใช้ดุลพนิิจมคี าส่ังมใิห้เปิดเผย จะต้องค านึงถึง

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย



มอียู่ 2 กรณ ีคือ เปิดเผย หรือ ไม่เปิดเผย 
- กรณเีปิดเผย อาจก าหนดเง่ือนไขได้ ดงันี้
1. ให้ลบ/ตัดทอน/ท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารส่วนน้ัน
2. วางหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการเปิดเผย
3. ให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป/เฉพาะแก่บุคคลใด
- กรณไีม่เปิดเผย
1. ต้องให้เหตุผลของการไม่เปิดเผย
2. ต้องแจ้งสิทธิอทุธรณ์ค าส่ังไม่เปิดเผยน้ัน ต่อ กวฉ.

การออกค าส่ังหลงัจากใช้ดุลพนิิจ

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย



เป็นข้อมูลทีห่น่วยงานก าหนดการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544

2. มิให้เปิดเผย

1. ให้เปิดเผย

มาตรา 16

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย



“จนท.รัฐเห็นว่า การเปิดเผยอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของผู้ใด ให้แจ้งผู้น้ันเสนอค าคดัค้านภายในเวลาที่ก าหนด”

ปิด

เปิด
- จนท.รัฐต้องแจ้งให้ผู้น้ันเสนอค าคดัค้าน 

ภายในเวลาทีก่ าหนด (ไม่น้อยกว่า 15 วนั)
- จนท.รัฐต้องพจิารณาว่า เหตุผลทีค่ดัค้าน 

ฟังขึน้หรือไม่
- แจ้งผลการพจิารณา และแจ้งสิทธิอุทธรณ์

มาตรา 17

กรณอีาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย



“ในกรณทีี่ จนท. มีค าส่ังมิให้เปิดเผยตาม ม.14 ม.15 หรือมี
ค าส่ังไม่รับฟังค าคดัค้านของผู้ประโยชน์ได้เสียตาม ม.17 ผู้
น้ันอาจอุทธรณ์คณะกรรมการวนิิจฉัยฯ ภายใน 15 วนั นับ

แต่วนัได้รับแจ้งต าส่ัง ”

มาตรา 18

การแจ้งสิทธิอทุธรณ์



“กรณ ีจนท. มีค าส่ังปฏิเสธการเปิดเผย แต่ไม่แจ้งสิทธิ
อุทธรณ์ ตาม ม.18 ผลจะเป็นอย่างไร”

การแจ้งสิทธิอทุธรณ์

“สิทธิในการอุทธรณ์จะขยายเป็น 1 ปี ตาม ม.40
แห่ง พ.ร.บ.วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”



ค าวนิิจฉัยเกีย่วกบัการด าเนินการทางวนัิย



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ไดแ้ก่ ส านวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง ส านวนการ

สอบสวนการด าเนินการทางวินยั  รายงานการสอบสวน ค าใหก้าร
พยานบุคคล พยานเอกสาร
แนวทางการพจิารณา

1. ผูอุ้ทธรณ์มีส่วนไดเ้สียหรือไม่ 
2. ขอ้มูลท่ีขอจ าเป็นกบัผูอุ้ทธรณ์อยา่งไร
3. ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
4. เปิดเผยแลว้จะเป็นอุปสรรคหรือก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือไม่ 



ค าวนิิจฉัยเกีย่วกบัการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ไดแ้ก่ เอกสารประกวดราคาและการจดัซ้ือจดัจา้ง ค  าสัง่

แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซอง ใบเสนอราคา ใบรับรองผลงาน 
เอกสารดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาทุกราย เอกสารของผูช้นะการ
ประกวดราคา 

แนวทางการพจิารณา
1. กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเสร็จส้ินแลว้หรือไม่
2. มีขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือไม่

เว้นแต่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ืออาวธุยธุโธปกรณ์ ยทุธภณัฑ ์อาจ
มีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ (รายกรณี)



ค าวนิิจฉัยเกีย่วกบัการตรวจสอบการใช้อ านาจ
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ส านวนการสอบสวน / ความเห็นของพนกังานสอบสวน /

ความเห็นของพนกังานอยัการในการสัง่ฟ้อง/สัง่ไม่ฟ้องคดี /
ค  าสัง่เก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจจบั / ใบเสร็จค่าปรับตามกฎหมาย
จราจร 

แนวทางการพจิารณา
1. กระบวนการสอบสวนหรือการสัง่คดีเสร็จส้ินแลว้หรือไม่
2. การเปิดเผยเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือสัง่คดีหรือไม่  
3. มีขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือไม่



ค าวนิิจฉัยเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
- ขอแกไ้ขวนั เดือน ปีเกิด เงินเดือน 
- ขอ้มูลการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
- ประวติัการศึกษา 
- เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
- ประวติัการรักษาพยาบาล  
- ขอ้มูลการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกหน้ีตามค าพิพากษา
- สถานท่ีท างานของผูป้ระกนัตน (ลูกหน้ี)



