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บทน า 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 
ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้ องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี มีผู้มาใช้บริการ ทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในหลายๆด้าน จึงเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. องค์ความรู้: การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ 
  สืบเนื่องจาก มาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้าน     
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ ร่ว มกัน และเพ่ือให้การพัฒนาความรู้ ใน              
ส่วนราชการมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  คณะท างานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็จยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีความทันสมัย พัฒนาและปรับ
ระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและการบริ หารจัดการที่ตั้งอยู่บน         
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้ง       
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุ กต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศใน           
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้    
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชาชนที่
ต้องการรับบริการและส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คณะท างานจึงได้จัดท า
องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นความรู้แก่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการ 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าองค์ความรู้ 
  1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
  2. เพ่ือให้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา(Intellectual Capital) ส าหรับใช้พัฒนา
เป็นคลังสมอง 
  3. เพื่อจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพ่ือรองรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
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5. ค านิยม 
  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร หมายถึง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
  2. ศูนย์ หมายถึง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
  3. ส่วนราชการภายใน หมายถึง ส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  
  4. ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 
มาตรา 9 ที่ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีส่งให้ศูนย์จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
  5. ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี/ ส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้จัดท าขึ้น และรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืน แต่มีอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / ส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
6. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
  1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการจากประชาชน            
ผู้ต้องการขอดูข้อมูลข่าวสาร ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารฯ ตามค าขอมีอยู่ที่ศูนย์หรือไม่ (ตามภาคผนวก) 
  2. หากค าขอตามข้อ 1 มีข้อมูลข่าวสารฯ ที่จัดไว้ในศูนย์ ให้อนุญาตให้ประชาชนเข้า  
ตรวจดูได ้
  3. หากประชาชนต้องการส าเนาข้อมูลข่าวสาร ให้ด าเนินการจัดท าส าเนาหรือส าเนาที่       
มีค ารับรองถูกต้องแล้วแต่กรณี และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
  4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการส าเนาเอกสาร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารก าหนด (ตามภาคผนวก) โดยให้เจ้าหน้าที่น าเงินค่าธรรมเนียมส่งที่ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
พร้อมทั้งน าใบเสร็จรับเงินมามอบให้ประชาชนผู้ขอข้อมูล 
  5. เมื่อบริการข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้
ประชาชนผู้ใช้บริการประเมินผลการให้บริการ 
  6. กรณีมีข้อมูลข่าวสารตามค าขอ ไม่มีในศูนย์ ให้ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานใด ถ้าไม่ใช่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้แจ้งผู้ขอทราบ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าใน   
การติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง 
  7. กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเบื้องต้น ให้
ประสานงานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการตามค าสั่งแต่งตั้ งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จัดส่งส าเนาข้อมูลข่าวสารให้แก่ศูนย์โดยเร็ว เมื่อได้รับส าเนาข้อมูล
ข่าวสารจากส่วนราชการภายในแล้ว ให้ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไป 
  8. เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารประจ าส่วนราชการ เมื่อได้รับแจ้งค าขอข้อมูลจากศูนย์ให้
ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือไม่ 
  9. กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการภายใน และสามารถ
เปิดเผยได้ ให้จัดท าส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้าผู้ขอต้องการ)ส่งให้ศูนย์โดยเร็ว เว้นแต่ข้อมูลมี   
จ านวนมาก ไม่สามารถจัดท าส าเนาให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น ให้รีบแจ้งศูนย์ทราบ พร้อมก าหนดนัดหมาย  
วันแล้วเสร็จเพื่อศูนย์จะได้แจ้งให้ประชาชนผู้ขอทราบต่อไป 
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  10. กรณีเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้     
(ตามภาคผนวก) ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ให้ศูนย์ทราบเพ่ือแจ้งให้ประชาชนผู้ขอข้อมูลทราบ
ต่อไป    
  11. กรณีเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ
เปิดเผยได้หรือไม่ หรือเป็นข้อมูลที่กฎหมายก าหนดให้มิต้องเปิดเผยก็ได้ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หรือผู้ที่คณะกรรมการฯมอบหมายวินิจฉัย 
  12. หากไม่ใช่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้แจ้งศูนย์ทราบ เพ่ือแจ้ง
ประชาชนผู้ขอข้อมูลทราบต่อไป 
  13. การมีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่กฎหมายก าหนดให้มิต้องเปิดเผยก็ 
ได้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หรือผู้ที่คณะ
กรรมการฯมอบหมาย 
  14. การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในครอบครองหรือ
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง หรือเจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารประจ าส่วนราชการ เป็นผู้ขออนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็น
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์ให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารประจ าศูนย์ เป็นผู้อนุญาต 
