
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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ค าน า 
 

ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไดจ้ัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ซึ่งในศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดองค์ความรู้
ตามภารกิจของงานไว้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือบริการประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

ส าหรับคู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และสร้าง
การรับรู้ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้มารับบริการ   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ สามารถใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความ
เข้าใจในวิธีการเข้าถึงงานบริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งใช้ประกอบการขับเคลื่อน
กระบวนการด าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขั้นโดดเด่นต่อไป   
 

 

                           ส านักงานเลขานุการกรม  
     ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ  นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการให้บริการ
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ช่วย
สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา 9     
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กอปรกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ   โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ " มีภารกิจในการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์  โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 
อีกท้ังรับเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย   

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
ทุกคนที่มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐ ดังนั้น จึงได้มีระเบียบส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  และค าสั่งส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๙๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บริการเจ้าหน้าที่และประชาชน ณ อาคารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 (ตึกหน้า) ภายในห้องสมุดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ๖๐/๑  ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400   
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
2.1 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาค าขอของผู้ใช้สิทธิรับรู้ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องภายใต้ขอบเขตบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2.2 สามารถจ าแนกระบุได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ใช้สิทธิขอให้เปิดเผยนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด 
และเปิดเผยไม่ได้เพราะเหตุใด          

2.3 เสนอแนะวิธีการ แนวทางปฏิบัติส าหรับข้อมูลข่าวสารของราชการแต่ละประเภท หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจตามกฎหมาย และหลักการส าคัญท่ีต้องค านึงถึงประกอบการพิจารณา 

3. ขอบเขต 
คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540        

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 การศึกษาท าความเข้าใจให้รู้ถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชนตรงตามวัตถุประสงค์
ของการออกกฎหมายฉบับนี้มาใช้บังคับสิทธิ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้โดยแจ้งชัดตามมาตรา 56 และ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 มีเจตนารมณ์ คือ “ในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  
ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมี
สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่งคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน” 
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5. ขอบเขตบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 5.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย 

 การจ าแนกประเภทของข้อมูลข่าวสารมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท ซึ่งรายละเอียด
ในส่วนนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการในหลายมิติ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และแนวทางการปฏิบัติส าหรับข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ โดยถือหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร
นั้นๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย การจ าแนกประเภทข้อมูลของราชการในที่นี้ เป็นการจ าแนกเพ่ือมุ่ง
ผลส าเร็จด้านการปฏิบัติมิได้มุ่งหมายแบ่งประเภทข้อมูลข่าวสารในเชิงวิชาการหรือทฤษฎี เพ่ือให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทอันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน อีกท้ังสามารถใช้
เป็นแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวในกระบวนการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการคุ้มครองสิทธิ
รับรู้ของประชาชน 

 ก. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการในความหมายอย่างกว้าง 

 ในความหมายอย่างกว้างของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ สามารถจ าแนกข้อมูลข่าวสารของราชการได้เป็น 2 ประเภท ทั้งนี้เป็นการจ าแนกตามลักษณะเด่นของ
ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ได้แก่ 

 (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการทั่วไป (หลักการคุ้มครองสิทธิรับรู้) 
 (2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (หลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล) 

 ข. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงสร้างของกฎหมาย 

 เป็นการจ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่สอดคล้องกับลักษณะของโครงสร้างแห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วยกฎหมายฉบับนี้มีการแบ่งข้อบัญญัติต่างๆ  ไว้เป็น
หมวดๆ โดยมีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้วยกัน 4 หมวด ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามโครงสร้างของ
กฎหมายดังกล่าวสามารถจ าแนกข้อมูลข่าวสารราชการได้ 4 ประเภท คือ 

 (1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ (หมวด 1 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 ) 
 (2) ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (หมวด 2 มาตรา 14 ถึง มาตรา 17 ) 
 (3) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (หมวด 3 มาตรา 24 มาตรา 25 ) 
 (4) ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ (หมวด 4 มาตรา 26 ) 

