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9. เอกสารอ้างอิง
- หนังสือ ที่ นร 0205/ว 219 ลว 30 ธ.ค.41 และที่ นร 1311/47 ลว 15 ธ.ค.41
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- บันทึกที่ กกล.ว 17/2552 ลว 5 ก.พ.53 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540
- คําสั่งการประปานครหลวง ที่ 341/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการ
ประปานครหลวง
- คําสั่งการประปานครหลวง ที่ 733/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการ
ประปานครหลวง
- แบบคําขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร กปน.
- แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
1.ความเป็นมา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540
โดยต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ สามารถเข้าตรวจดูหรือศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ จึงกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวงกรม มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร จัดสถานที่ และ
เจ้าหน้าที่สําหรับอํานวยความสะดวก มีหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งจัดทําดรรชนี สําหรับช่วยใน
การค้นหาแก่พนักงานและประชาชนผู้ใช้น้ําที่ติดต่อขอข้อมูล
ตามหนังสือที่ นร 0205/ว 219 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 อ้างถึงมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2541 และหนังสือที่ นร 1311/47 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 (เอกสารอ้างอิง) กปน.จึงได้
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 (ใช้อักษรย่อ ศขข.และเปลี่ยนเป็น ศขส.ในปี 2554) ตั้งอยู่ ณ
ชั้น 1 อาคารสํานักงานใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายสื่อสารองค์กรใน
ปัจจุบัน) และให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานของรัฐ ถือเป็นนโยบายสําคัญในปีงบประมาณ 2542 – 2543 ในการเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างจริงจัง
2. ให้หน่วยงานจัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแล หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถจัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ 2542
ดังนั้ น เพื่อ ให้การดําเนิ นงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ กปน.จึ ง มี คํ า สั่ ง การประปานครหลวง ที่ 341/2542 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (เอกสารอ้างอิง) เป็นคณะกรรมการชุดแรก จนถึง
ปัจจุบัน คือ คําสั่งการประปานครหลวง ที่ 733/2553 (เอกสารอ้างอิง)

2.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
ปัจจุบัน คือ คําสั่งการประปานครหลวง ที่ 733/2553 มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักผู้ว่าการ) เป็น
ประธานคณะกรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนฝ่ายกฎหมาย ผู้แทนสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้อํานวยการกองกลาง เป็นกรรมการ นักประชาสัมพันธ์ 7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
2. กํ า หนดนโยบายหรื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร การกํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ การจั ด ระบบ
ความลับของราชการ การขออนุญาต การอนุญาตค่าธรรมเนียมและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการ
ประปานครหลวง
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3. วางหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ
ของการประปานครหลวง
4. กํ า หนดประเภทของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ค วรเก็ บ ไว้ ที่ ก ารประปานครหลวง หรื อ ส่ ง ไปยั ง หอ
จดหมายแหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง

3.ผังบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขึ้นตรงกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีจํานวน 2 อัตรา คือ
1. นักประชาสัมพันธ์ 7
จํานวน 1 อัตรา
2. นักบริหารงาน 6
จํานวน 1 อัตรา

4. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์กร ทั้งก่อนและหลังทีม่ ีประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะต้องให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบเข้าดูได้
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จัดส่งเอกสาร คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ กปน.
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
4. จัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ บรรจุข้อมูลข่าวสารไว้ใช้งานและบริการประชาชน
5. จัดทําดรรชนีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการค้นหาและให้บริการกับประชาชน
ที่มาขอใช้บริการ
6. จัดปิดโฆษณาประกาศประกวดราคา สอบราคาต่างๆ ของ กปน.
7. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทําสําเนาคํารับรองแก่ผู้มาขอใช้บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
8. จัดทําทะเบียนเอกสาร รายงานต่างๆ ของหน่วยงานเสนอผู้บังคับบัญชา
9. ให้บริการสถานที่อํานวยความสะดวก รับรอง ในการประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
10.บริการโทรศัพท์ตู้กลางทั้งภายในและภายนอกองค์กร
11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5. การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.1 การจัดข้อมูลข่าวสารที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและมีไว้เผยแพร่เพื่อขาย
หรื อ จํ า หน่ า ยจ่ า ยแจก ณ ที่ ทํ า การของหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ดู ไ ด้ ตามพ.ร.บ.
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และ 9 เช่ น โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รในการ
ดําเนินงาน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของปี ประวัติ กปน. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ แผนวิสาหกิจ รายงานประจําปี ข่าวการประปานครหลวง กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
การขอเอกสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ศขส.ในเวลาทําการ โดยติดต่อด้วยตนเอง/โทรศัพท์ฯลฯ
จําแนกออกเป็น
- ข้อมูลข่าวสารทั่วไปให้บริการได้ทันที
- กรณีข้อมูลที่เปิดเผยได้ และต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นจะประสานงานให้ในเบื้องต้น
ก่อน ถ้าข้อมูลยังไม่พร้อมจะแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 3 วันทําการ
- กรณีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือหากมีการร้องเรียน หรือร้องขอข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นผลเสีย
ต่อ กปน. หน่วยงานที่ได้รับการร้ องขอจะส่งเรื่องให้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.) หรือ ศขส.ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ จะเชิญประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง พร้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และแจ้งผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 30 วันทําการ
โดยผลการพิจารณาจะออกมา 3 ลักษณะ คือ
1. เห็นควรให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับการร้องขอทั้งหมด
2. เห็นควรให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับการร้องขอเพียงบางส่วน
3. เห็ นว่ าไม่ ควรให้ ข้ อมู ล ข่ าวสารตามที่ได้รั บการร้องขอซึ่งอาจเรียนผู้ว่าการหรือประธาน
กรรมการฯลงนามตามความเหมาะสม
5.2 การนํา ประกาศ ระเบียบคําสั่ง ข้อบังคับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
การส่งเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา การพิจารณาลักษณะเรื่องใดบ้าง ที่จัดขึ้นโดยมี
สภาพอย่างกฎ และต้องส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจานุเนกษาปรากฏตามมาตรา 7(4) ได้แก่ “กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ
คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง” ดังนั้น เรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา 7 (4) ที่มีสภาพอย่างกฎ
กปน.ต้องปฏิบัติตามมาตรา 8 ที่บัญญัติว่า “ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับ
ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ ”
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แนวทางปฏิบัติหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ขึ้นบังคับใช้ใหม่หรือ
แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ของเดิ ม ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นใช้ ม าเป็ น เวลานาน เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น
มีการดําเนินการดังนี้
1. เมื่อหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทํางาน ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรืออื่น ๆ
ตามข้อ 7 (4) ที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ และต้องส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา การกําหนดวัน
ให้มีผลบังคับใช้ ให้กําหนดเผื่อเวลาการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาไว้ด้วย ซึ่งตามปกติประมาณ 1 เดือน
2. เรื่องที่ต้องส่งไปลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้มีอํานาจลงนามแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดําเนินการดังนี้
- ส่งต้นฉบับให้ กองกลาง ฝ่ายบริการกลาง เพื่อดําเนินการลงกํากับข้อความ “ส่งลงราชกิจจา
นุเบกษา” ที่ด้านบนมุมขวาของข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ก่อนเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆทราบ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นข้อสังเกตของผู้ปฏิบัติ มิให้นําไปบังคับใช้ก่อนวันที่กําหนดให้มีผลบังคับ
- ส่งสําเนาคู่ฉบับตัวจริงที่ชัดเจน พร้อม File เรื่องที่จะส่งลงราชกิจจานุเบกษา ให้ ศขส.
3. ศขส.เมื่อได้รับบันทึกจากฝ่ายกฎหมาย หรือ คณะทํางานปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง ประกาศ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริการ ฯลฯ ที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจ(ผวก.) พร้อม File เรื่องที่จะส่งลงราช
กิจจานุเบกษาแล้ว จะดําเนินการดังนี้
3.1. จัดทําหนังสือถึงเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมบันทึกปะหน้าลงนามโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.) ถึง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักผู้ว่าการ) (ชวก.(สก.)) เพื่อนําเรียน ผวก. ลง
นามในหนังสือถึงเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีต่อไป
3.2 เมื่ อ ผวก.ลงนามแล้ว ศขส.จัดเอกสารเรื่องที่จะนําลงในราชกิจจานุเบกษา ให้
ฝ่ายบริการกลาง ส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําประกาศ คําสั่ง ฯ ไปลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ การส่งเรื่องนําลงในราชกิจจานุเบกษา จะต้อง :
1. จัดส่งต้นฉบับหรือสําเนาคู่ฉบับ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามในเรื่องนั้น อย่างชัดเจน
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาจากต้นฉบับ จํานวน 4 ชุด โดยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง และให้ระบุชื่อและตําแหน่งให้ชัดเจน
3. แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ของต้นฉบับ เรื่องที่ส่งไปลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารแบบพิมพ์แนบท้าย (ถ้ามี)
5.3.
สามารถสืบค้นการลงประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ ที่ได้ประกาศในราชกิจจา
เบกษา ได้ที่ เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th หรือ เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ www.oic.go.th
5.4 จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ส่งกระทรวงมหาดไทย (1 ครั้ง/ปี ) ตามแบบรายงานและวิธีการส่ง
ตามที่กระทรวงกําหนด (เอกสารอ้างอิง)
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5.5 งานด้านประกวดราคาดําเนินการดังนี้
- ลงทะเบียนประกวดราคาในสมุดทะเบียนประจําวัน และสมุดทะเบียนปิดประกาศประจําวัน
ซึ่งต้องพร้อมให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง ตรวจสอบได้ทันที
- ปิดประกาศประกวดราคา บริเวณเสาข่าวชั้น1 หน้าโรงอาหาร สํานักงานใหญ่ และปลดโดย
ส่วนกลาง ฝ่ายสื่อสารองค์กร
- สรุปประกาศประกวดราคาพร้อมผลการดําเนินงานประจําเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทํารายงานทะเบียนประกวดราคารายเดือน เสนอ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (ฝจพ.)
******************************
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7.ระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
- ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่มีให้บริการ 1 วันทําการ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ยื่นคําขอ