  15. ระยะเวลาการให้บริการ กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่รับค าขอ หรือภายใน 15 วัน 
  16. กรณีข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ านวนมาก หรือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน ต้องแจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับค าขอ 
  17. กรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องแจ้งค าสั่งมิให้เปิดเผยพร้อมเหตุผลให้      
ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ 
7. กิจกรรมในการด าเนินการให้จัดท า KM การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประสบความส าเร็จ 
  1. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม  
ข้าราชการประจ าเดือน ด้วยการเผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ดังนี้ 
  -คลิปสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  -รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอนที่ 1 แบบนี้ต้องเปิด 
  -รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอนที่ 2 งบประมาณหายไปไหน 
  -รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอนที่ 3 รู้ก่อนไม่เสียเวลา 
  -รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอนที่ 4 ท าไมสอบไม่ผ่าน  
  -รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอนที่ 5 เรื่องนี้ใครรับผิดชอบ 
  -รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอนที่ 6 แบบนี้เรียกว่าโปร่งใส 
  2. จัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540          
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจส าหรับประชาชน เกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  3.การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 พร้อมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 
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  4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอ่ืน เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการประชาชนผู้  
ขอข้อมูล การจัดเก็บสถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 
8. วิธีการสู่ความส าเร็จ 
  1. วางแผนด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 
  2. ประชุมคณะท างาน 
  3. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับให้ความรู้แก่บุคลากร สื่อประชาสัมพันธ์ 
  4. ด าเนินการตามกิจกรรมและแผนงาน 
  5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
9. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2562 
10. ตัวช้ีวัดการสู่ความส าเร็จ 
  1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
  2. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สามารถให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและมีความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ร้อยละ 80 ของ 
บุคลากรทั้งหมด 
  3. จ านวนครั้งของการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด 
11. เป้าหมาย 
  1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 150 คน 
  2. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับทราบแนวปฏิบัติการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  3. มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดทุกครั้งที่ด าเนินโครงการ 
12. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
  1. การเข้าถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ ค่อนข้างมีน้อย เนื่องจากปัจจุบันการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูล  
และเรียกดูข้อมูลได้ทันที ท าให้การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพนั้นแทบไม่มีผู้ใช้บริการ 
14. แนวทางแก้ไข 
  1. ออกให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพร่สิทธิรับรู้ของประชาชน
โดยร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
  2. เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารประจ าส่วนราชการ ต้องศึกษาองค์ความรู้ด้านการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ถึงแม้ว่าจะไม่มีประชาชนมาขอใช้บริการ 
  3. แทรกความรู้และวิธีปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในการประชุม สัมมนา ที่
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือเป็นการย้ าแนวปฏิบัติให้เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 
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15. ภาคผนวก 
  1. หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอ
ส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร 
  3. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามมิให้เปิดเผย หรืออาจมีค าสั่งมิให้
เปิดเผย 
  4. ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการมีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  5. แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  6. การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยสุจริต 
  7. แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  8. แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
16. บรรณานุกรม 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
พฤษภาคม 2554 
  2. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี http://www.oic.go.th/web2017/main_.html# 
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หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา 7  
 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  
 (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  
 (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตคีวาม 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 (5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้  
แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตาม   
วรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 
มาตรา 9  
 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ  
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่ 
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
  1.เป็นกรณีที่เอกชนยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้พิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
การขออนุญาตการขออนุมัติ 
  2. เป็นกรณีท่ีเอกชนโต้แย้งค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
โดยการอุทธรณ์ไปยังผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณา 
  (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  
  เป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับรู้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในทางปฏิบัติหรือเพ่ือให้ข้อแนะน าต่อ
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว อันเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น 
  1. นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
  2. นโยบายต ารวจแห่งชาติ 
 
 
 
 



 
  (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  
  ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญไม่เฉพาะเพ่ือให้ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปีเท่านั้น แต่ตลอดจนแผนงาน และโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น 
  1. แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวของหน่วยงาน 
  2. แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  3. งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 
  4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  (4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  คู่มือหรือค าสั่งนี้มีที่มาสางทองคือ หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีทางหนึ่ง 
และหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ตราหรือก าหนดมีผลให้หน่วยงานของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติ อีกทางหนึ่ง เช่น 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะองค์กรก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เช่น 
  1. คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
  2. คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
  3. คู่มือขออนุญาตตั้งโรงงาน  
  (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นสิ่งพิมพ์ไว้แล้วไม่จ าเป็นต้องน าลงในราชกิจจานุ เบกษาอีก 
เพียงแต่อ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มีการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว และต้องจัดให้มี
สิ่ ง พิ ม พ์นั้ น ไ ว้ ใ ห้ ป ระชาชนตรว จดู ไ ด้  เ พ่ื อป้ อ ง กั นปั ญหา ในกรณี จั ดห าภายหลั ง ไม่ ส ะดวก 
  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน         
การจัดท าบริการสาธารณะ  
  1. สัญญาสัมปทาน ได้แก่ สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ เช่น การเดิน
รถประจ าทาง เป็นต้น หรือสัญญาให้เอกชนจัดท าประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท าไม้ การ
ท าเหมืองแร่ เป็นต้น 
  2. สัญญาผูกขาดตัดตอน คือ สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงผู้
เดียว เช่น สัญญาให้ผลิตสุรา เป็นต้น 
  3. สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ คือ กิจการที่เป็นของรัฐ แต่มีการ
ร่ ว ม ทุ น กั บ เ อ ก ช น ใ น ก า ร จั ด ท า  เ ช่ น  สั ญ ญ า ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์  เ ป็ น ต้ น 
  (7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
  มติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มีความส าคัญในการบริหาร
ราชการ เช่น 
 
 
 



 
  1. มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  2. มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
  3. มติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
  (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดซึ่งมีอยู่ 3 ฉบับ คือ 
  1. ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 
  2. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน
ของรัฐ(แบบ สขร.1) 
  3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
มาตรา 11 แจ้งผลการด าเนินการตามค าขอ 
มาตรา 12 ให้ค าแนะน าและส่งข้อมูลที่มีชั้นความลับ 
มาตรา 13 ชี้แจงต่อคณะกรรมการตามที่มีหนังสือเรียก/ให้ส่งข้อมูล 
มาตรา 16 การปฏิบัติตามระเบียบรักษาความลับ 
มาตรา 17 การสอบถามค าคัดค้าน 
มาตรา 26 การจัดส่งเอกสารประวัติศาสตร์ 
มาตรา 32 ให้ถ้อยค า/ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
มาตรา 33 ให้ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 
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ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามมิให้เปิดเผย หรืออาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหลักแล้วต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้อย่างไรก็ตามข้อมูล
ข่าวสารของราชการบางลักษณะอาจไม่สมควรเปิดเผย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
จึงได้ก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในข่ายหรือข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
สามารถมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ดังนี้ 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย 
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติ
ก าหนดว่าจะเปิดเผยมิได้ นั่นหมายถึงว่าถ้ามีข้อมูลข่าวสารที่มีข่ายลักษณะตามข้อนี้ หน่วยงานของรั ฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เปิดเผย ไม่มีข้อยกเว้นให้ไปพิจารณาใช้ดุลพินิจชั่งน้ าหนักทั้งสิ้น ทั้งนี้ เป็นไปตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
2. ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย หรือสมควรสงวนไว้ยังมิให้เปิดเผย รวมทั้งประชาชนผู้มีสิทธิตามกฎหมายก็ 
ได้ทราบถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย พระราชบัญญัติจึงมีข้อก าหนดว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้(ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง(1)-(7) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ.2540) หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้นั่นคือ สามารถมีดุลพินิจมี
ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ได้ ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ(มาตรา 15(1)) 
  ข้อมูลข่าวสารในข้อนี้มีที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
  1.ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น แผนป้องกันหรือ
ต่อต้านกองก าลังต่างชาติ ในกรณีที่ประเทศไทยถูกโจมตี รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับขบวนการก่อการร้ายที่
อาจเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทย เป็นต้น 
  2. ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบริหารงานภายในของประเทศอ่ืน เป็นต้น การเปิดเผยอาจท าให้
เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของอีกประเทศหนึ่งได้ 
  3. ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือ การคลังของ
ประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกลยุทธ์ในการบริหาร อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น การเปิ ดเผยข้อมูล 
ข่าวสารดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการแสวงหาก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจได ้
 
 



 
 
  2.2 ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่
อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 15(2)) 
  ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ เป็นการมุ่งเน้นกรณีที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
เสื่อมประสิทธิภาพซึ่งก็คือการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติ งานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั่นเอง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่ด าเนินงาน โดย
อาศัยอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ หากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่เกิดผล นั่นย่อมส่งผลกระทบต่อการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ        
ของรัฐด้วย ดังนั้นพระราชบัญญัติจึงให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้ ส าหรับประเด็นของผลกระทบนี้ พระราชบัญญัติมิได้จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง       
อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารก็ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย การสอบสวน
ข้อเท็จจริง ซึ่งยังด าเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น 
  2.3 ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท า
ความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว (มาตรา 15 (3)) 
  การที่พระราชบัญญัติก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ยัง
เป็นเพียงความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากการพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อาจต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากันหลายชั้น ซึ่งในแต่ละชั้นอาจมี 
ความเห็นที่แตกต่างกัน หรือในการพิจารณาชั้นต้นอาจมีความเห็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาในขั้นสุดท้าย
อาจมีข้อยุติ หรือข้อสรุปในการพิจารณาแตกต่างจากครั้งแรกก็ได้ การให้ความเป็นอิสระกับเจ้าหน้าที่ในการ
เสนอความเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนก่อนมีผลยุติจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่ามิใช่เรื่องส าคัญท่ีจะกระทบความเป็นอิสระและผลส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
จะสั่งให้เปิดเผยก็ได้ อนึ่ง ข้อมูลข่าวสารที่จะไม่เปิดเผยนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณา เช่น รายงานทางวิชาการ และรายงานข้อเท็จจริง 
เป็นต้น 
  2.4 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง(มาตรา 15(4)) 
  เรื่องความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่ส าคัญมากเรื่องหนึ่งของ
ทุกๆสังคม พระราชบัญญัติจึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
 
 



 
เช่นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
หรือประพฤติไม่ถูกต้องต่าง ๆ ซึ่งอาจได้รับอันตรายถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้รู้ตัวพยานเหล่านี้ เป็นต้น 
  2.5 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะ
เป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร (มาตรา 15(5)) 
  ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับรายงานแพทย์ โดยปกติจะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับประวัติการ
รักษาพยาบาลของคนไข้ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติสุขภาพ หรือประวัติการรักษาพยาบาลของบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งและเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง โดยปกติแพทย์จะไม่น าไปเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนได้ทราบ
และในส่วนของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ เช่น ประวัติการท างานของเจ้าหน้าที่ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งรวมอยู่หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อมูลข่าวสารของราชการอ่ืน ๆ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร เจ้าหน้าที่ก็อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวได ้
  2.6 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน (มาตรา 15 (6)) 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อนี้แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่มี
กฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ อาจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น มีข้อก าหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางประเภทไว้ เช่น กรมสรรพากรมี
ประมวลรัษฎากร มาตรา 10 ที่ก าหนดห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของผู้เสียภาษีแก่ผู้ใด
เว้นแต่เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหรือศาล เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยบทบัญญัติดังกล่าวก็
สามารถมีค าสั่งมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยดังกล่าวนี้ได้ ส าหรับข้อมูล
ข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืนนั้นมีได้หลายลักษณะ เช่น อาจเป็นไป
โดยชัดแจ้ง โดยผู้ให้ข้อมูลข่าวสารได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่ประสงค์จะให้ราชการน าไปเปิดเผย 
หรืออาจมีการท าสัญญาต่อกันไว้ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าของข้อมูล หรือในบางกรณีอาจถือว่าเป็นไป
โดยปริยายได้ เช่น เรื่องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือการท าผิดในเรื่อ งส าคัญ เช่น 
เรื่องยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งย่อมเป็นที่เข้าใจกันว่า ข้อมูลลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อหรือสิ่งที่ท าให้รู้ชื่อ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐจะไม่น าไปเปิดเผย ซึ่งอาจถือว่าเป็นกรณีที่เป็นไปโดยปริยายที่ผู้ให้ไม่
ประสงค์จะให้น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชื่อ หรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไปเปิดเผย 
  2.7 ข้อมูลข่าวสารที่มีการก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม (มาตรา 15(7)) 
  ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยทั้งสิ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับการป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ส่วนเสีย 
อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน โดยในกรณีที่ต้องการจะก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่อาจมี
ค าสั่งมิให้เปิดเผยเพ่ิมเติมได้ จะต้องน าไปก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 



 
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการมีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  1. ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้
ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด(มาตรา 15 วรรคสอง)เมื่อ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติก าหนด
ไว้ในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ เจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้ 
ดุลยพินิจว่าจะมีค าสั่งให้เปิดเผยหรือไม่ใช่เปิดเผย และในกรณีที่มี ค าสั่งมิให้เปิดเผย (การแจ้งผู้ร้องว่าไม่
อนุญาตหรือไม่สามารถเปิดเผยได้) จะต้องระบุไว้ในค าสั่งด้วยถึงเหตุผลของการไม่เปิดเผย โดยเหตุผลที่ระบุ
อย่างน้อยต้องแจ้งว่าข้อมูลข่าวสารที่สั่งไม่เปิดเผยนี้จัดเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ในประเภทใด และเพราะเหตุใด  
จึงไม่เปิดเผย โดยมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เช่น ในกรณีที่มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัยของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่การสอบสวนวินัยดังกล่าวยังด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ เมื่อมีปัญหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ดุลพินิจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว ก็จะต้องระบุเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยว่า เหตุผลที่ไม่เปิดเผยนี้เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดอยู่ในประเภทของข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากขณะนั้นการด าเนินการสอบสวน
วินัยยังไม่เสร็จสิ้นการเปิดเผยอาจท าให้การด าเนินการสอบสวนไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง(2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เป็นต้น 
  การที่พระราชบัญญัติก าหนดให้ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะต้องระบุเหตุผลของการสั่ง 
ไม่เปิดเผยข้อมลูข่าวสารไว้ด้วย ก็เพ่ือประโยชน์หลายประการ คือ 
  ประการแรก ท าให้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ออกค าสั่งมิให้เปิดเผยต้องมีการพิจารณาโดยรอบคอบ
อย่างจริงจังว่าสมควรที่จะไม่เปิดเผย มีเหตุผลรองรับทั้งทางกฎหมายและข้อเท็จจริง 
  ประการที่สอง ท าให้ผู้ที่ขอข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนว่าการที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิใช่เป็นการด าเนินการตามอ าเภอใจหรือต้องการปกปิด โดยมีอะไรที่ซ่อนเร้นปิดบัง 
ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเหตุผลที่ระบุไว้เป็นที่ยอมรับและผู้ที่ขอข้อมูลข่าวสารพอใจ ถือได้ว่าเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือแก่ระบบการบริหารงานของรัฐได้อีกทางหนึ่ง 
  ประการที่สาม ในกรณีที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่เห็นด้วยกับค าสั่งมิให้เปิดเผยของหน่วยงาน
ของรัฐและใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย เหตุผลที่ระบุไว้ในค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็น่าจะเป็นข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ยิ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ระบุเหตุผลไว้โดยละเอียดมากเท่าใด การวินิจฉัยอุทธรณ์
ย่อมเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้          
อีกทางหนึ่ง 
 
 
 



 
  2. ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องให้เวลา
อันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค้านได้ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่รับแจ้ง(มาตรา 17 วรรคหนึ่ง) 
  ข้อก าหนดนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ยื่นค าขอไว้แล้ว
เห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวหากเปิดเผยไปแล้วอาจท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อ
ประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าวพระราชบัญญัติก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบการ
พิจารณาเรื่องนี้แจ้งให้บุคคลที่เก่ียวข้องให้เสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด โดยให้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งประโยชน์ได้เสียอาจได้รับผลกระทบ
นั้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความจ าเป็น เพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นได้รับทราบว่ามีการขอข้อมูล
ข่าวสาร และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว บุคคลที่เกี่ยวข้องจะสามารถพิจารณาว่าการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของตนหรือไม่ และจะคัดค้านโดยชัดแจ้งหรือโดยละเอียด
ด้วย เพื่อหน่วยงานสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้ เช่น คัดค้านไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หรือ 
แต่เพียงบางส่วนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะท าให้เสียหายอย่างใดมากเพียงใด เป็นต้น นอกจากนั้น        
การให้เวลาแก่ผู้มีประโยชน์ได้เสียหรือได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก็เพ่ือที่จะให้บุคคลนั้นสามารถมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาและจัดท าค าคัดค้าน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถไป
ก าหนดให้เวลาที่มากเกินสมควรเพราะโดยใช้หลักการแล้วกฎหมายต้องการให้ด าเนินการคัดค้านโดยเร็วที่สุด 
เพ่ือไม่ให้กระบวนการพิจารณาเรื่องการขอข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีความล่าช้าดังนั้น หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงควรแจ้งก าหนดเวลาที่อาจรับผลกระทบได้พิจารณามีค าคัดค้านภายในเวลาที่
เหมาะสม 
  3. ผู้ที่ได้รับแจ้งตามข้อ 5.2 (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง) ผู้ที่ได้รับทราบว่าการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้
โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (มาตรา 17 วรรคสอง) 
  ข้อก าหนดนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการด าเนินการในข้อที่ผ่านมา กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้แจ้งให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทราบแล้ว ผู้ที่ได้รับแจ้งหากประสงค์จะ
คัดค้านก็จะต้องด าเนินการคัดค้านภายในเวลาตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ได้รับหนังสือคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมสามารถมีดุลพินิจให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวได ้
  4. ในกรณีที่มีค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้ จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี(มาตรา 17    
วรรคสาม) 
 
