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เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  และเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมือง ทำให้การใช้อำนาจของรัฐเป็นไปอย่าง                         
มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตามคำที่ว่า “รัฐทำอะไร   รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรับรู้อย่างนั้น” 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จึงได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน”  มาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  
ต่อไป      
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ท่ีมา/ความเป็นมา 
 แนวคิดท่ีจะให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเกิดขึ้น  ใน
สมัยของรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญกับหลักการในการบริหารงาน  ท่ี
โปร่งใส ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น 
และได้มีการสัมมนาปรับปรุงร่างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา จึงทำให้แนวคิดและประโยชน์ของ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางจนกระท่ังในสมัยของ พลเอก ชวลิต ยงใจ
ยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 
10 กันยายน 2540 และได้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันท่ี 9 ธันวาคม 2540 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีได้ให้การรับรองสิทธิได้รู้ 
(right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐแก่ประชาชน และเป็น
หลักประกันให้กับประชาชนทุกคนท่ีจะมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  พร้อม ๆ กับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมของรัฐด้วย หลักประกันดังกล่าวมีส่วนสำคัญ   ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
สังคมไทยท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูลหรือส่ิงใดๆ ไม่ว่า
การส่ือความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ  และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดท่ีทำให้ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้ 
 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือส่ิง
ใด ๆ ไม่ว่าจากส่ือความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำ
ไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดท่ีทำให้ ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้"ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน                                                        
 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน  บรรดาท่ีมีช่ือของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์ นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

 
…/ หลักการและเหตุผลฯ 
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-2- 

 

 
 

                     
 

 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ
ของรัฐเป็นส่ิงจำเป็นเพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล   โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น   สมควรกำหนดให้ประชาชนมี
สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ี
หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ท่ีสำคัญของเอกชน   ท้ังนี้เพื่อพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีเพื่อท่ีจะปก
ปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 
เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐอย่าง
กว้างขวางให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อ
ส่งเสริมให้รัฐบาลเป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อกำหนดข้อยกเว้นท่ีชัดเจนสำหรับข้อมูลข่าวสารท่ีอาจมีคำส่ังมิให้เปิด 
3. เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญั ติว่า บุคคลย่อ ม               

มีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือ ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

                    
 …/ หน้าท่ีและวิธีดำเนินการฯ 
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หน้าท่ีและวิธีดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
1.  ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗) 
➢ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
➢ สรุปอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
➢ สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
➢ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบายหรื อการ

ตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
➢ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกำหนด ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้

แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  โดยอ้างอิงถึงส่ิงพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา  ๗ (๔)  แต่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
(มาตรา 7)  ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 ( 7) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา           
จะนำมาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความจริงมาก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร 

3. ข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9) ได้แก่ 

➢ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคำส่ังท่ี
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

➢ นโยบาย หรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 
➢ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีท่ีกำลังดำเนินการ 

 
…/ คู่มือหรือคำส่ังฯ 
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➢ คู่มือหรือคำส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของ

เอกชน 
➢ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญ และวิธีการดำเนินงาน 
➢ สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน

การจัดทำบริการสาธารณะ 
➢ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้

ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารท่ีนำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
➢ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกำหนด ข้อมูลขา่วสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจาก

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  7  และมาตรา  8  และมาตรา  9  (มาตรา 11)  31.5  ข้อมูลข่าวสารท่ีคัดเลือก
ไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า  (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยราชการของรัฐ
ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี  นับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงาน
ของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกำหนดในพระราช
กฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26) 

4. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และ 
มาตรา 9 (มาตรา 11) 

5. ข้อมูลข่าวสารท่ีคัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่  ข้อมลู 
ข่าวสารของราชการท่ีหน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
มาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15  เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันท่ีเสร็จส้ิน
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา  เพื่อให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา 26) 

ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคล หมายความว่า   ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวบุคคล  เช่น  การศึกษา  ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือ
ประวัติการทำงาน บรรดาท่ีมีช่ือของผู้นั้น หรือหมายรหัส  หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีทำให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย  (มาตรา 4 วรรค 5) บุคคล  หมายความว่า  
บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย  แต่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21) 
ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย 
 1.  ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14) 
 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ อาจมีคำส่ังมิให้เปิดเผย (มาตรา 15) 
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน 

…/ การเปิดเผยฯ 
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➢ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
➢ การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน   การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการ
รู้ แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสาร 

➢ ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ท้ังนี้  
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนำมาใช้ในการทำความเห็น หรือ
คำแนะนำภายในดังกล่าว 

➢ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
➢ รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วน

บุคคลโดยไม่สมควร 
➢ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มาโดย

ไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
➢ กรณีอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา คำส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ          

จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยมิได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร  ประเภทใด  และ           
ให้ถือว่า  การมีคำส่ังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามลำดับ
สายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้  ตามท่ีกำหนด            
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารท่ี จัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมสำหรับประชาชนเข้าตรวจดู 
ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 
 1.  นโยบายและการตีความ 
 2.  แผนงาน โครงการและงบประมาณ 
 3.  คู่มือหรือคำส่ังเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
 4.  ส่ิงพิมพ์ท่ีมีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 

…/ 5. สัญญาสำคัญของรัฐ 
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 5.  สัญญาสำคัญของรัฐ 

➢ สัญญาสัมปทาน 
➢ สัญญาผูกขาดตัดตอน 
➢ สัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
➢ สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 

6. มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย และกรรมการท่ีแต่งต้ัง โดยมติ ค.ร.ม. 
 7. ข้อมูลข่าวสารตามท่ีมีประกาศเพิ่มขึ้น เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้ 
1. สถานที่ต้ังของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  1.1 จัดต้ังภายในสำนักงาน โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วน แต่
ถ้ามีพื้นท่ีน้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในสำนักงานนั้น ซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้
ได้ท้ังหมดในท่ีเดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจข้อมูล
ข่าวสารประกอบด้วย 

1.2 จัดต้ังภายนอกสำนักงานโดยจัดในห้องสมุดของหน่วยงานอื่นท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ได้ ท้ังนี้ ควรจัดทำป้ายช่ือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ(ช่ือหน่วยงาน)ติดไว้ด้วย 
2. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียวขึ้นมา
รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ และควรมี
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 

 
 
 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 
 

1.  สิทธิได้รู้ (Right to Know)  
  1.1 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 7 (เร่ืองที่ต้องให้รู้) 

 ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 
หน้าท่ี 
1. นำพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา 
2. จัดพิมพ์และเผยแพร่ 

…/ 1.2 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 9 

สิทธิของประชาชน 
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1.2 สิทธิได้รู้ตามมาตรา 9 (เร่ืองที่สนใจ) 

 ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 
หน้าท่ี 
1.  จัดสถานท่ี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2.  นำข้อมูลข่าวสารมาต้ังแสดงในสถานท่ีตาม 1 
3.  จัดทำดัชนีสำหรับค้นหา 
4.  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู 

1.3  สิทธิได้รู้ตามมาตรา 11 (เร่ืองที่อยากรู้) 
 ประชาชน  : ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคำขอ 

    หน่วยงานของรัฐ  :  
 

หน้าท่ี 
1.  บริการและอำนวยความสะดวก 
2.  พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
3.  จำแนกประเภทข้อมูลข่าวสารฯ 
4.  จัดหาข้อมูลให้ตามคำขอ 
5.  คัดสำเนาและรับรองสำเนา 

1.4   สิทธิได้รับสำเนาและขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
 ประชาชน  : ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคำขอ 

    หน่วยงานของรัฐ  :  
 

หน้าท่ี 
1.  คัดสำเนาและรับรองสำเนา 
2.  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

2.  สิทธิคัดค้านด้านการเปิดเผย มาตรา 17  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
 ประชาชน  : ยื่นคำขอดูข้อมูล 

 ผู้มีส่วนได้เสีย : 
 

1.  คัดค้าน 
2.  ใช้สิทธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล 
3.  ใช้สิทธิอุธรณ์คำส่ังไม่รับฟังคำคัดค้าน 
    หน่วยงานของรัฐ  :  

 
หน้าท่ี 
1.  แจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน 
2.  พิจารณาคำคัดค้าน 

3.  สิทธิร้องเรียน มาตรา 13  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
 ประชาชน  : ใช้สิทธิร้องเรียน 

 หน่วยงานของรัฐ : มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    สขร. :  มีหน้าท่ีพิจารณาคำร้องเรียน(ภายใน 30 วัน) 

 
 

…/ 4. สิทธิอุทธรณ์ฯ 
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4.  สิทธิอุทธรณ์ มาตรา 18  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ประชาชน  : ใช้สิทธิอุทธรณ์(ภายใน 15 วัน) 
 หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าท่ี 
1.  มีคำส่ังปฏิเสธไม่เปิดเผย 
2.  ไม่รับฟังคำคัดค้าน 
3.  ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

5.  สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน มาตรา 25  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
 ประชาชน  : 1. เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิขอดู/ขอให้แก้ไข 

2. บุคคลอื่นๆจะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล 

 หน่วยงานของรัฐ : มีหน้าท่ี 
1.  เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล 
2.  แก้ไข/หมายเหตุ ตามคำร้องของเจ้าของ ข้อมูล 
3.  จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หมายเหตุ : สขร. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…/ ประชาชนจะเข้าถึงฯ 
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ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร 
 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได้ และกำหนดว่า ถ้าพบว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิทำคำขอเป็น
หนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นได้ ท้ังนี้ เพื่อมิให้มีการนำข้อมูลข่าวสารท่ีผิดพลาด
ไปใช้ให้เกิดผลร้ายแก่บุคคล และจะขอสำเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอให้แก้ไข ประชาชนเจ้าของข้อมูลอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ซึ่งถ้า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยเช่นใด หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามนั้น 
  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใดก็ตาม
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอตนแบบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ได้ ท้ังนี้ 
เมื่อแต่ละฝ่ายยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูก การให้หมายเหตุไว้จึงเป็นวิธีการสุดท้ายท่ีจะเตือนให้ผู้จะนำข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้นมาใช้ได้ตระหนัก และใช้ดุลยพินิจโดยระวังว่า ท่ีถูกต้องเป็นเช่นใดแน่ 
 
 
 
 
 

หากประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผู้จัดเก็บหรือครอบครองข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการขอดู ประชาชนจะทำอย่างไร 
  ในกรณีท่ีประชาชนต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดให้ศึกษาและ
พิจารณาก่อนว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการทราบนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแต่
ในกรณีท่ีไม่ทราบจริงๆ ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น    ให้ไปยืนคำขอดูข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องการ ณ หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ใกล้และสะดวกท่ีสุด โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีรับคำขอจะต้องให้คำแนะนำท่ีถูกต้องเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมข้อมูลข่าวสาร
นั้นโดยไม่ชักช้า 
 
 
 
 
 
 

…/ หากหน่วยงานของรัฐฯ 
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หากหน่วยงานของรัฐไม่พิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะทำอย่างไร 
ในกรณีท่ีประชาชนได้ไปใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการจากหน่วยงานของรัฐแห่งใดแล้ว

หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ยังทำเพิกเฉยไม่พิจารณาคำขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ไปติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ โดยทำหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณา

โดยยกสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นอ้าง และให้เวลา
พอสมควรในการพิจารณาแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกำหนดเวลาอันสมควรตามข้อ 1 หากพบว่า
เป็นปัญหาระดับเจ้าหน้าท่ีให้ขอพบผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น เพื่อเร่งรัดการ
พิจารณา และแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงาน 

3. หากดำเนินกิจการตาม 1 และ 2 ยังไม่บังเกิดผลให้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยทำหนังสือถึง ประธานกรรมการข้ อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 

สิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนผู้ขอจำเป็นต้องมีส่วนได้เสีย        
ในข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการนี้อย่างไรก็ตาม สิทธิได้รู้นี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป็นของคนไทย
โดยเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวหากจะมีก็จะอยู่ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเท่านั้น มาตรา 9 วรรค 4 ซึ่งวาง
หลักว่าคนต่างด้าวหากจะมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ได้หรือไม่ เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง แต่คนต่างด้าวนี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ 
(มาตรา 4 นิยามคำว่า “คนต่างด้าว”) เพราะกรณีนั้นมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วสมควรมีสิทธิอย่างคน
ไทยในเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…/ ประชาชนจะใช้สิทธิฯ 
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ประชาชนจะใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดบ้าง 

 ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ต่อเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  กรณีไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 2.  กรณีไม่จัดข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 9 ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
 3.  กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูตามมาตรา 11 
 4.  กรณีไม่ให้คำแนะนำท่ีถูกต้องหรือไม่ส่งคำขอให้หน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารพิจารณาตาม
มาตรา 12 
 5.  กรณีไม่แจ้งให้ ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอคำค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตาม     
มาตรา 17 
 6.  กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 
 7.  กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล
ตามมาตรา 24 
 8.  กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 
(ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา 25 วรรคส่ี) 
 9.  กรณีไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้าตามมาตรา 26 
 10. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 13 
 11. กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรตาม มาตรา 13 
 12. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามท่ีร้องขอและผู้ร้องขอ ไม่เช่ือว่าเป็น         
ความจริง (มาตรา 33) 

ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร 
 ประชาชนมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลำใหม่ ซึ่งประชาชนอาจมา
ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือจัดทำเป็นหนังสือร้องเรียน จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่  ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ  
โดยให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม ่

กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 การอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 3 กรณี คือ 

1. หน่วยงานของรัฐมีคำส่ังไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้มีคำขอ 
2. หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
3. หน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคำขอ 

 
…/ ท้ัง 3 กรณีดังกล่าว ฯ 
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 ท้ัง 3 กรณีดังกล่าว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เพื่อ
พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป 

กรณีข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได้นั้น ประชาชนจะขอคัดสำเนาและให้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
ได้หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้การขอสำเนาและขอให้รับรอง
สำเนาถูกต้องเป็นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 หรือ 
ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แล้วกฎหมายยังกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ขอสำเนาและขอสำเนาท่ี
มีคำรับรองถูกต้องได้ด้วย โดยในการนี้ หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
หน่วยงานหากเป็นการเรียกเก็บใบอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้กำหนดไว้แล้ว ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนและต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/ แนวทางและขั้นตอนฯ 
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แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีท่ีมีคำขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน 
 1.  กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนขอหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมท่ีจะจัดหาให้ได้ จะต้อง
ดำเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันท่ีรับคำขอ 
 2.  กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีขอมีเป็นจำนวนมาก หรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจ้งกำหนดวันท่ีจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูล
ทราบด้วย 

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ 
 1.  ให้ เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามคำแนะนำหรือความเห็นเรื่อง ร้องเรียนของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเป็นกรณี ด่วนท่ีสุด 
 2.  ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการ
เร่งจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 
 3.  ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดย
เคร่งครัดภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบคำวินิจฉัย 
 4.  หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (กขร.) การให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) และการ
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาท่ีกำหนดให้แจ้ง
เหตุผลให้  สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ ใดไม่ปฏิบั ติตาม  โดยไม่มีเหตุผลท่ีสมควร ให้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 

แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ        
พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารท่ีห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีท่ีข้อมูลข่าวสาร
นั้นเปิดเผยแล้วอาจกระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติได้กำหนดห้ามไว้โดยมิได้มี
ข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะศึกษาโดยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารท่ีพระราชบัญญัติกำหนดให้อาจมีคำส่ังมิให้
เปิดเผยซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ท้ังนี้ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับ        
คำขอข้อมูลข่าวสารท่ีมีลักษณะตามท่ีพระราชบัญญัติกำหนดซึ่งอาจมีคำส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
ได้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มีหน้าท่ีจะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มีหน้าท่ีจะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำส่ังมิให้เปิดเผยหรือเปิดเผยต่อไป 

…/ ในการใช้ดุลพินิจ ฯ 

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
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 ในการใช้ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 วรรคแรกได้
กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ  โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีคำส่ังมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีคำส่ังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีมีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1) – (7) 
จะต้องคำนึงถึง 3 เรื่องคือ การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์เอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน หมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้
ดุลพินิจเพื่อช่ังน้ำหนักก่อนมีคำส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามท่ีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ กล่าวคือ
 1.  จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร หรือในกรณีท่ีข้อมูลข่าวสารตามท่ีมีผู้ขออาจเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะส่งผล
ต่อการพิจารณาเรื่องนั้นๆ หรือไม่ 
 2.  จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสังคม
โดยส่วนรวมมากหรือไม่เพียงใด ท้ังนี้ เพื่อจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจได้เหมาะสม
ถูกต้องท่ีสุด กล่าวคือในกรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ขอ เป็นข้อมูลข่าวสาร ท่ีเกี่ยวพันกับสังคมโดยส่วนรวม การ
เปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่า เรื่องราวต่างๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวได้มีการดำเนินการไปอย่างไรโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าการเปิดเผยอาจกระทบต่อ
บุคคลบางคน แต่หากมีความชัดเจนว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นสำหรับสาธารณชนหรือคนโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมี
ดุลพินิจให้เปิดเผย 
 3.  จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ขอเป็นส่ิงท่ีจำเป็นหรือกระทบต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร
และมากน้อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ท่ีขอข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาข้อมูล
ท่ีมีผู้ขอเปิดเผย ฯลฯ โดยต้องพิจารณาถึงความจำเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารท่ีขอนั้นเกี่ยวข้องกับการ
รักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามท่ีขอนั้นจะกระทบต่อการปกป้องสิทธิ
ของผู้ขอมากน้อยเพียงใด ท้ังนี้ หากมีน้ำหนักของส่วนได้เสียและความจำเป็นสูงมากก็มีน้ำหนักท่ีจะต้องนำมา
พิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเป็นบุคคลท่ีสาม การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีขออาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลท่ีสามจึงต้องมีการพิจารณาด้วยเช่นกันว่า 
บุคคลท่ีสามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดจะสามารถป้องกันผลกระทบ
โดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่และข้อท่ีหยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครอง
หรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะทำให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น อาจเปิดเผยโดยปิดทับช่ือ  
หรือส่ิงท่ีทำให้รู้ตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นพยาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 

…/ กระบวนการ/ขัน้ตอนการ 
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…/ ขั้นตอนการร้องเรียนฯ 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการ 
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม ่

ประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่  กรอกแบบคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ระบุชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการ 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่ 

เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ 

กรณีที่สามารถเปิดเผยได้  
ตามมาตรา7, มาตรา 9 และ 
มาตรา 11 อนุมัติให้ผู้ขอได้ 

กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ 

เจา้หน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร อบต.ลำใหม่ พิจารณา 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแจ้งผลการ
พิจารณาต่อผู้ขอข้อมูล 
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…/ ขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ 
 

ขั้นตอนการร้องเรียน อบต.ลำใหม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเร่ือง ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
หรือร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ประชาชนพบว่า อบต.ลำใหม่  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นคำร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่  พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียน 
 พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง  
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…/ ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ 

ขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นคำร้องเรียนต่อ กขร. 