แนวทางการพจิารณา
1. กรณีการขอแกไ้ขวนั เดือน ปีเกิด จะพิจารณาจากหลกัฐาน

ท่ีทางราชการออกใหเ้ป็นหลกั 
คือ สูติบตัรหรือทะเบียนคนเกิด 
หากไม่มี ใหพ้ิจารณาจากหลกัฐานท่ีทางราชการออกให้

เช่น ทะเบียนบา้น หลกัฐานทางการศึกษา หลกัฐานทางทหาร 



แนวทางการพจิารณา
2. กรณีการขอขอ้มูลการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
- ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินของผู ้

ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี ซ่ึงถือเป็นส่ิงเฉพาะตวัของบุคคลจึง
เป็นขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔ หน่วยงานของรัฐจะ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตนต่อ
ผูอ่ื้น โดยปราศจากความยนิยอมไม่ได ้

- จ าเป็นต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูข้อขอ้มูลอยา่งไร 



แนวทางการพจิารณา
3. กรณีการขอประวติัการรักษาพยาบาล บญัชีเงินฝาก

ธนาคารของลูกหน้ีตามค าพิพากษา สถานท่ีท างานของ
ผูป้ระกนัตน (ลูกหน้ีตามค าพิพากษา) โดยปกติจะไม่เปิดเผยเพราะ
เป็นขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
เว้นแต่  มีเหตุผลอนัสมควร 

เช่น ตอ้งการประวติัการรักษาพยาบาลของสามีท่ีเสียชีวิต
เพ่ือน าไปเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัชีวติ 

เช่น ไม่สามารถติดตามทรัพยจ์ากลูกหน้ีตามค าพิพากษา
ในทางอ่ืนไดแ้ลว้ และตอ้งเป็นมูลหน้ีท่ีเกิดจากมูลละเมิดดว้ย 



ค าวนิิจฉัยเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ไดแ้ก่ เอกสารการประเมินผลการคดัเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือน

ต าแหน่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก ผลคะแนนของ
คณะกรรมการคดัเลือก รายช่ือคณะกรรมการคดัเลือก 

แนวทางการพจิารณา
1. ด าเนินการพิจารณาคดัเลือก/แต่งตั้งเสร็จแลว้หรือไม่ 
2. มีขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือไม่ 



ค าวนิิจฉัยอ่ืน ๆ 



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ไดแ้ก่ หนงัสือร้องเรียน รวมถึงช่ือผูร้้องเรียน  

แนวทางการพจิารณา
ไม่เปิดเผยเป็นหลกั  เน่ืองจากการท่ีผูร้้องเรียนท าหนา้ท่ีเป็น

พลเมืองดีใหข้อ้มูลต่อหน่วยงานของรัฐกเ็พ่ือช่วยเหลือหรือสอดส่อง
ความผดิปกติหรือการกระท าอนัส่อไปในทางท่ีผดิต่อกฎหมาย และ
ใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามท่ีมี
การร้องเรียน ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหเ้กิดความปกติสุขและความสงบเรียบร้อย
ในสงัคม และในขณะเดียวกนัตอ้งคุม้ครองความปลอดภยัแก่ผูใ้ห้
ขอ้มูลและผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปิดเผยช่ือผูร้้องเรียน
ดงักล่าวดว้ย 



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ไดแ้ก่ ส านวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. รายงานการ

แสวงหาขอ้เทจ็จริง รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และความเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ช.
แนวทางการพจิารณา

1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิ้จารณาเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
เสร็จส้ินแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

2. หากเสร็จส้ินแลว้ การเปิดเผยยอ่มไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ไต่สวนขอ้เทจ็จริงของเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
อนัจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ตาม ม.15 (2) 



ข้อมูลข่าวสารทีข่อ 
ไดแ้ก่ ส านวนการสอบสวนคดีอาญา

แนวทางการพจิารณา
กรณีพนกังานอยัการมีค าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องผูต้อ้งหา คณะ

กรรมการฯ เห็นวา่เป็นการด าเนินการเสร็จส้ินตามกระบวนการและขั้นตอน
ของกฎหมายแลว้ การเปิดเผยจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสัง่คดีของ
พนกังานอยัการอนัจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่
อาจส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดแ้ต่อยา่งใด

ยกเวน้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลและขอ้มูลข่าวสารในขอบเขตสิทธิ
ส่วนบุคคลของพยานบุคคล ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ หมายเลขประจ าตวั
ประชาชน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ลายมือช่ือ ช่ือบิดา มารดา ของพยาน
บุคคลท่ีปรากฏในบนัทึกการใหถ้อ้ยค าของพยาน 
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หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล



หลกัการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

“ปกปิดเป็นหลกั  เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น”