 ค.ประเภทของข้อมูลที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 

 ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้เป็นการจ าแนกตามลักษณะการใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐในการ
พิจารณาปฏิเสธการเปิดเผยและอาจมีค าสั่งปฏิเสธค าขอของประชาชนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้        
ตามข้อยกเว้นที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 14 มาตรา 15 
มาตรา 16 และมาตรา 17 ข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
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 (1) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนัยมาตรา 14  
 (2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ดุลยพินิจตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ตามนัยมาตรา 15  
 (3) ข้อมูลข่าวสารที่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามนัยมาตรา 16 (ข้อมูลข่าวสารที่
ก าหนดชั้นความลับไว้) 
 (4) ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้มีประโยชน์ได้เสีย (คุ้มครองบุคคลที่สาม) ตามนัยมาตรา 17  

 5.2 ผู้ทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  (1) ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย : ในประเด็นของการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  โดยหลักการแล้วบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ซึ่งสิทธิได้รู้ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย สิทธิได้รู้ตามกฎหมายฉบับนี้จึงก าหนดให้เป็นสิทธิของคนไทย
โดยเฉพาะ คนต่างด้าวจึงไม่มีสิทธิได้รู้เช่นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามคนต่างด้าวจะมีสิทธิได้รู้ห รือไม่นั้น        
ตามกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เปิดโอกาสส าหรับคนต่างด้าวไว้ เพ่ือให้คนต่างด้าวบางสถานะใช้สิทธิได้เพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิของตนเท่านั้น 

ผู้ทรงสิทธิ ข้อกฎหมาย 

1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 11 วรรคท้าย 
ก าหนดให้บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
หรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ 

2. นิติบุคคล หรือเอกชนที่มีสัญชาติไทย ค าว่า “บุคคล” ใน มาตรา 9 และมาตรา 11 
นอกจากหมายถึงบุคคลธรรมดาแล้ว ยังหมายถึง 
เอกชน กลุ่มหรือคณะบุคคล และนิติบุคคล 

3. คนต่างด้าวที่มีถ่ินที่อยู่ถาวรในประเทศไทย มาตรา 4 วรรค 7 ก าหนดว่า  “คนต่างด้ าว ” 
หมายความว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและ
ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลหมายความ
ว่า “คนต่างด้าว” ที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ก็มีสิทธิ
รับรู้ 
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ผู้ทรงสิทธิ ข้อกฎหมาย 

4. คนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หมาย
รวมถึงนิติบุคคลที่ทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือคนต่างด้าวหรือมีผู้จัดการ
หรือกรรมการเกินครึ่งเป็นคนต่างด้าว  
 

คนต่างด้าวประเภทนี้ในปัจจุบันยังไม่มีสิทธิได้รู้ 

มาตรา 9 วรรคท้าย ก าหนดว่า คนต่างด้าวจะมีสิทธิ
ตามมาตรานี้ เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการประกาศกฎกระทรวงในเรื่อง
นี้ ท าให้คนต่างด้าวยังไม่มีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ(สิทธิเข้าตรวจดู สิทธิขอดู ขอส าเนา) 

ข้อสังเกตส าคัญ : 
หน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายนี้ 
 
 
 
 
 

แม้หน่วยงานของรัฐจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมี
ความจ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ก็ตาม 

เหตุผลคือ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือวางหลักเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

- การขอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์ในทางการบริหารราชการ 
หรือปกครองภาครัฐจึงต้องใช้กลไกการบริหารของ
ภาครัฐ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และธรรม
เนียมปฏิบัติทางราชการรองรับอยู่แล้ว  

หมายเหตุ : หากผู้ขอข้อมูลข่าวสารมิได้อยู่ในฐานะผู้ทรงสิทธิรับรู้ หน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอมีค าสั่งยกค าขอ
ข้อมูลนั้นได้ 
 

(2) ผู้ทรงสิทธิ : ในฐานะเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ผู้ทรงสิทธิ ข้อกฎหมาย 

1.บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มาตรา 21 เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” 
หมายความว่าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย....... 

2. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ต้องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย 

มาตรา 21 เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” 
หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ ไทย       
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

3. แพทย์ทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลนั้นมอบหมาย มาตรา 25 วรรค 2 การเปิดเผยรายงานการแพทย์
ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้น
มอบหมายก็ได้ 
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ผู้ทรงสิทธิ ข้อกฎหมาย 

4. บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2541) 
- ผู้ใช้อ านาจปกครอง (กรณีผู้เยาว์) 
- ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ ์

- ผู้ด าเนินการแทนผู้ถึงแก่กรรมตามล าดับ ดังนี้ คือ  
   1. บุตรชอบด้วยกฎหมาย 

   2. คู่สมรส 

   3. บิดาหรือมารดา 

   4. ผู้สืบสันดาน 

   5. พี่น้องร่วมบิดามารดา 

   6. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มาตรา 25 วรรค 4 ให้บุคคลตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา 23 
มาตรา  24 และมาตรานี้ แทนผู้ เ ย าว์  คน ไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้  
 

ปัจจุบันมีประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2541) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2541 

ข้อสังเกตส าคัญ กรณีที่ เป็น  ”นิติบุคคล” พระราชบัญญัติข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มิได้ให้ความ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
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(3.) หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการส าหรับข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่างๆ 

3.1 ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการในความหมายอย่างกว้าง 
ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 

1. ข้อมูลข่าวสารของราชการทั่วไป - ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะ หรือมี
ลักษณะเป็นข่าวสารมหาชน รวมถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่
หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือได้มาในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใดหรือจากการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ตามปกติ และ
ในขณะที่มีค าขอ ข้อมูลข่าวสารนั้นมีอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประเภทนี้ต้องตกอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งสิทธิรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว 
- หลักการ : บุคคลย่อมมีสิทธิรับรู้ข่าวสารของราชการ 
- ข้อกฎหมาย : รธน. มาตรา 56 และ พ.ร.บ.ข้อมูลฯ มาตรา 7, 
9 , 11 
- แนวทางปฏิบัติ : หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผย       
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
- วิธีการ : มีหน้าที่ต้องจัดหาหรือเปิดเผย ให้โดยเร็ว 

2. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล หากมีการเปิดเผย วิญญูชนทั่วไปคาดหมายได้ว่าจะ
เป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวได้ 
- หลักการ : โดยหลักแล้วข้อมูลประเภทนี้ต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย การเปิดเผยต้องถือหลัก
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
- ข้อกฎหมาย : รธน. มาตรา 35 และ พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มาตรา 
24 , 25 
- แนวทางปฏิบัติ :  
กรณีที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิที่จะได้
รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 
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 - วิธีการ : เมื่อบุคคลเจ้าของข้อมูลมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงาน

ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นได้
ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคล
นั้น 
กรณีที่ผู้ขอมิได้เป็นเจ้าของข้อมูล :  
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอันเป็นการละเมิดหรือ
กระทบถึงสิทธิของบุคคลหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลจะ
กระท ามิได ้
- วิธีการ : 
  - หน่วยงานจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อผู้ขอได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น 
  - กรณีไม่มีหนังสือยินยอมและผู้ขอประสงค์จะให้เปิดเผย
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นต้องใช้ดุลยพินิจตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา 15 
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3.2 ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการของกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 

1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ข้อมูลประเภทนี้มี 3 ประเภท คือ 
(1) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 
7) 
- ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญที่
ประชาชนต้องรู้  เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องใช้เป็น
หลักฐานถาวรเพ่ือการบริการประชาชน หรือเพ่ือใช้ในการอ้างอิง
หรือมุ่งให้มีผลทางกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องให้มีการแพร่หลาย
มากที่สุดเพ่ือให้ประชาชนได้รู้และเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว และ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือใช้เป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ 
- หลักการ : เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไป 
- ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ.ข้อมูลฯ มาตรา 7 
- แนวทางปฏิบัติ : 
  - หน่วยงานต้องเปิดเผยโดยส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
- วิธีการ : คือ หน่วยงานต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ไปยัง
ส านักนิติธรรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- หน่วยงานต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ไว้เผยแพร่     
จะโดยวิธีการตั้งแสดง ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน 
- และต้องจัดให้มีอย่างน้อย จ านวน 1 ชุด เพ่ือเปิดเผยให้
ประชาชนได้รับรู้เป็นการทั่วไป โดยวิธีจัดเตรียมไว้ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
ข้อสังเกต : ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ถือเป็นค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
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 (2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู  (มาตรา 9)  

- ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญรองจาก ข้อ (1) 
เป็นประเภทที่ประชาชนควรได้รู้ การเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้เป็น
ความจ าเป็นในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และเอ้ืออ านวย
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารงาน
ภาครัฐในเบื้องต้นได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
- หลักการ : เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไป โดยการจัดเตรียมไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 
- แนวทางปฏิบัติ : 
- หน่วยงานของรัฐต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ให้มีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้ ณ สถานที่ก าหนด 
- สามารถปกปิดข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในบังคับมาตรา 14 และ
มาตรา 15 ได้เท่าท่ีจ าเป็น 
- หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 
- มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไว้บริการประชาชนและให้
ค าแนะน าท่ีถูกต้องในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
- วิธีการ :  
- จัดตั้งแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) - (8) ไว้ให้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าแฟ้มดรรชนีไว้ส าหรับค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก 
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี กขร. ก าหนด 
ข้อสังเกต : ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ ถือเป็น
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 (3) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดหาให้ประชาชนตามค าขอ (มาตรา 11) 
- ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่ต้องจัดหา
ให้แก่ประชาชนที่ใช้สิทธิขอข้อมูลเป็นการเฉพาะราย เป็นข้อมูล
ทั้งหมดที่สมควรให้มีการเปิดเผยอันเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่นอก
ขอบข่ายบังคับมาตรา 7 และมาตรา 9  
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- หลักการ : เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทุกชนิดที่ต้อง
เปิดเผยเป็นการทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการปกครองที่โปร่งใส 
ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยนี้ต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา 15 
- ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มาตรา 11 
- แนวทางปฏิบัติ : 
- ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ต้องเปิดเผยให้บุคคลที่สนใจเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
- เมื่อมีบุคคลใช้สิทธิยื่นค าขอโดยถูกต้อง เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุม ครอบครอง 
ดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารตามค าขอให้ผู้
ร้องขอภายในเวลาอันสมควร 
- การที่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ ต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่แล้ว และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ 
- วิธีการ :  ด าเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ให้แก่ผู้ใช้
สิทธิขอโดยเร็ว ไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่รับค าขอ 
 
- ข้อสังเกต : ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ถือ
เป็นค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
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ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย - ลักษณะทั่วไปของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่ไม่

สมควรให้เปิดเผยได้โดยง่าย เพราะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงาน ประโยชน์สาธารณะ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
- หลักการ : หน่วยงานมีอ านาจตามกฎหมายที่จะออกค าสั่ง
ปฏิเสธการเปิดเผยได้ หากจ าเป็นก็จะมีดุลยพินิจพิจารณาให้
เปิดเผยได้ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
(1) ข้อมูลข่าวสารประเภทที่กฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 
- ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- แนวทางปฏิบัติ : 
- หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มิได้ ทั้งนี้
ตามนัยมาตรา 14  
- วิธีการ : หน่วยงานของรัฐต้องมีค าสั่งห้ามมิให้เปิดเผย 
(2) ข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทต้องใช้ดุลยพินิจก่อนมี
ค าสั่งมิให้เปิดเผย 
- ลักษณะของข้อมูล : มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 7 
ลักษณะ ตามมาตรา 15 
แนวทางปฏิบัติ : หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมี
ค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ แต่ต้องใช้ดุลยพินิจโดยค านึงการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ 
และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ทั้งนี้ ตามนัย
มาตรา 15 
วิธีการ :  หน่วยงานของรัฐต้องใช้ดุลยพินิจชั่งน้ าหนักตาม
หลักเกณฑ์ 3 ประการ ประกอบกัน คือ 1.การปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 2.ประโยชน์สาธารณะ และ 3. 
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องดูรายละเอียดการใช้ดุลยพินิจ
ในหน้าที ่18 
- ข้อสังเกต : ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนี้         
โดยไม่ใช่ดุลยพินิจเสียก่อนตามกรอบหลักเกณฑ์ของกฎหมายถือ
เป็นค าสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย 
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ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
 (3) ข้อมูลข่าวสารประเภทท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

- ลักษณะของข้อมูล : ข้อมูลข่าวสารที่มีการก าหนดชั้นความลับไว้ 
ได้แก่ ชั้นลับ ชั้นลับมาก ชั้นลับที่สุด  
- ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มาตรา 16 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
- แนวทางปฏิบัติ : 
- หน่วยงานของรัฐต้องมีวิธีการรักษามิให้รั่วไหล โดยหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ต้องก าหนดวิธีการคุ้มครองรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลข่าวสารนั้นให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษ า
ความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 16 
- วิธีการ : 
- ในการพิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสารหน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจ
โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์ของสาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 15 เช่นเดียวกัน 
-กรณีที่พิจารณาเห็นว่าต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ เพราะมี
เหตุผลจ าเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนยิ่งกว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องเสนอให้ผู้มี
อ านาจก าหนดชั้นความลับนั้น ยกเลิกชั้นความลับนั้นก่อนที่จะมี
การเปิดเผยต่อไป 
-กรณีข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตาม
ระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีค าสั่งต่อไป 
(มาตรา 12 วรรคสอง) 
(4) ข้อมูลข่าวสารประเภทที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของผู้ใด (มาตรา 17) 
 ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อประโยชน์
ได้เสียของบุคคลที่สาม ค าว่า “ประโยชน์ได้เสีย” มีความหมายที่
แคบกว่า “ส่วนได้เสีย” โดยปกติเป็นเรื่องที่กระทบประโยชน์
ทางธุรกิจ หรืออาจท าให้เสียหายที่ตีค่าความเสียหายเป็นเงินได้ 
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ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
 - ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มาตรา 17 

- แนวทางปฏิบัติ : 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบมีหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นเสนอค า
คัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้น
อาจเสนอค าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 
- วิธีการ :  
- เมื่อได้รับค าร้องคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้อง
พิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบ
โดยไม่ชักช้า 
- ในกรณีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตาม
มาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารได้มี
ค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ลักษณะของข้อมูล : เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคลและมีความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งที่
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ประวัติสุขภาพ ประวัติ
การศึกษา ฐานะทางการเงินฯ 
- หลักการ : เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
การเปิดเผยต้องได้รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
- ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มาตรา 4 มาตรา 25 
- แนวทางปฏิบัติ : 
  - หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของคน
ไทยทุกคน และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่ไม่มี
สัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
  - การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืนที่มี่ใช่เจ้าของ
ข้อมูล ต้องได้รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นหนังสือ  
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ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
 - วิธีการ : 

  - เมื่อเจ้าของข้อมูลข่าวสารให้สิทธิในการขอ หน่วยงานมีหน้าที่
ต้องเปิดเผย 
  - กรณีผู้อ่ืนใช้สิทธิ หน่วยงานต้องแนะน าให้ผู้ขอไปท าค าขอ
ยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลก่อน 
  - ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว 

4. ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ - ลักษณะของข้อมูล : คือข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ประสงค์เก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดนับตั้งแต่วันที่
เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น (1)ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี (2) ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบปี 
- หลักการ : ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต้องเก็บ
รักษาโดยหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุไว้ให้ประชาชนไว้
ศึกษาค้นคว้า 
- ข้อกฎหมาย : พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มาตรา 26 
- แนวทางปฏิบัติ : ให้หน่วยงานของรัฐส ารวจตรวจสอบการ
ครบก าหนดเวลาส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ         
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพ่ือประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แล้วคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 
- วิธีการ : หน่วยงานของรัฐส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์
ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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3.3 ประเภทของข้อมูลที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยโดยต้องใช้ดุลยพินิจตามมาตรา 15 

ข้อมูลข่าวสาร หลักการ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่อาจมี
ค าสั่งสั่งมิให้เปิดเผยโดยใช้ดุลยพินิจ
ตามหลักเกณฑ์ มาตรา 15 
 
 
1.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านความ
มั่นคงของประเทศ 
 
 
2.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย 
 
 
3.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านความเป็น

อิสระของ  เจ้าหน้าที่ 
4.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านความ
ปลอดภัยของบุคคล 
5.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสิทธิส่วน
บุคคล 
6 .ข้ อมู ล ข่ า วส าร เกี่ ย วกั บด้ านที่ มี
กฎหมายคุ้มครอง 
7.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านอ่ืนตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

- ลักษณะทั่วไป : เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
ข่าวสารประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้ 
1.จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ 

 
2.จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจ

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีการ
ป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

3.ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

4.จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด 

5.รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการ
เปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

6.ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือมีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้ใด 

7.ปัจจุบันยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพ่ิมเติมใดๆ 

  
ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยนี้มีอยู่จ านวนมาก และเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไป ปัจจุบันมีเพียง 6 

ลักษณะ(ประเภท) เนื่องจากลักษณะที่ 7 ปัจจุบันยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพ่ิมเติมใดๆ ข้อมูลข่าวสารทั้ง 6 
ลักษณะดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการในด้านใดด้านหนึ่ง    
หรือหลายด้าน กฎหมายจึงก าหนดลักษณะพิเศษที่ชัดเจน เป็นกรอบในการพิจารณา กล่าวคือ ในการมีค าสั่งไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ดุลยพินิจได้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการเปิดเผยให้กับผู้ขอจะมีประโยชนที่มี
น้ าหนักยิ่งกว่า ก็สามารถมีค าสั่งให้เปิดเผยได้ ทั้งนี้ค าสั่งปฏิเสธที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมได้รับความคุ้มครองตามนัย
มาตรา 20 
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 ก. การใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ในการใช้สิทธิรับรู้ ประชาชนต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้

ค าแนะน าแก่ประชาชนในการใช้สิทธิให้ถูกต้อง เบื้องต้นควรแนะน าให้ใช้สิทธิดังนี้ 
(๑) แนะน าให้ท าค าขอข้อมูลข่าวสารเป็นหนังสือ 
 หนังสือค าขอควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์     

(ถ้ามี) และหน่วยงานของรัฐควรจัดเตรียมแบบค าขอข้อมูลไว้อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(๒) แนะน าให้ผู้ขอระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้ชัดเจน 
 หากสามารถจ าแนกเอกสารที่ขอเป็นรายการๆ จะช่วยให้ง่ายและรวดเร็วต่อการพิจารณา 
(๓) แนะน าให้ผู้ขอให้เหตุผลการขอหรือน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ไว้ในค าขอด้วย 

 (กรณีที่ข้อมูลที่ขอมีลักษณะที่อาจไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ ได้ เพ่ือใช้ประกอบการใช้
ดุลยพินิจชั่งน้ าหนักระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ          
และประโยชน์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบกัน) 

(๔) หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอ ต้องพิจารณาค าขอโดยเร็วภายในเวลาอันสมควร 
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน าเพื่อไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่

ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขออยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขา

ของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม 
(๖) ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป     

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามาตรา ๑๖ 

ข. การใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ 
บุคคลผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถใช้สิทธิร้องเรียน โดยยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ในกรณีที่ 
(๑) หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอล่าช้าเกินสมควร 
(๒) หน่วยงานปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามค าขอ และผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง 
(๓) ผู้ขอไม่ได้รับการบริการที่ดี หน่วยงานของรัฐไม่อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ 
(๔) หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 

หรือมาตรา ๒๓ เป็นต้น 

ค. การใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งปฏิเสธของหน่วยงานของรัฐ 
บุคคลผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิเสธค าขอ โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 
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• กรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งปฏิเสธของหน่วยงานได้ มี ๓ กรณี ดังนี ้

 

สิทธิอุทธรณ์ 
 

เหตุที่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 ๑. อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ ครอบครองข้อมูลข่ าวสาร          

หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นมีค าสั่งไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามค าขอ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 ๒. อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟัง ค าคัดค้าน กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังค าคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของผู้มีประโยชน์ได้เสีย 

๓. อุทธรณ์ค าสั่งไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล 

กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามค าขอของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 
• ขั้นตอนและระยะเวลาในการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารและสิทธิอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

ขั้นตอนการใช้สิทธิรับรู้ 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 (1) ประชาชนยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารต่อ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

- ประชาชนใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามมาตรา 11 ค าขอ
ต้องระบุเอกสารที่เข้าใจได้ตามควร 
- หรือเป็นกรณีขอแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 

 (2) หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจมีค าสั่ง
เปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
ค าขอกรณีมีค าสั่งให้เปิดเผย เรื่องเป็นอัน
ยุติ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งค าสั่งภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่
ประชาชนมีค าขอ 

 (3) ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งมิให้
เปิดเผยต่อประธานกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (กขร.) ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐปฏิเสธค าขอ 

- ประชาชนต้องยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้น 
- ส าหรับกรณีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลต้องยื่นค า
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร 

 ( 4 )  กขร. พิ จารณาส่ งค าอุทธรณ์ ให้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร (กวฉ.) ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ ได้รับค าอุทธรณ์ 

 (5) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) ด าเนินกระบวนการ
พิจารณาวินิจฉัย 

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณีมีเหตุจ าเป็นให้
ขยายเวลาได้อีก 30 วัน 

 (6) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) จัดท าค าวินิจฉัย 

แจ้งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติภายใน 7 วัน 

 (7) หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยภายใน 7 วัน   
นับแต่วันที่ได้รับค าวินิจฉัย 
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กระบวนการการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

1. หลักเกณฑ์ส าคัญในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

    ก. หลักเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาออกค าสั่งปฏิเสธค าขอข้อมูลข่าวสาร 
         (1) ค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือค าสั่งปฏิเสธต้องกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง
ต้องเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่และต้องใช้อ านาจปฏิเสธการเปิดเผยตามมาตรา 14 หรือใช้ดุลยพินิจตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ตามนัยมาตรา 15 วรรคหนึ่ง หรือปฏิเสธค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 หรือ
ปฏิเสธค าขอให้แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 แล้วแต่กรณี 
         (2) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจะใช้อ านาจปฏิเสธ หรือใช้ดุลยพินิจปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
ต้องมีลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด 
         (3) ค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือค าสั่งปฏิเสธที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย ในค าสั่งนั้นต้องมีการแจ้งสิทธิ
และระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 

    ข. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่กฎหมายก าหนด 
         ในการใช้ดุลยพินิจก่อนมีค าสั่งไม่เปิดเผย อันจะถือว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบนั้น หน่วยงานของรัฐ
ต้องใช้ดุลยพินิจโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ ประกอบกัน คือ 
         (1) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ 
         (2) ประโยชน์สาธารณะ และ 
         (3) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

    ค. ประเด็นส าคัญท่ีต้องใช้ประกอบการพิจารณา 
         (1) วิธีการเปิด – เปิดอย่างไร (ให้เข้าตรวจดู – ให้ส าเนา – รับรองส าเนา) 
         (2) เนื้อหาที่เปิด – เปิดแค่ไหน (เปิดทั้งหมด – ปิดบางส่วน) 
         (3) เวลาที่เปิด – เปิดเมื่อใด (กรณีความส าคัญของข้อมูลขึ้นกับเงื่อนเวลา) 
 
2. ขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
     2.1 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์เบื้องต้น 
  (1) พิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสารว่า เป็นค าขอโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่ 
  (2) พิจารณาว่า ผู้ขอเป็นผู้ทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
หรือไม ่
  (3) พิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอ อยู่ในขอบเขตบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่  
 

 - กรณีท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ (1) – (3) ให้พิจารณาค าขอ และแจ้งผู้ขอทราบ 
   พร้อมให้ค าแนะน าให้ผู้ไปใช้สิทธิในช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม 
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  (4) พิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอ อยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแล ในหน่วยงานของตนหรือไม่ 
หรืออยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่น 
 

 กรณีอยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐแห่งอ่ืน ต้องถือปฏิบัติตามมาตรา 12 
  

 (5) พิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด มีการก าหนดชั้นความลับไว้หรือไม่ 
 

 - กรณีมีการก าหนดชั้นความลับไว้โดยหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้เสนอผู้มีอ านาจ 
   ก าหนดชั้นความลับนั้น ลดชั้น ยกเลิก หรือปลดชั้นความลับเสียก่อนที่จะมี 
   ค าสั่งให้เปิดเผย 

 
 - กรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนเป็นผู้ก าหนดชั้นความลับ ต้องถือปฏิบัติตาม 
    มาตรา 12 วรรคสอง 

  
 (6) หากปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ ต้องตรวจสอบเสียก่อนมีข้อยกเว้นของกฎหมายให้

อ านาจไว้หรือไม่ และจะปฏิเสธด้วยเหตุผลใดตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 15 
 
    2.2 การพิจารณาหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
 (1) อ านาจในการใช้ดุลยพินิจไม่ใช่สิทธิเสรีภาพที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจว่า จะใช้ดุลยพินิจหรือไม่         
แต่อ านาจดุลยพินิจเป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตัดสินใจอย่างอิสระ 
 (2) การใช้ดุลยพินิจ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 
 (3) การใช้ดุลยพินิจไม่ใช่เป็นเรื่องใช้อ านาจตามอ าเภอใจ แต่ต้องใช้อย่างมีเหตุผล 
 