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียน 
 และ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และให้คำแนะนำหน่วยงานปฏบิัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ 

หน่วยงานพิจารณาดำเนินการและแจ้งผลการพจิารณา 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมรายงาน กขร. ทราบ 

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเร่ือง ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 

กขร. ติดตามผลว่า มีการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบัติเป็นอนัยุติ หาก
ไม่ปฏิบัติจะใช้มาตรการเร่งรัด และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการพิจารณา

เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
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…/ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลำใหม่ 
 

ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

ยื่นคำอุทธรณ์ต่อ กขร. 

กขร. พิจารณาส่งเร่ืองให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย 

มีคำวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎหมายถือเป็นที่สุด 

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
และสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ 



 
 
 
 
 

 

 
 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่   
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  ประกอบด้วย 

1. นางสาวจารุวรรณ  คงทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     ประธานกรรมการ 
                                               ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ 
                                               บริหารส่วนตำบลลำใหม่ตำบล   

2. นางสาวสูไวบ๊ะ บือราเฮง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววัลลภา ทองคำ  ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
4. นางสาวนิตยา   วรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
5. นางสุภานันท์ ดังศรีเทศ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางสาวนิแอเสาะ นิแมเราะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่ มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และ
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

2.  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้อง
เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเป็นความลับของราชการ 

3.  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีควรจัดเก็บไว้ท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานอื่นท่ี
กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

4.  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณหรือข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

5.  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารส่วนราชการและเอกชน 
6.  แต่งต้ังอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติในเรื่องใด  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
7.  เชิญบุคคลใดๆ  มาสอบถาม  หรือให้ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
8.  ดำเนินการอื่นใด  เพื่อให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

…/ ประเภทของข้อมูลข่าวสารฯ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ของ อบต.ลำใหม ่
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ประเภทของข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่ 
 1.ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได้ ได้แก่ เรื่องท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างการจัดองค์กร 
วิธีการดำเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องท่ีกำหนดช้ันความลับ หรือ
ยกเลิกช้ันความลับ มติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย ข้อบังคับข้อกำหนด คำส่ัง หนังสือเวียน แบบแผน 
นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างท่ีปรึกษา จ้าง
ออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว  รวมท้ังความเห็นแย้ง และคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีท่ีกำลังดำเนินการ คู่มือ หรือคำส่ัง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน  ส่ิงพิมพ์เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี รายงานวิชาการ 
 2.  ข้อมูลข่าวสารท่ีห้ามมิให้เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.  ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เปิดเผยแก่บุคคลท่ัวไป (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ท่ี
เกี่ยวข้อง) มีดังนี้ 

❖ เอกสารสอบสวนทางวินัยท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
❖ เอกสารการสอบสวนทางวินัยท่ีเสร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงโทษทางวินัยของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 
❖ เอกสารการสอบข้อเท็จจริงท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม ่ยังไม่ได้วินิจฉัยส่ังการ 
❖ เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต่งต้ัง โยกย้ายระหว่างดำเนินการก่อน

ออกคำส่ัง 
❖ เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เล่ือนระดับ เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ระหว่างการออกคำส่ัง 
❖ เอกสารการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างท่ีเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคาท่ีอยู่

ระหว่างดำเนินการ 
❖ เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการต่าง  ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ 
❖ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหมท่ี่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
❖ เอกสารท่ีเกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ 
❖ เอกสารท่ีเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม่ถูกต้องต่าง  
❖ เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
 

 
 