 



 
 
  จะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียหายมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้มีหนังสือคัดค้านมายังเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถมีดุลพินิจที่จะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับค าคัดค้านดังกล่าวได้ ซึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นด้วยกับค าคัดค้าน                           
ก็มีค าสั่งมิให้เปิดเผยตามแนวทางที่ได้ศึกษามาแล้ว และแจ้งให้ผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารทราบ แต่ในกรณีที่                              
ไม่เห็นด้วยกับค าคัดค้านก็จะต้องมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน และแจ้งให้ผู้ที่คัดค้านทราบว่า หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เห็นด้วยกับค าคัดค้านและจะพิจารณาด าเนินการมีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีมีผู้ขอนี้ต่อไป 
  การที่หน่วยงานของรัฐมีดุลพินิจที่จะไม่รับฟังค าคัดค้าน พระราชบัญญัติได้ก าหนดห้ามมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจนกว่าจะได้ผ่านเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างก่อน กล่าวคือ
เงื่อนไขประการแรก “จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18” 
  มาตรา 18 ได้ก าหนดให้ผู้คัดค้านสามารถอุทธรณ์ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่รับฟังค าคัดค้านต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่   
ได้รับค าสั่งนั้น หมายความว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีค าสั่งแจ้งไม่รับฟังค าคัดค้านไปยังผู้คัดค้านรวมทั้ง
ได้แจ้งไปในค าสั่งดังกล่าวให้ผู้คัดค้านทราบด้วยว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น ซึ่งถ้าพ้นก าหนดเวลาตามค าสั่งนี้และ
ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับผู้ขอได้  อย่างไรก็ตามหากในการแจ้งค าสั่งไม่
รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์และก าหนดวันที่จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้คัดค้านทราบ ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 นี้ก็จะถูกขยาย
ออกไปจากสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 40 
  เงื่อนไขประการที่สอง “หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มี  
ค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้ว” เงื่อนไขนี้สืบเนื่องจากเงื่อนไขประการแรก กล่าวคือ ในกรณีที่
ล่วงพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา 18 แล้ว ผู้คัดค้านไม่ด าเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประการที่สอง        
แต่หากผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในการก าหนดเวลาตามเงื่อนไขประการแรกแล้ว 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะยังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ได้จนกว่าคณะกรรมการ 
วินิจฉัยฯ จะได้มีค าวินิจฉัยแล้ว ซึ่งหากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีค าวินิจฉัยเห็นด้วยกับการไม่รับฟังค าคัดค้าน
ของหน่วยงานของรัฐก็สามารถด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้แต่หากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เห็นด้วย
กับการไม่รับฟังค าคัดค้าน หน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ หรือหาก
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่เพียงบางส่วน หน่วยงานของรัฐก็จะต้อง
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติให้ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นที่สุด 