สํานักงานประปาสาขา/
ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- รับคําขอ
- รวบรวมข้อมูลที่ผู้ขอต้องการ
- แจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบ

1 วัน

ผู้ยื่นคําขอ
- กรณีข้อมูลที่เปิดเผยได้และต้องประสานงานกับหน่วยงาน 3 วันทําการ
1 วัน
สํานักงานประปาสาขา/
ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ยื่นคําขอ

- รับคําขอ
- ข้อมูลทีผ่ ู้ขอต้องการเป็นข้อมูลที่ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติโดยตรง
เช่น ต้องเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรวบรวมข้อมูล
- แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
-

2 วัน

รวบรวมข้อมูลที่ผู้ขอต้องการ / ให้สัมภาษณ์
โดยตรง
แจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบ

ผู้ยื่นคําขอ
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- กรณีข้อมูลทีเ่ ปิดเผยไม่ได้และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพิจารณาวินิจฉัย 30 วันทําการ / ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กําหนด
ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ยื่นคําขอ

5 วัน

- รับคําขอ
- นําเรื่องเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กปน.
พิจารณาวินิจฉัย

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กปน.
- ประชุมพิจารณาวินิจฉัย
- แจ้งผลให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบ

ผู้ยื่นคําขอ
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25 วัน

8.ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
8.1 Internet /Intranet

Internet

10

Intranet

11

การเข้าสืบค้นหาข้อมูล ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
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8.2 การเข้าสืบค้นหาข้อมูล ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Internet
หัวขอตางๆในการสืบคนขอมูล

จัดซื้อ จัดจ้าง e-

เอกสารอ้างอิง

9

Intranet

10

11

เอกสารอ้างอิง
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พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เอกชน
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู
นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแก
กรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน
คนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให
ถือวาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัดสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแก
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
_______________
มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนาย
จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมา
กอนแลวเปนเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
นั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวใน
สภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขี้นใหม เวนแต
เปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอ

นั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือ
เปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม
ใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารให
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูลขาวสารที่
ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอ
ตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของ
รัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหสงคําขอนั้นใหหนวยงาน
ของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป

มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝา
ฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมี
เหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได
มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค
ได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไม
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว
(๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล
โดยไมสมควร
(๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไม
ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใด
ไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอ
คําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสาร
นั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้นโดยยื่นคํา
อุทธรณตอคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได จะตองดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการพิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะ
พิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได
มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖
(๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให
เปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ
หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในการ
นี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว
หมวด ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหง
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐซึ่งการ
เปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ
ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว
มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ
ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และ
กรณีที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตน
ตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา
หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปนี้
(๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
แหงนั้น
(๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
(๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมีหนาที่ตอง
รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
(๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เปนการใหซึ่งจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว
(๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมี
การจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร
นั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวน
ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได

ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
นั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไม
ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมวากรณีใดๆ
ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวของได
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวก็ได
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร
___________
มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาป
(๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบป
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการใช
สอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไวเปน
การเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได

การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีก
เกาคนเปนกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปน
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ไดรับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของได และแจงผล
การตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม
ก็ตาม

