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   คู มือการปฏิ บั ติงานของเจ าหน าท่ี ในการใช ดุลพินิ จเพื่ อ เปดเผยขอมูลข าวสารตาม

พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับนี้ จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง

สำหรับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพระธาตุ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการพิจารณาคำ

ขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อมีคำส่ังใหเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคำขอใหเปนไปตามหลักการ

และเจตนารมณของกฎหมาย และตองการใหประชาชนมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ

ตางๆ ของรัฐ อีกท้ังยังคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของราชการและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

ในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน โดยใหยึดหลัก

วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 

  ผู จัดทำคูมือการปฏิ บัติงานของเจาหนาท่ีในการใช ดุลพินิจเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะชวยเสริมสรางความรู 

ความเขาใจทางกฎหมายและเปนประโยชนในการสงเสริมกระบวนการคุมครองสิทธิรับรูและสิทธิสวนบุคคลตาม

พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดเปนอยางดี หากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการพิจารณา

คำขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือผูเกี่ยวของท่ีไดนำไปศึกษาแลว พบวาคูมือ   ฉบับนี้มีปญหาหรืออุปสรรค

ประการใด กรุณานำเสนอปญหาและอุปสรรคดังกลาวมาท่ีงานนิติการ        สำนักปลัดองคการบริหารสวน

ตำบลพระธาตุ จักขอบคุณยิ่ง สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพระธาตุ นอมรับขอเสนอ เพื่อจักไดนำไป

พัฒนาใหมีความเหมาะสมตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายท่ีเกิดข้ึนโดยมี 

เจตนารมณเพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู 

(Right toknow) โดยไมจำเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลขาวสารของ

ราชการ  มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ฯ ใหแกประชาชนตามวิธีท่ีกำหนด และกำหนดหลักเกณฑ ท่ีชัดเจน

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐไมตองเปดเผยหรืออาจไมเปดเผย และใหความคุมครองขอมูล ขาวสาร

สวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช

สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบ การ

ใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีการบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชน

ของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

  องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุ เปนราชการสวนทองถ่ินถือหนวยงานทางปกครองท่ีตอง

จัดทำบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน ภารกิจประการหนึ่งท่ีสำคัญคือการใหสิทธิรับรู

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ เพื่อใหประชาชนเปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเปนแนวทาง ในการเสริมสรางความรู

ความเขาใจในวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การจัดทำคูมือเพื่อประกอบการใชดุลพินิจในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการดำเนินการพิจารณาเพื่อมีคำส่ัง

เปดเผย หรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการรับคำขอขอมูลขาวสารจนกระท้ัง

ส้ินสุดกระบวนการสุดทายกรณีท่ีหนวยงานมีคำส่ังเปดเผย หรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจุดประสงคก็

เพื่อใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถใชดุลพินิจไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และมุงหมายใหการใชดุลพินิจใน

การออกคำส่ังทางปกครองของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนั้นชอบดวยกฎหมาย อีกท้ังเกิดดุลภาพระหวางประโยชน

สาธารณะกับประโยชนเอกชนไปพรอมกัน 

  1.1 วัตถุประสงคในการจัดทำคูมือฉบับนี้ 

        การเปดเผยขอมูลขาวสารถือเปนภารกิจอยางหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตำบลพระธาตุมี

หนาท่ีตองกระทำเพื่อรับรองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนอันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง

ไว เมื่อประชาชนขอขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองขององคการบริหารสวนตำบลพระธาตุเปนการเฉพาะ

รายประชาชนผูขอเปนผูมีสิทธิท่ีจะขอขอมูลขาวสารและองคการบริหารสวนตำบลพระธาตุมีขอมูลขาวสารท่ีอยู

ในความครอบครองและมิใชขอมูลขาวสารท่ีจัดทำโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นท่ีเปนขอมูลขาวสารลับ จึงมี

ประเด็นปญหาท่ีจะตองพิจารณาตอไปวา ขอมูลขาวสารตามท่ีขอนั้น องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุตอง

เปดเผยหรือไม หากตองเปดเผย หรือไมตองเปดเผยจะมีหลักเกณฑในการใชดุลพินิจอยางไรเพื่อใหเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คูมือฉบับนี้ถูกจัดทำข้ึนเพื่อเปนการลด

ปญหาดังกลาว โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 



   1. เปนคูมือการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลพระธาตุและเจาท่ีหนาท่ี

ผูรับผิดชอบใหสามารถใชดุลพินิจพิจารณาคำขอของผูใชสิทธิรับรูใหเปนไปโดยถูกตองภายใตหลักการและ

เจตนารมณตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   2. มีขอเสนอแนะวิธีการ แนวทางปฏิบัติสำหรับขอมูลขาวสารของราชการแตละ

ประเภท หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชดุลพินิจตามกฎหมาย และหลักการสำคัญท่ีตองคำนึงประกอบการใชดุลพินิจ

เพื่อชวยใหหนวยงานของรัฐมีคำส่ังเปดเผย หรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

   3. องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุและเจาท่ีหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถจำแนกและ

ระบุไดวาขอมูลขาวสารท่ีมีผูใชสิทธิขอเปดเผยนั้นเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และเปดเผยไมไดเพราะเหตุใด 

เนื่องจากหากมีการใชดุลพินิจอยางไมถูกตองจะสงผลกระทบตอตอหลักความมั่นคงแนนอน กระทบตอสิทธิข้ัน

พื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว เกิดผลเสียหายแกทางราชการจนยากแกการแกไขเยียวยาได 

   4. องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุและเจาท่ีหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถใชดุลพินิจ

ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพคำส่ังทางปกครองของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนั้นชอบดวยกฎหมาย     อีกท้ังเกิดดุล

ภาพระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนเอกชนไปพรอมกนั 

   1.2 หลักการและเจตนารมณของกฎหมาย 

         พระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีหลักการและ

สาระสำคัญในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดังนี้  

   หลักการท่ี ๑ หลักสิทธิมนุษยชน ในดานสิทธิในการรับรู ซึ่งเปนสิทธิท่ีประชาชนทุกคน

ควรไดรับจากรัฐ เปนขอกำหนดพื้นฐานตามหลักสากลท่ีประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารจากทางภาครัฐและ

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐได ท้ังนี้ ไดมีการระบุหลักสิทธิมนุษยชนไวในรัฐธรรมนูญ  แหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑  

   หลักการท่ี ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ “บุคคล

และชุมชนยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” หมายถึง ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะหรือขอมูลท่ีอยูในครอบครองของ

รัฐบาล หรือขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะรูหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ผูท่ีมีสิทธิตรวจดู

ขอมูลขาวสาร คือ ประชาชนท่ัวไปไมวามีสวนไดเสียหรือไมก็ตามยอมสามารถตรวจดูขอมูลขาวสาร หรือขอ

สำเนาท่ีมีคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการนั้นได นอกจากนี้ยังมีสิทธิอื่น ๆ ไดแก สิทธิ ในการยื่น

คำขอขอมูลขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีประสงคจะรู หรือเพื่อนำไปเผยแพรใหผูอื่นไดรู สิทธิในการขอตรวจดู

หรือขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตนเอง สิทธิในการขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ี

ไมถูกตองตามท่ีเปนจริง สิทธิในการรองเรียนหากเจาหนาท่ีของรัฐไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไมมีขอมูลตามท่ีกำหนดไว ประชาชนสามารถรองเรียนไดเมื่อมีการไมปฏิบัติหรือ

ฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ รวมถึงการปฏิบัติท่ีลาชา และไมไดรับความสะดวก โดยไมมีเหตุอันสมควร 

และมาตรา ๓๓ หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีขอ แตผูขอไมเช่ือวาเปนความจริง  



   หลักการท่ี ๓ มาตรา ๕๙ รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหนวยงานของรัฐท่ีมิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติและตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก ท้ังนี้หากหนวยงานรัฐไมเปดเผย

ขอมูลดังกลาวประชาชนสามารถรองเรียนได  

   หลักการท่ี ๔ คือ หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) โดยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือเปนการปฏิบัติตามหลักความ

โปรงใส กลาวคือ ทุกส่ิงสามารถเปดเผย เขาถึง รับรูได โดยยึดหลักท่ีวา “รัฐรูอยางไร ประชาชนรูอยางนั้น”  

   หลักการท่ี ๕ “ราชการ ๔.๐” คือหลักการบริหารราชการแผนดินท่ีอาศัยหลักปฏิบัติ 

๓ อยางคือ Digital Government, Open Government, Connected Government ซึ่งการเปดเผยขอมูล

ขาวสารถือวาอยูในดาน Open Government คือการเปดเผยขอมูลขาวสารของรัฐให 

ประชาชนไดรับรู รับทราบ โดยท่ัวกัน ท้ังนี้รัฐตองมีการปฏิบัติ ๔ ประการ ดังนี้ 

    ๕.๑ เปดเผยขอมูลท่ีบังคับใหรัฐตองเปดเผย เชน กฎ ระเบียบ ท่ีมีผลบังคับใช 

เปนการท่ัวไปจะตองตีพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา และจะตองประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ  

    ๕.๒ เปดเผยขอมูลท่ีประชาชนสามารถขอดูได โดยมากจะเปนขอมูลสวน

บุคคล อาจนำมาใชเพื่อตรวจสอบความถูกตอง หรือใชเปนหลักฐานเพื่อดำเนินการตางๆทางกฎหมาย หาก

หนวยงานมีขอมูลจะตองดำเนินการสำเนาเอกสารใหแกผูรองขอ และหากไมมีแตทราบวาจัดเก็บอยูท่ีใดจะตอง

สงเรื่องตอหรือแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบขอมูลหรือแจงใหผูรองขอทราบ นอกจากนี้เจาของขอมูลมีสิทธิแกไข

ขอมูลของตนเอง  

    ๕.๓ เปดเผยขอมูลท่ัวไปอันมีประโยชนตอประชาชนโดยตรง แมจะไมมี

กฎหมายบังคับ เชน วิธีการและข้ันตอนการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว การลงทะเบียนวางงาน เปนตน  

    ๕.๔  เป ดเผยขอมูลขาวสารเกี่ ยวกับงบประมาณ  การบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีอยูในขอบเขตการรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ โดยช้ีแจงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. ขอบเขตการบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

   2.1 ประเภทของขอมูลขาวสารท่ีอยูในบังคับของกฎหมาย 

         การจำแนกประเภทของขอมูลขาวสารมีสวนชวยใหการบริหารจัดการระบบ

ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกท้ังยังชวยใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบสามารถบริการ

ประชาชนไดอยางรวดเร็วถูกตองตรงตามขอกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละประเภท 

ซึ่งรายละเอียดในสวนนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำแนกประเภทขอมูลขาวสารของราชการในหลายมิติ ข้ึนอยูกับ

ลักษณะและแนวทางการปฏิบัติสำหรับขอมูลขาวสารนั้น ท้ังนี้โดยถือหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติตอขอมูล

ขาวสารนั้น ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย การจำแนกประเภทขอมูลขาวสารในท่ีนี้เปนการจำแนกเพื่อมุง

ผลสำเร็จดานการปฏิบัติงาน มิไดมุงประสงคแบงประเภทขอมูลขาวสารในเชิงวิชาการหรือทฤษฎี เพื่องายตอการ

ทำความเขาใจในการบริหารจัดการขอมูลขาวสารแตละประเภทนำไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีก



ท้ังใชเปนแนวทางการใชดุลพินิจในการตรวจสอบสถานะของขอมูลขาวสารในกระบวนการใชดุลพินิจเพื่อ

คุมครองสิทธิรับรูขอมูลขาวสารท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว 

   ก. ประเภทขอมูลขาวสารของราชการในความหมายอยางกวาง  

        ในความหมายอยางกวางของการบริหารจัดการขอมูลขาวสารท่ีอยูในความ

ครอบครองของหนวยงานของรัฐสามารถจำแนกขอมูลขาวสารของราชการไดเปน 2 ประเภท ท้ังนี้ เปนการ

จำแนกตามลักษณะเดนของขอมูลขาวสารท่ีสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิของประชาชน ไดแก 

(1) ขอมูลขาวสารของราชการท่ัวไป (เปนไปตามหลักการคุมครองสิทธิรับรู) 

(2) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (เปนไปตามหลักการคุมครองสิทธิสวนบุคคล) 

ข. ประเภทขอมูลขาวสารของราชการตามโครงสรางของกฎหมาย 

    เปนการจำแนกประเภทขอมูลขาวสารของราชการท่ีสอดคลองกับลักษณะของ

โครงสรางแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวยกฎหมายฉบับนี้มีการแบงขอบัญญัติ

ตางๆไวเปนหมวดๆ โดยมีขอบัญญัติท่ีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการได 4 ประเภท คือ 

    (1) ขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยได ไดแก หมวด 1 มาตรา 7 มาตรา 9 และ   มาตรา 

11 

    (2) ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย ไดแก หมวด 2 มาตรา 14 ถึง มาตรา 17 

    (3) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ไดแก หมวด 3 มาตรา 24 มาตรา 25 

    (4) ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร ไดแก หมวด 4 มาตรา 26 

 ค. ประเภทของขอมูลท่ีอาจมีคำส่ังมิใหเปดเผย 

     ขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนการจำแนกตามลักษณะการใชอำนาจของหนวยงาน

ของรัฐในการพิจารณาปฏิเสธการเปดเผยและอาจมีคำส่ังปฏิเสธคำขอของประชาชนไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

ท้ังนี้ ตามขอยกเวนท่ีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติไวในมาตรา 14 มาตรา 

15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ขอมูลขาวสารในลักษณะนี้สามารถจำแนกไดเปน 4 ประเภท คือ 

     (1) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย มาตรา 14 

     (2) ขอมูลขาวสารท่ีตองใชดุลพินิจตามหลักเกณฑของกฎหมาย มาตรา 15 

     (3) ขอมูลขาวสารท่ีมีวิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล มาตรา 16 

     (4) ขอมูลขาวสารท่ีมีผูมีประโยชนไดเสีย มาตรา 17 

   2.2 ผูทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

         (1) ผูทรงสิทธิตามกฎหมายโดยท่ัวไป 

              โดยหลักการแลวบุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไม ยอมมีสิทธิ

รับรูขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งสิทธิไดรูดังกลาวเปนองคประกอบสำคัญในกระบวนการสงเสริมและสนับสนุน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยสิทธิไดรูตามกฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดใหเปนสิทธิของคน

ไทยโดยเฉพาะคนตางดาวจึงไมมีสิทธิไดรูเชนคนไทย แตอยางไรก็ตามคนตางดาวจะมีสิทธิไดรูหรือไมนั้นตาม

กฎหมายฉบับนี้ยังเปดโอกาสสำหรับคนตางดาวไวเพื่อใหคนตางดาวบางสถานะใชสิทธิไดเพียงเทาท่ีจำเปนเพื่อ

การปกปองสิทธิของตนเทานั้น ผูทรงสิทธิตามกฎหมายโดยท่ัวไป มีดังนี้ 



     1. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย มาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 11 

วรรคทาย กำหนดใหบุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอสำเนาหรือขอ

สำเนาท่ีมีคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารได 

      2. นิติบุคคล หรือเอกชนท่ีมีสัญชาติไทย คำวาบุคคลในมาตรา 9 และ

มาตรา 11 นอกจากหมายถึงบุคคลธรรมดาแลว ยังหมายความรวมถึง เอกชน กลุมหรือคณะบุคคล และนิติ