ความหมาย

เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี ้“บุคคล” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาทีม่สัีญชาตไิทย และบุคคลธรรมดาทีไ่ม่มสัีญชาติไทย
แต่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

มาตรา 21
ความหมายของ “บุคคล” ตามหมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
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ส่ิงเฉพาะตวับุคคล
เช่น

ฐานะการเงิน
การศึกษา
ประวตัสุิขภาพ
ประวตัิอาชญากรรม
ประวตัิการท างาน

ส่ิงทีท่ าให้รู้ตวัผู้น้ัน
เช่น

ช่ือ-นามสกลุ
ลายพมิพ์นิว้มือ
แผ่นบันทึกลกัษณะเสียง
รูปภาพ

ฯลฯ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล



การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

1. จัดให้มรีะบบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีเ่กีย่วข้อง/
จ าเป็น และยกเลกิเม่ือหมดความจ าเป็น
2. เกบ็ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล
3. จัดพมิพ์ในราชกจิจาฯ เช่น ประเภทของบุคคลทีเ่กบ็  

ลกัษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ แหล่งทีม่าของข้อมูล เป็นต้น

มาตรา 23
หน่วยงานของรัฐ ต้องด าเนินการ ดงันี้

4. แก้ไขให้ถูกต้องเสมอ

5.จัดระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือไม่ให้น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม



การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

มาตรา 24
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดย
ปราศจากความยนิยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้
ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันมิได้   เว้นแต่......



1. ต่อ จนท. ในหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่  
(ก.พ.7 / เล่ือนต าแหน่ง / สอบสวนวนัิย)

2. การใช้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการจดัเกบ็
(งานทะเบียนต่าง ๆ)

3. ต่อหน่วยงานที่ท างานด้านแผน/การสถิต/ิส ามะโน
4. การใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวจิัย
5. ต่อหอจดหมายเหตุฯ เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็
รักษา



6. ต่อ จนท. เพ่ือป้องกนัการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(ศาล / ปปช. / สตง. / ปปท. / ปปง. / ปปส.)

7. กรณจี าเป็นเพ่ือป้องกนั/ระงับอนัตรายต่อชีวติ/สุขภาพ 
(รายงานทางการแพทย์) 

8. ต่อศาล และ จนท. หน่วยงาน/บุคคลทีม่อี านาจตาม
กฎหมาย
(ศาล / กรมบังคบัคด ี/ เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ )

9. กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีา 



สิทธิได้รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (ขอตรวจดู หรือได้รับส าเนา)

สิทธิในการขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารของตน

สิทธิในการอุทธรณ์  กรณหีน่วยงานไม่ลบหรือเปลีย่นแปลงตาม

ค าขอ (ภายใน 30 วนั)

มาตรา 25
บุคคลย่อมมสิีทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกีย่วกบัตน

การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
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หมวด 4 เอกสารประวตัิศาตร์



(1)  หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ จะเกบ็รักษา

เอกสารประวตัิศาสตร์  

(2)  มอีายุครบก าหนด
ตาม ม. 14 เม่ือครบ  75 ปี
ตาม ม. 15 เม่ือครบ  20 ปี
ให้ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิเพ่ือ
คดัเลือกให้ประชาชนศึกษา



ส่งมอบหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิเม่ือครบก าหนด

*  ขอขยายเวลา ได้คราวละ 5 ปี
(ผู้มอี านาจฯ ตามกฎกระทรวงฉบับที ่3)

ขอเกบ็ไว้เองกไ็ด้

75 ปี   (มาตรา 14)
20 ปี   (มาตรา 15)

การส่งมอบเอกสารประวตัิศาสตร์
มาตรา 26

ข้อมูลข่าวสารทีห่น่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเกบ็รักษา 
หรืออายุครบก าหนด



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



3. จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถค้นหาได้สะดวก

1. จัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนค้นหา/ศึกษา
2. จัดท าดชันี เพ่ือประชาชนสามารถค้นหาได้เอง

4. ก าหนดระเบียบปฏิบัติ โดยค านึงถึงความสะดวกของ
ประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ก าหนดให้
หน่วยงานรัฐต้องจดัให้มข้ีอมูลข่าวสารของราชการไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ กขร. 24 ก.พ. 2541)



ป้ายช่ือศูนย์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



อปุกรณ์ เช่น Computer / โต๊ะ เก้าอ้ี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



ป้ายบอกทาง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



ตู้เอกสารใส่แฟ้มข้อมูลฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร





สถานที่ติดต่อ
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ช้ัน 2

ท าเนียบรัฐบาล กทม. 10300

โทรศัพท์ อุทธรณ์ : 0 2283 4665 - 70
ร้องเรียน  0 2283 4693

ฝ่ายบริหารทั่วไป  0 2283 4684 - 5

โทรสาร : 0 2281 8543 0 2282 8994
Website : http://www.oic.go.th



http://bit.ly/2Tm451b

แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยาย