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และ
คําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมี
ขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได
ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา
๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแตระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปน
การสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผย
แลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปก
รักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่
เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ
ในการปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
---------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ ฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน
๑. ชื่อหน่วยงานรัฐที่รายงาน ..........................................................................................................
๒. ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงาน
กองนิติการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองกลาง
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองการเจ้าหน้าที่
อื่นๆ (ระบุ) ..........................................
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (โปรดระบุ
ชื่อ/โทรศัพท์/โทรสาร ในการติดต่อ)
ชื่อเจ้าหน้าที่ ...............................................................ตําแหน่ง..............................................................
โทรศัพท์ ........................................ ................ โทรสาร ...........................................................................
ชื่อเจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจําหน่วยงาน ...................................ตําแหน่ง...........................
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร.........................................................................
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน  มี  ไม่มี
๕. Web Site ของหน่วยงาน
มี คือ ............................................................................
ไม่มี
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗
๑.๑ การส่งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ดําเนินการแล้ว (ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
....................................................................................................................
อยู่ระหว่างดําเนินการ โดย เตรียมจัดทําข้อมูลซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน
………………............................................................................................
ยังไม่ได้ดําเนินการ
๑.๒ การจัดข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว้เผยแพร่ ณ หน่วยงาน
ดําเนินการแล้ว โดย
จัดทําเป็นแฟ้มจําแนกข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
จัดทําเป็นแฟ้มข้อมูลรวมตามมาตรา ๗
อื่นๆ .............................
อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน ........................................................
ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก ................................................................................

-๒๒. การปฏิบัติตามมาตรา ๙
๒.๑ การจัดสถานทีใ่ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ดําเนินการแล้ว โดย
จัดศูนย์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารไว้โดยเฉพาะ (ระบุสถานที)่ ..............................
…………………………………………………….....................................
จัดรวมไว้กับมุมหนึ่งของ (ระบุสถานที่) .....................................................

๒.๒

๒.๓

๒.๔
ของราชการ มาตรา
๒.๕

๒.๖

อยู่ระหว่างดําเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
๑ – ๒ เดือน
๓ - ๔ เดือน
อืน่ ๆ โปรดระบุ ...........................
ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก ................................................................................
การจัดทําบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นศูนย์ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อ ...................................................
อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ..................................................
ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก ................................................................................
การจัดให้มีข้อมูลตามมาตรา ๙ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก
ดําเนินการแล้วซึ่ง
มีข้อมูลครบถ้วน
จัดทําเป็นแฟ้มจําแนกข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลเป็นแต่ละแฟ้ม/กลุ่ม
ตามแต่ละวงเล็บของมาตรา ๙
จัดทําในรูปแบบอื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .................................................
ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก ................................................................................
การจัดเตรียมข้อมูลแสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
๙ (๘)
ก. ประกาศประกวดราคาสอบราคา
มีแสดงไว้
ไม่มี
ข. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
มีแสดงไว้
ไม่มี
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ใน Web Site ของหน่วยงาน
ดําเนินการแล้ว
ถูกต้องตามแบบ สขร.๑
มีข้อมูลย้อนหลัง
ปรากฎในหน้าแรกของเว็บไซด์
ยังไม่ดําเนินการ เนื่องจาก....................
การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
สถิติประชาชนผู้มาใช้บริการที่ห้องข้อมูลข่าวสารในรอบ ๑ ปี จํานวน ..........ราย
ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล

-๓๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
๓.๑
ในรอบ ๑ ปี มีผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารหรือขอข่าวสารเฉพาะรายที่มิได้
จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน ................. ราย
ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๓.๒ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ (ประมาณการ)
โทรศัพท์ ................................................... ราย
โทรสาร ..................................................... ราย
E-mail ....................................................... ราย
อื่นๆ .......................................................... (ระบุ) ............................... ราย
ไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูล
๔. การใช้ดุลยพินิจตามมาตรา ๑๕
การปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕
จํานวน ....................... ราย
โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่มีการปฏิเสธการเปิดเผย
๑. ........................................................................................
๒. .......................................................................................
๓. .......................................................................................
ไม่มีการปฏิเสธ
๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓)
ดําเนินการแล้ว ...............................................................................................................
(ระบุเล่ม/ตอน/วันเดือนปี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
อยู่ระหว่างดําเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก ..........................................................................................
๖. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร์) ของหน่วยงาน
ดําเนินการแล้ว
ไม่มีเอกสารประวัติศาสตร์
อยู่ระหว่างดําเนินการโดย ...............................................................................................
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ................................................................................................
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
การไม่ให้ความสําคัญของผู้บริหารหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ขาดแคลนงบประมาณ
ปัญหาอื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................

-๔๘. แผนการดําเนินงานในอนาคต
(โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ ให้ระบุว่า
“ไม่ม”ี )
ไม่มี
มี แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ..................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ
......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๑๐. หน่วยงานท่านเห็นว่าจากผลการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาสมควรหรือยังที่ต้องทําการปรับปรุง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และต้องแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
ยังไม่ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง โดย ………………………………..............
……………………………………………………………………………………….…………………………………………...............
…………………………………………………………………………………….……………………………………………...............
…………………………………………………………………………………….……………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
(...........................................................)
ตําแหน่ง ....................................................................
ผู้รายงาน
โทรศัพท์/โทรสาร ............................................................................