บุคคล 

                3. คนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยูถาวรในประเทศไทย มาตรา 4 วรรคเจ็ด 

กำหนดวา คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยและนิติ

บุคคลหมายความวาคนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยก็มีสิทธิรับรู 

                4. คนตางดาวท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย หมายถึง นิติบุคคลท่ีทุน

เกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาวหรือมีผูจัดการหรือกรรมการครึ่งหนึ่งเปนคนตางดาวคนตางดาวประเภทนี้ในปจจุบัน

ยังไมมีสิทธิไดรู มาตรา 9 วรรคทาย กำหนดวาคนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกำหนด

โดยกฎกระทรวงซึ่งปจจุบันยังไมมีการประกาศกฎกระทรวงในเรื่องนี้ทำใหคนตางดาวยังไมมีสิทธิไดรูขอมูล

ขาวสารของราชการ (สิทธเิขาตรวจดู สิทธิขอสำเนา) 

       ขอสังเกตสำคัญ หนวยงานของรัฐไมใชผูทรงสิทธิตามกฎหมายนี้แมวา

หนวยงานของรัฐจะมีสถานะเปนนิติบุคคลและมีความจำเปนตองเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีก็ตาม 

เหตุผลคือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อวางหลักเกณฑ

ความสัมพันธระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐในเรื่องของการรับรูขอมูลขาวสารของราชการการขอขอมูล

ขาวสารระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเปนความสัมพันธในทางบริหารราชการ หรือการปกครองภาครัฐจึงใช

กลไกการบริหารของภาครัฐซึ่งมีกฎหมายระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการรับรองอยูแลว 

และหากผูขอขอมูลขาวสารมิไดอยูในฐานะผูทรงสิทธิรับรูหนวยงานของรัฐผูรับคำขอมีคำส่ังใหยกคำขอขอมูลนั้น

ได 

            (2) ผูทรงสิทธิในฐานะเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

                 1. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 21 เพื่อประโยชนแหง

หมวดนี้ บุคคลหมายความวาบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย  

                 2. บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย    ตาม

มาตรา 21 เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ี

ไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย  

                  3. แพทยท่ีเจาของขอมูลนั้นมอบหมาย ตามมาตรา 25 วรรคสอง การ

เปดเผยรายงานการแพทยท่ีเกี่ยวกับบุคคลใดถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาท่ีของรัฐจะเปดเผยตอเฉพาะแพทยท่ี

บุคคลนั้นมอบหมายก็ไดขอ  

                  4. บุคคลตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541 ผูใช

อำนาจปกครอง (กรณีผูเยาว) ผูอนุบาล ผูพิทักษ ผูดำเนินการแทนผูถึงแกกรรมตามลำดับ ดังนี้ คือ 1. บุตรชอบ

ดวยกฎหมาย 2. คูสมรส 3. บิดาดาหรือมารดา 4. ผูสืบสันดาน 5. พี่นองรวมบิดามารดา 6. คณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ 



  ขอสังเกตสำคัญ กรณีท่ีเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มิไดใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคล 

3. หลักการขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสำหรับขอมูลขาวสารประเภทตางๆ  

                  3.1 ประเภทขอมูลขาวสารของราชการในความหมายอยางกวาง  

                        1. ขอมูลขาวสารของราชการท่ัวไปขอมูลขาวสารลักษณะนี้เปน

ขอมูลขาวสารสาธารณะหรือมีลักษณะเปนขอมูลขาวสารมหาชนรวมถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงาน

ของรัฐจัดทำข้ึนหรือไดมาในการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี

ตามปกติและในขณะท่ีมีคำขอขอมูลขาวสารนั้นมีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐอยู

แลวขอมูลขาวสารของทางราชการประเภทนี้ตองตกอยูภายใตขอบเขตแหงสิทธิรับรูของประชาชนหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีคุมครองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารดังกลาวหลักการตามกฎหมายบุคคลยอมมีสิทธิไดรับรู

ขอมูลขาวสารของราชการตาม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 

มาตรา 11 ตามหลัก “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองเปดเผยตามวิธีการท่ี

กฎหมายกำหนดซึ่งหนวยงานมีหนาท่ีตองจัดหาหรือเปดเผยใหโดยเร็ว 

      2. ขอมูลขาวสารสวนบุคคลขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคลหากมีการเปดเผยวิญูชนท่ัวไปคาดหมายไดวาจะเปนการละเมิดหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวได หลักการก็คือโดยหลักแลว

ขอมูลประเภทนี้ตองเปนขอมูลขาวสารทางราชการท่ีจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายใตกระบวนการคุมครองสิทธิ

สวนบุคคลตามกฎหมายการเปดเผยตองถือหลักความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น ๆ ท้ังนี้ ตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 มาตรา 25 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้กรณีท่ีผูขอ

ขอมูลเปนเจาของขอมูลเองเจาของขอมูลยอมมีสิทธิท่ีจะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตน 

กลาวคือ เมื่อบุคคลเจาของขอมูลมีคำขอเปนหนังสือหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองให

บุคคลนั้นหรือผูกระทำการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสำเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคล

นั้น หากเปนกรณีท่ีผูขอขอมูลมิไดเปนเจาของขอมูลการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลอันจะเปนการละเมิด

หรือกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลจะกระทำมิไดวิธีการคือหนวยงานจะ

เปดเผยไดตอเมื่อผูขอไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้น กรณีไมมี

หนังสือยินยอมและผูขอประสงคจะใหเปดเผยหนวยงานของรัฐแหงนั้นตองใชดุลพินิจตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไว

ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

          3.2 ประเภทขอมูลขาวสารของราชการตามโครงสรางของกฎหมาย     

                        1. ขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยได 

                            ขอมูลขาวสารประเภทนี้มี 3 ประเภท คือ 1. ขอมูลขาวสารท่ี

ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ขอมูลขาวสารดังกลาวนี้มีลักษณะเปนขอมูลขาวสารท่ีมีความสำคัญท่ีประชาชนตองรูเปนขอมูลขาวสารท่ี

หนวยงานตองใชเปนหลักฐานถาวรเพื่อการบริการประชาชนหรือเพื่อใชในการอางอิงหรือมุงผลใหมีผลทาง

กฎหมายจึงจำเปนตองใหมีการแพรหลายมากท่ีสุดเพื่อใหประชาชนไดรูและเขาถึงไดโดยงายและรวดเร็วและเปน



ขอมูลขาวสารท่ีเช่ือถือไดใชเปนหลักฐานอางอิงได ซึ่งหลักการในเรื่องนี้ก็เพื่อเปนขอมูลขาวสารของราชการท่ีตอง

เปดเผยเปนการท่ัวไปโดยหนวยงานของรัฐตองเปดเผยโดยสงโรงพิมพในราชกิจจานุเบกษา วิธีการก็คือหนวยงาน

ของรัฐตองสงขอมูลขาวสารประเภทนี้ไปยังสำนักนิติธรรมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหนวยงานของรัฐจะตอง

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทนี้ไวเผยแพรจะกระทำโดยวิธีการใดต้ังแตการต้ังแสดงการขายจำหนายการแจกจาย

หรือการประกาศเผยแพรประชาสัมพันธไวในหนวยงานของรัฐนั้นเองและตองจัดใหมีอยางนอยจำนวน 1 ชุด 

เพื่อเปดเผยใหประชาชนไดรับรูเปนการท่ัวไปโดยวิธีจัดเตรียมไวในศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐนั้นเอง 

*ขอสังเกต* คำส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทนี้ไมวากรณีใด ๆ ถือวาเปนคำส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

                        - ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูตาม มาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูล

ขาวสารท่ีสำคัญรองจาก (1) เปนขอมูลขาวสารประเภทท่ีประชาชนควรไดรูการเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทนี้

เปนความจำเปนอยางยิ่งในกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินการตางๆของภาครัฐเพื่อท่ีจะให

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงและเอื้ออำนวยให

ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐในเบ้ืองตนไดโดยงายและสะดวกรวดเร็วโดย

หลักการของเรื่องนี้หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารเปนการท่ัวไปโดยการจัดเตรียมไวณศูนยขอมูล

ขาวสารของหนวยงานของรัฐนั้นๆโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้คือหนวยงานของรัฐตองรวบรวมขอมูลขาวสาร

ประเภทนี้ใหมีความสมบูรณถูกตองเปนปจจุบันและจัดเตรียมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ.สถานท่ีท่ีกำหนด 

สามารถปกปดขอความบางสวนท่ีอยูในบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ไดเทาท่ีจำเปนหนวยงานของรัฐตอง

จัดเตรียมสถานท่ีใหประชาชนไดเขามาใชบริการขอมูลขาวสารซึ่งเรียกปจจุบันวาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ

โดยจะตองมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไวใหบริการประชาชนและใหคำแนะนำท่ีถูกตองในการติดตอ

ขอรับขอมูลขาวสารนั้นดวยการปฏิบัติในศูนยขอมูลขาวสารจะตองจัดต้ังจะตองจัดแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 

9 (1-8) ไวใหครบถวนเปนปจจุบันจัดทำแฟมดัชน ี    ไวสำหรับคนหาขอมูลไดโดยสะดวกปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ท่ี ก.พ. กำหนด *ขอสังเกต* คำส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทนี้ถือเปนคำส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  

                        - ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดหาใหประชาชนตามคำขอตามมาตรา 11 

ลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดหาใหแกประชาชนท่ีใชสิทธิขอขอมูลขาวสารเปน

การเฉพาะรายเปนขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีสมควรใหมีการเปดเผยอันเปนขอมูลขาวสารท่ีอยูนอกขอบขายบังคับ

ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 หลักการของเรื่องนี้ก็คือขอมูลขาวสารของราชการทุกชนิดท่ีตองเปดเผยเปนการ

ท่ัวไปใหเปนไปตามหลักการปกครองท่ีโปรงใสท้ังนี้ขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผยนี้ตองไมมีลักษณะอยางหนึ่งอยาง

ใดตาม มาตรา 15 แนวทางปฏิบัติท่ีหนวยงานของรัฐตองทำจัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทนี้เปดเผยใหบุคคลท่ี

สนใจเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจ

หนาท่ีเมื่อมีบุคคลมาใชสิทธิยื่นคำรองขอโดยถูกตองเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ี

ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นตองจัดหาขอมูลขาวสารตามคำขอใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควรการท่ีตองจัดหา

ขอมูลขาวสารใหแกผูขอตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวและอยูในสภาพพรอมท่ีจะใหบริการประชาชนวิธีการ

ดำเนินการก็คือตองจัดหาขอมูลขาวสารประเภทนี้ใหแกผูใชสิทธิโดยเร็วไมควรเกิน 15 วันนับแตวันท่ีรับคำขอ *

ขอสังเกต* คำส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทนี้ถือเปนคำส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

                         2. ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย 



                             ลักษณะท่ัวไปของขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูลขาวสาร

ประเภทท่ีไมสมควรใหเปดเผยไดโดยงายเพราะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐรวมท้ัง

ประโยชนสาธารณะและเอกชนท่ีเกี่ยวของหลักการของเรื่องนี้ก็คือวาหนวยงานมีอำนาจตามกฎหมายท่ีจะออก

คำส่ังปฏิเสธการเปดเผยไดหากมีความจำเปนก็มีดุลพินิจพิจารณาใหเปดเผยได โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ขอมูลขาวสารประเภทท่ีกฎหมายหามมิใหเปดเผยลักษณะคือเปนขอมูลขาวสารท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตอสถาบันพระมหากษัตริยแนวปฏิบัติก็คือหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทนี้ไมได ท้ังนี้ตาม

ความในมาตรา 14 วิธีการก็คือวา หนวยงานของรัฐตองมีคำส่ังหามมิใหเปดเผยโดยเด็ดขาด 2. ขอมูลขาวสาร

ของราชการประเภทท่ีตองใชดุลพินิจกอนมีคำส่ังมิใหเปดเผยลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทนี้ก็คือวา มี

ลักษณะอยางหนึ่งอยางใดใน 7 ลักษณะตามความในมาตรา 15 โดยแนวทางปฏิบัติก็คือวา หนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคำส่ังมิใหเปดเผยก็ไดแตตองอยูในดุลพินิจโดยคำนึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย

ของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน ท้ังนี้ตามความใน

มาตรา 15 วิธีการก็คือวา หนวยงานของรัฐตองใชดุลพินิจช่ังน้ำหนักตามหลักเกณฑ 3 ประการประกอบการ คือ 

1. การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ             2. ประโยชนสาธารณะ และ ประโยชนของ

เอกชนท่ีเกี่ยวของ 3. ขอมูลขาวสารประเภทท่ีมีการรักษาความปลอดภัยลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทนี้จะ

มีการกำหนดช้ันความลับไว ไดแก ช้ันลับ ช้ันลับมาก และช้ันลับท่ีสุด ท้ังนี้ ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดย

หนวยงานของรัฐตองมีวิธีรักษาไมใหรั่วไหลโดยหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองกำหนดวิธีการคุมครองรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลขาวสารนั้นใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ท้ังนี้ 

ตามนัยมาตรา 16 วิธีการก็คือวาในการพิจารณาคำขอขอมูลขาวสารหนวยงานตองใชดุลพินิจโดยคำนึงถึงการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะและประโยชนเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน

ดวยท้ังนี้ ตามในมาตรา 15 เชนเดียวกัน ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาตองเปดเผยขอมูลขาวสารลับนั้นเพราะเหตุผล

จำเปนตองคุมครองสิทธิของประชาชนยิ่งกวาการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะตองเสนอ

ใหผูมีอำนาจกำหนดช้ันความลับนั้นยกเลิกช้ันความลับนั้นเสียกอนท่ีจะมีการเปดเผยตอไปในกรณีท่ีขอมูล

ขาวสารท่ีมีคำขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทำโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นและไดระบุหามการเปดเผยไวตาม

ระเบียบท่ีกำหนดตามมาตรา๑๖ใหสงคำขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทำขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำส่ัง

ตอไปตามมาตรา 12 วรรค 2 4. ขอมูลขาวสารประเภทท่ีอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด มาตรา 17 

ขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูลขาวสารท่ีกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคลท่ี 3 คำวาประโยชนไดเสียมี

ความหมายท่ีแคบกวาสวนไดเสียโดยปกติเปนเรื่องท่ีกระทบประโยชนทางธุรกิจหรืออาจทำใหเสียหายท่ีตีคา

ความเสียหายเปนเงินได แนวทางปฏิบัติเจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบมีหนาท่ีตองแจงใหผูนั้นเสนอคำคัดคาน

ภายในเวลาท่ีกำหนดแตตองใหเวลาอันสมควรท่ีผูนั้นอาจเสนอคำคัดคานไดซึ่งตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงวิธีการก็คือวาเมื่อไดรับคำรองคัดคานเจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคำคัดคานและแจงผล

การพิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชาในกรณีมีคำส่ังไมรับฟงคำคัดคานเจาหนาท่ีของรัฐจะเปดเผยขอมูล

ขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกำหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18 หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคำวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดแลวแตกรณี 

 



                        3. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

                             ลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทนี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับส่ิง

เฉพาะตัวของบุคคลและมีความหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย

ประวัติสุขภาพประวัติการศึกษาฐานะทางการเงินโดยหลักการของเรื่องนี้จะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ี

ตองคุมครองสิทธิของบุคคลการเปดเผยตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน ในทางปฏิบัติหนวยงาน