 
แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  จะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแล้วอาจ
กระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชบัญญัติได้ก าหนดห้ามไว้โดยมิได้มีข้อยกเว้นให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก ดังนั้น การศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะศึกษาโดยอาศัยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติก าหนดให้อาจมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค า
ขอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดซึ่งอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือได้เปิดเผยต่อไป 
  ในการใช้ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา15 วรรค
แรก ได้ก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่ง
มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง(1)-(7) ซึ่ง
ได้เสนอรายละเอียดไว้แล้วในข้อ 3.2 จะต้องค านึกถึง 3 เรื่อง คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน หมายความว่าเมื่อมีผู้มา
ขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจ เพ่ือชั่งน้ าหนักก่อนมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัย
แนวทางตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ข้างต้น กล่าวคือ 
  1. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร เช่น กรมสรรพกรอาจต้องพิจารณาว่า การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอ ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายประมวลรัษฎากรหรือไม่ หรือในกรณีที่
ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขออาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะต้อง 
พิจารณาว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ 
  2. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้ วจะเป็นประโยชน์            
ต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวมหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจได้เหมาะสมถูกต้องที่สุด กล่าวคือ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวพันกับ
สังคมโดยส่วนรวม การเปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่า เรื่องราวต่าง ๆ       
ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการด าเนินการไปอย่างไร โปร่งใสมีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่า
การเปิดเผยอาจกระทบต่อบุคคลบางคน แต่หากมีความชัดเจนว่า การเปิดเผยนั้นจ าเป็นส าหรับสาธารณะชน
หรือคนโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีดุลพินิจให้เปิดเผย 
  3. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอเป็นสิ่งจ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรและมากน้อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ      
ตัวเนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอให้เปิดเผย ฯลฯ โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของผู้ขอข้อมูลว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอ
นั้นเกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบ
ต่อการปกป้องสิทธิของผู้ขอมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีน้ าหนักของส่วนได้เสียและความจ าเป็นสูงมากก็มี     
 
 



 
 
น้ าหนักท่ีจะต้องน ามาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นบุคคลที่สาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขออาจกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่สามจึงต้องมี 
การพิจารณาด้วยเช่นกันว่า บุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใด  
จะสามารถป้องกันผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่ และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่อง  
ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะท าให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น 
อาจเปิดเผยโดยปิดทับชื่อ หรือสิ่งที่ท าให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน เป็นต้น 
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การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยสุจริต 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่
ต้องการให้มีการปรับทัศนคติหรือค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้เป็นไปในลักษณะ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดข้อยกเว้น จึงได้มีบทบัญญั ติที่เป็นการ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย        
ซึ่งพระราชบัญญัติได้ก าหนดเป็นหลักไว้ตามมาตรา 20 ว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมี
ความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิด หากเป็นการกระท าโดยสุจริต ในกรณี
ต่อไปนี้ 
  1. มาตรา 20(1) เป็นกรณีที่ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่เปิดเผยและมีการก าหนดขั้นความลับแล้ว โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใดที่จัดอยู่ในประเภทข้อมูล
ข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยและมีการก าหนดชั้นความลับไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชั้นลับ ลับมาก ลับที่สุด 
และเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นแก่ผู้ขอข้อมูลโดยด าเนินการโดยสุจริต ไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝงและมีการด าเนินการตามขั้นตอนหรือข้อก าหนดตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 แล้ว เช่น ถ้าตนเองมิใช่ผู้มีอ านาจหรือได้รับมอบอ านาจก าหนดชั้น
ความลับก็จะต้องเสนอให้ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับนั้น ๆ เป็นผู้สั่งให้มีการปลดชั้นความลับเสียก่อนที่จะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นและถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นได้ด าเนินการปลดชั้นความลับ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถ
น าไปเปิดเผยได้ แม้ว่าต่อมาพบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท าให้มีผลกระทบเสียหายต่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หรือต่อรัฐ เข้าข่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ซึ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมายนั้น เป็นต้น 
  2. มาตรา 20(2) ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป ส าหรับข้าราชการพลเรือนซึ่ง
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้มีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัด
อยู่ในประเภทข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลหนึ่ง บุคคลใด การมี
ค าสั่งมิให้เปิดเผยเพ่ือประโยชน์ส าคัญเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิตสุขภาพ หรือประโยชน์ต่อของ
บุคคลและค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใด 
แม้ว่าเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายนั้น 
  หากพิจารณาตามข้อก าหนดของกฎหมายมาตรา 20 นี้แล้ว หมายถึงในกรณีที่มีผู้มาขอ
ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่พิจารณาโดยสุจริตไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝงอยู่ และได้มีการชั่งน้ าหนัก
ถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณะ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้มีค าสั่งให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารไปตามที่ได้มีดุลพินิจนั้น เจ้าหน้าที่ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใดแม้ว่า
เข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น อย่างไรก็ตาม การยกเว้นนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจ
ต้องรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าวนี้ 
 