…/ หลักเกณฑ์การขอฯ 
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หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำใหม่ 
 1. ข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถเปิดเผยได้ หากผู้ใดประสงค์จะขอสำเนาหรือขอสำเนาท่ีมีคำรับรองถูกต้อง
ของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2546 ให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารท่ีขอว่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบหรือควบคุมของสำนัก/ส่วนใด โดยให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็น   ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารท่ีขอเป็น ผู้มีอำนาจอนุญาตและรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารท่ีขอ
เป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ให้ผู้ขอข้อมูลไปติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำใหม่  และหากประสงค์จะขอสำเนาหรือสำเนาท่ีมีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้
ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารเป็น ผู้มีอำนาจอนุญาตและรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น 
 2.  ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เปิดเผยแก่บุคคลท่ัวไป หากผู้ใดประสงค์ขอสำเนาหรือ ขอสำเนาท่ีมีคำรับรอง
ถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักปลัด รับเรื่องและ 
พิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารท่ีขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสำนัก /ส่วนใด โดยให้หัวหน้า
สำนักปลัด/หัวหน้าส่วน หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตและให้ข้าราชการระดับ 
5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง 
 3.  ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ใน 1 และ 2 ซึ่งผู้ประสงค์จะขอสำเนาหรือขอสำเนาท่ีมี
คำรับรองถูกต้องของข้อมูล และได้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  ว่าด้วยการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับเรื่องและ
ส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสำนัก/ส่วนใด และส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือ
ควบคุมดูแลและดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารท่ีขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารท่ี
เปิดเผยได้แต่หากเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  หรือทางราชการ หรืออันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือกระทบสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอหัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าส่วน 
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง 
 4.  ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นหรือองค์กรภาคเอกชน  ซึ่งมาอยู่ในความ
ครอบครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะนำให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน
อันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ หรือมีเหตุพิเศษอื่นท่ีเห็นสมควร จึงให้ดำเนินการตาม 1-3 แล้วแต่กรณี 
 
 

 
…/ ประเภทของบุคลากร ฯ 
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ประเภทของบุคลากร อบต.ลำใหม่  ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ 
 1.  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
 2.  ลูกจ้างประจำ 
 3.  ผู้ท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 4.  ผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่าง ๆ 
 5.  ผู้กู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ 

ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  อบต.ลำใหม่ 
 1.  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ ก.พ.7 และ
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 2.  ผู้ท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ,ผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่าง ๆ และผู้กู้ยืมเงินทุนต่าง จัดเก็บ
เป็นแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติและระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
 1.  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เจ้าของข้อมูลยื่นคำขอตรวจดูข้อมูลด้วยตนเองโดยยื่น
คำขอต่อเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม ่
 2.  ผู้ท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ/ผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลท่ัวไปยื่น
คำขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหมท่ี่รับผิดชอบ 
 3.  ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องยื่นคำขอตรวจดูข้อมูล              ต่อ
เจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ท่ีรับผิดชอบ 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูล
ข่าวสาร อบต.ลำใหม่ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  ได้กำหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขอสำเนา หรือ      
ขอสำเนาท่ีมีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ดังนี้ 
 1.  ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร มีอัตราดังนี้ 
  (1) กระดาษ เอ 4   หน้าละ  1 บาท 
  (2) กระดาษ เอ 3   หน้าละ  3 บาท 
  (3) แผ่นดิสเก็ต    แผ่นละ  10 บาท 
  (4) แผ่นซีดี    แผ่นละ  15 บาท 
 2.  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองข้อมูลข่าวสารมีอัตราคำรับรองละ 5 บาท 

 
 

…/ 3.  กรณีท่ีผู้ขอสำเนาฯ 
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 3.  กรณีท่ีผู้ขอสำเนาหรือขอสำเนาท่ีมีคำรับรองถูกต้องเป็นผู้ท่ีมีรายได้น้อย ให้ข้าราชการระดับ 5  
ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตามสมควรแก่กรณีได้ 
 4.  กรณีท่ีผู้ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  รวบรวมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นการท่ัวไป ให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

บทกำหนดโทษ 
 1.  กรณีเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอไป  มีความผิดตามมาตรา 40 (แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 2.  กรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกำหนดตามมาตรา 20 (แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 3.  กรณีท่ีเกิดการฟ้องร้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย  หากเป็นการปฏิบัติ
ตามหน้าท่ี และไม่มีเจตนา หรือจงใจท่ีจะละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 20 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเจ้าหน้าท่ีต้องกระทำโดยสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  หากเกิด
ปัญหาข้ึนมาเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใด 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