    2.3 กระบวนการใช้ดุลยพินิจ 
 (1) ให้โอกาสผู้ขอข้อมูลได้โต้แย้งแสดงสิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยรับฟัง 
      - ข้อเท็จจริง 
      - เหตุผล 
      - ความจ าเป็นในการเปิดเผย หรือการน าข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้ 
 (2) หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด 
 (3) กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน หน่วยงานต้องแจ้งให้ผู้ขอแสดงหนั งสือ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูลเสียก่อน กรณีผู้ขอไม่มีหนังสือยินยอมมาแสดง เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งหลักการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ผู้ขอทราบ และให้โอกาสผู้ขอข้อมูลได้โต้แย้งแสดงเหตุผลความจ าเป็นของตนอย่าง
เต็มที ่
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 (4) เมื่อด าเนินการครบถ้วน ตาม (1) ถึง (3) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวม 
วิเคราะห์ปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพ่ือด าเนินการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยและชั่งน้ าหนักต่อไป 
 

หากพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญหรือหน่วยงานมีระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ก็ให้เสนอผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

 
 (5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่วินิจฉัย พิเคราะห์ใช้ดุลยพินิจชั่งน้ าหนัก 
 

โดยค านึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์ 
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

  
(6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัดสินใจออกค าสั่งเปิดเผยหรือค าสั่งมิให้เปิดเผย เมื่อได้ชั่งน้ าหนักผลดี 

ผลเสียทั้งมวลแล้ว 
ทั้งนี้ การพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดเปิดเผยได้หรือไม่เป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา 

    
 2.4 การออกค าสั่งปฏิเสธ 

 (1) จัดท าค าสั่งปฏิเสธให้แจ้งชัด และต้องระบุด้วยว่า ที่เปิดเผยไม่ได้เป็นเพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใด 
 

ในการจัดท าค าสั่งปฏิเสธ หน่วยงานของรัฐมีอ านาจจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
ค าสั่งปฏิเสธดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองจึงต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่ง 
มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 

  
(2) รูปแบบค าสั่ง เจ้าหน้าที่ควรจัดท าค าสั่งปฏิเสธเป็นหนังสือ 

ค าสั่งปฏิเสธที่เป็นหนังสือ ต้องระบุ วัน เดือน และปีที่ท าค าสั่ง ชื่อและต าแหน่ง 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 

  
(3) การจัดท าค าสั่งปฏิเสธเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 

เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ (2) 
ข้อกฎหมายที่อ้างอิง (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 

 
 (4) ค าสั่งปฏิเสธที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง และ
ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีการแจ้งและระยะเวลาดังกล่าวมี
ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปีให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 
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 (5) แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบโดยเร็ว 
 

เจ้าหน้าที่ควรเก็บหลักฐานการส่งค าสั่ง แนบติดเรื่องไว้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ 
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ในภายหลัง 

 
3. หลักการ และหลักกฎหมายท่ีใช้ประกอบการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
 ในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เ พ่ือพิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ต้องยึดหลักการ 
ดังต่อไปนี้หลักการใดหลักการหนึ่งหรือหลายหลักการเป็นกรอบในการพิจารณาวินิจฉัย อันจะส่งผลให้       
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้มาตรฐานและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
     (1) หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
     (2) หลักการปกครองที่โปร่งใส 
     (3) หลักการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
     (4) หลักการปกครองที่ประชาชนตรวจสอบได้ 
     (5) หลักการปกครองที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และมีโอกาสปกป้องตนเอง 
     (6) หลักการปกครองที่ผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายมีความรับผิดชอบ 
     (7) หลักการอ านวยความยุติธรรมและการบริการที่ดี 
     (8) หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และความมั่นคงของประเทศ 
     (9) หลักการคุ้มครองการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
     (10) หลักการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตของบุคคล 
     (11) หลักการคุ้มครองกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
     (12) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
     (13) หลักการคุ้มครองการท างานและความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ในการเสนอความเห็น 
     (14) หลักการคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคล 
     (15) หลักความสมดุล หลักความเหมาะสม หลักความจ าเป็น และหลักการได้สัดส่วน 
 หลักการดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถศึกษาได้จากกรณีอุทธรณ์
ค าวินิจฉัยต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร “สรุป แนวทางการใช้ดุลยพินิจจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายส าหรับหน่วยงาน
เป้าหมาย 5 หน่วยงาน” 
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