 
 



 
  3. เจ้าหน้าที่โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 20 (2) เช่นเดียวกับข้อที่ผ่านมาสามารถก าหนด
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 
  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้มาขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับผู้
ที่มาขอ แต่เห็นว่าหากมีการน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปเปิดเผยเป็นการทั่วไป อาจกระทบเสียหายถึงบุคคลที่ 
3 ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติจึงก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้
ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอได้ เช่น อาจก าหนดว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอให้น าไปใช้เฉพาะเพ่ือการฟ้องคดีเพ่ือ
รักษาปกป้องสิทธิของผู้ขอ แต่ห้ามน าไปเปิดเผยเป็นการทั่วไปและแก่สาธารณชน ซึ่งในกรณีที่ผู้ขอข้อมูลฝ่า
ฝืนบทบัญญัติตามข้อนี้ ก็มีบทลงโทษทั้งปรับและจ าตามกฎหมายด้วย ข้อก าหนดตามข้อนี้จึงเป็นผลดีที่ช่วย
ในการใช้ดุลพินิจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด
การน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ 
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แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียน 

ตรวจดูว่ามีข้อมลูข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหรอืไม่ 

ช่วยเหลือ / แนะน า /ค้นหาจากดัชนีข้อมูล
ข่าวสารที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือที่

แยกเก็บไว้ตากหาก  
ให้กรอกแบบฟอรม์ค าขอ 

ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม
หรือเจ้าหน้าท่ีกรอกเอง 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดข้อมูล
ข่าวสารตามค าขอได้หรือไม ่

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลค าขอ 

ถ่ายส าเนา / รับรองส าเนาถูกต้อง 

ถ้าไม่มีข้อมลูข่าวสารในหน่วยงานน้ัน 
ให้แนะน าไปขอที่หน่วยงานอื่น 

ให ้ ใหบ้างส่วน ไม่ให้ ไม่มี 

ถ่ายส าเนา 
ส่วนที่ให้ถ่ายส าเนา

รับรองส าเนา 
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ ผู้ขอไม่เชื่อ 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
ส่วนที่ปฏิเสธแจ้ง

สิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอ 
แนะน าข้อปฏิบัติ/ยกเว้น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

แนะน าให้ใช้สิทธิ
ร้องเรียน 
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ถ้ามีข้อมลู ถ้าไม่มีข้อมลู 



ค าอธิบายแผนผังขั้นตอน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 1. แนะน าให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
จัดท าเตรียมไว้เพื่อสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ 
 2. ช่วยเหลือ ในการให้ค าแนะน าและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 
 3. หากมีการจัดแยกข้อมลูข่าวสารทีมีไว้บริการประชาชนตรวจค้น จะต้องเก็บไว้
ต่างหากและต้องให้ค าแนะน ากับประชาชนว่าจะต้องไปติดต่อตรวจดูข้อมูลข่าวสารใด ณ ที่
ใด อย่างไร ทั้งนี้ต้องค านงึถึงความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก 
 4. ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิขอดูบัตรประจ าตัวของผู้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นคนต่างด้าวถ้า
เป็นคนต่างด้าวจะไม่ให้บริการก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะขอให้ประชาชนแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนโดยพร่ าเพรื่อ หรือโดยไม่มีเหตุสงสัยไม่ได้ เพราะเป็นการสร้างภาระให้กับ
ประชาชนเกิดควร 
 5. เมื่อประชาชนขอถ่ายส าเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่จะด าเนินการถ่ายส าเนา
ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม 
ดูประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอ
ส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2542 เพิ่มเติม 
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กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี 

รับค าขอข้อมูลข่าวสาร 

พิจารณาประเภทข้อมลูตามค าขอ 

ข้อมูลทีส่่งผล
ต่อการ 

ข้อมูลทั่วไปตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ

แนะน า 
การสืบค้นข้อมูล               
ตามดัชนี/ มาตรา           

ที่จัดเก็บ 
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แจ้งผู้ขอรับข้อมลูทราบ                
- อธิบายเหตุผล 

ส่งข้อมลูให้ผู้รับบรกิาร 

ผู้รับบริการกรอกสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 

ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดการ
ขอรับข้อมลูในแบบค าขอรับบริการ 