ของรัฐมีหนาท่ีใหการคุมครองสิทธิของบุคคลทุกคนและรวมถึงขอมูลขาวสารบุคคลของบุคคลธรรมดาท่ีไมมี

สัญชาติไทยแตมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกีย่วกับการจัดทำระบบขอมูลขาวสารสวน

บุคคลและรักษาความปลอดภัยของขอมูลตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในมาตรา 23 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ใหแกบุคคลอื่นท่ีไมใชเจาของขอมูลตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลเปนหนังสือการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลใหแกบุคคลอื่นใหทำไดเทาท่ีจำเปนและเปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเมื่อเจาของขอมูลขาวสารใชสิทธิขอหนวยงานมีหนาท่ีตองเปดเผยกรณี

ผูอื่นใชสิทธิขอหนวยงานตองแนะนำใหผูขอไปคัดคำยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลกอน 

       4. ขอมูลขาวสารทางประวัติศาสตร  

                                    ลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูลขาวสาร

ของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการจัดใหมี

ขอมูลขาวสารนั้น 1. ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ป 2 ขอมูลขาวสารของราชการ

ตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปหลักการของเรื่องนี้ก็คือวาขอมูลขาวสารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรตองเก็บ

รักษาโดยหนวยงานท่ีเช่ียวชาญดานจดหมายเหตุไวใหประชาชนตรวจดูคนควาเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 26 โดยมีแนวทางปฏิบัติคือใหหนวยงานของรัฐสำรวจตรวจสอบการ

ครบกำหนดเวลาสงใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามท่ีกำหนดในพระราช

กฤษฎีกาเพื่อประเมินคุณคาทางประวัติศาสตรแลวคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาตอไปวิธีการนี้

หนวยงานของรัฐสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตรใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

        3.3 ประเภทของขอมูลท่ีอาจมีคำสั่งมิใหเปดเผยโดยตองใชดุลพินิจ

ตามมาตรา 15 มีดังนี้ 

            1.ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานความมั่นคงของประเทศ  

   2. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานการบังคับใชกฎหมาย  

   3. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานความเปนอิสระของเจาหนาท่ี  

   4. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานความปลอดภัยของบุคคล  

    5. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานสิทธิสวนบุคคล  

    6. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานท่ีมีกฎหมายคุมครอง  

    7. ขอมูลขาวสารดานอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

        ลักษณะท่ัวไปของขอมูลขาวสารประเภทนี้เปนขอมูลขาวสาร

ท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคำส่ังมิใหเปดเผยก็ไดโดยคำนึงถึงการปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐนั้นรวมท้ังประโยชนสาธารณะและประโยชนเอกชนท่ี

เกี่ยวของประกอบกันขอมูลขาวสารประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะดานดังตอไปนี้ 1. เปนขอมูล



ขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ

ระหวางประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 2. จะทำใหการ

บังคับการใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสำเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับ

การฟองคดีการปองกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบหรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูล

ขาวสารหรือไมก็ตาม 3. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหนวยงานของรัฐในการดำเนินการ

เรื่องหนึ่งเรื่องใด 4. จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 5. 

รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ำสิทธิของบุคคล

โดยไมสมควร 6. ขอมูลขาวสารท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงค

ใหทางราชการนำไปเปดเผยตอผูอื่น 7. ปจจุบันยังไมมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเพิ่มเติมใด 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

กระบวนการใชสิทธิของประชาชน 

1. กระบวนการใชสิทธิของประชาชน 

    1.1 สิทธิรับรู  ในการใชสิทธิรับรูของประชาชนตองยื่นคำขอตอหนวยงานของรัฐโดยหนวยงานของรัฐมี

หนาท่ีใหคำแนะนำแกประชาชนในการใชสิทธิใหถูกตองเบ้ืองตนหนวยงานของรัฐควรแนะนำใหใชสิทธิดังตอไปนี้ 

1. แนะนำใหทำคำขอขอมูลขาวสารเปนหนังสือหนังสือคำขอควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือท่ีอยูท่ีสามารถติดตอ

ไดและเบอรโทรศัพทและหนวยงานของรัฐควรจัดเตรียมแบบคำขอขอมูลไวเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน 

2. แนะนำใหผูขอขอมูลขาวสารท่ีตองการใหชัดเจนหากสามารถจำแนกเอกสารท่ีขอเปนรายการจะชวยใหงาย

และรวดเร็วตอการพิจารณา 3. แนะนำใหผูขอใหเหตุผลการขอหรือนำขอมูลขาวสารไปใชไวในคำขอดวยกรณีท่ี

ขอมูลท่ีขอมีลักษณะท่ีอาจไมตองเปดเผยตามมาตรา 15 ไดเพื่อใชประกอบการใชดุลพินิจช่ังน้ำหนักระหวางการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบ

กัน 4. หนวยงานของรัฐท่ีรับคำขอตองพิจารณาคำขอโดยเร็วภายในเวลาอันสมควร 5. หนวยงานของรัฐท่ีรับคำ

ขอใหคำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชาในกรณีท่ีขอมูล

ขาวสารท่ีขออยูในความควบดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม 6. ใหสงคำขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทำขอมูลขาวสารนั้น

พิจารณาเพื่อมีคำส่ังตอไปถาหนวยงานของรัฐผูรับคำขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคำขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทำ

โดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นและไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกำหนดตามมาตรา 16 

     1.2 สิทธิรองเรียน การใชสิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐบุคคลผูขอขอมูลขาวสารของราชการสามารถใช

สิทธิรองเรียนโดยยื่นคำรองขอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) ในกรณีท่ี  

           1. หนวยงานของรัฐพัฒนาคำขอลาชาเกินสมควร  

           2. หนวยงานปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามคำขอและผูขอไมเช่ือวาเปนความจริง  

           3. ผูขอไมไดรับการบริการท่ีดีหนวยงานของรัฐไมอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิรับรู        

           4. หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมายเชนไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา 11 หรือ

มาตรา 23 เปนตน 

     1.3 สิทธิอุทธรณ การใชสิทธอิุทธรณคำส่ังปฏิเสธของหนวยงานของรัฐบุคคลผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

สามารถใชสิทธิอุทธรณในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิเสธคำขอโดยยื่นคำอุทธรณตอ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) กรณีท่ีบุคคลจะใชสิทธิอุทธรณคำส่ังปฏิเสธของหนวยงานของ

รัฐไดมี 3 กรณี ดังนี้  

             1. สิทธิอุทธรณคำส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีครอบครองขอมูลขาวสาร

หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้นมีคำส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามผมขอไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  

             2. อุทธรณคำส่ังไมรับฟงคำคัดคานเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับทำครับคานการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของผูมีประโยชนไดเสีย 



             3. อุทธรณคำส่ังไมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลตามคำขอของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น 

2. ข้ันตอนและระยะเวลาในการใชสิทธิขอขอมูลขาวสารและสิทธิอุทธรณ 

    ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ. ศ. 2540 มีข้ันตอนการใชสิทธิรับรูและระยะเวลาในการ

ดำเนินการดังตอไปนี้  

    1. ประชาชนยื่นคำขอขอมูลขาวสารตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ โดยการใชสิทธิขอดูเขาขอมูลขาวสาร

ท่ัวไปตามมาตรา 11 คำขอตองระบุเอกสารท่ีเขาใจไดตามสมควรหรือเปนกรณีขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ตามมาตรา 25 

     2. หนวยงานของรัฐใชดุลพินิจมีคำส่ังเปดเผยหรือไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคำขอกรณีมีคำส่ังให

เปดเผยเรื่องเปนอันยุติหนวยงานของรัฐตองแจงคำส่ังภายใน 15 วันนับแตวันท่ีประชาชนมีคำขอ  

     3. ประชาชนใชสิทธิอุทธรณคำส่ังมิใหเปดเผยตอประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.)   ใน

กรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธคำขอประชาชนตองยื่นคำอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ังมิใหเปดเผยนั้นสำหรับกรณีขอมูลขาวสารสวนบุคคลเจาของขอมูลตอง

ยื่นคำขออุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ังไมยินยอมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 

      4. กขร. พิจารณาสงคำอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) ตามสาขาความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับคำขออุทธรณนั้น 

      5. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดำเนินกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยซึ่งตองพิจารณาให

แลวเสร็จภายใน 30 วัน กรณีมีเหตุจำเปนใหขยายเวลาไดอีก 30 วัน  

      6. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) จัดทำคำวินิจฉัยโดยตองแจงผลใหผูเกี่ยวของถือ

ปฏิบัติภายใน 7 วัน  

      7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยโดยเครงครัดโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองปฏิบัติตาม

คำวินิจฉัยภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับผลคำวินิจฉัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

การใชดุลพินิจและการตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

 

1. แนวคิดสำคัญในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี 

    อำนาจดุลพินิจ  

ศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด“การควบคุมการใชดุลพินิจทาง

ปกครองโดยองคกรตุลาการ”60 ป  ดร.ปรี ด์ิ  เกษมทรัพย  หนา 200 อธิบายวา อำนาจดุลพินิจ คือ 

ความสามารถในอันท่ีจะตัดสินใจออกคำส่ังอยางหนึ่งอยางใดในบรรดาคำส่ังหลายๆ อยาง ซึ่งกฎหมายเปดชองให

ออกไดเพื่อดำเนินการใหบรรลุเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมาย ดังนั้น การใชดุลพินิจ คือ อำนาจท่ี

กฎหมายมอบใหเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะเลือกออกคำส่ังอยางใดอยางหนึ่งในทางเลือกท่ีจะออก

คำส่ังต้ังแต 2 ทางข้ึนไปซึ่งตามกฎหมายแลวลวนออกคำส่ังไดท้ังส้ิน 

การใชดุลพินิจในการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

บัญญัติใหเจาหนาท่ีของรัฐมีอำนาจใชดุลพินิจในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยูในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง โดย

บัญญัติวา “ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนีห้นวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของ

รัฐอาจมีคําส่ังมิให เปดเผยก็ไดโดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชน

สาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน”ตามบทบัญญัติดังกลาวใหอำนาจหนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคำส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารก็ได ซึ่งหมายรวมถึงการมีอำนาจใหเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามท่ีขอก็ได จึงเปนการท่ีกฎหมายบัญญัติใหเจาหนาท่ีของรัฐมีอำนาจตัดสินใจในการออกคำส่ังอยาง

หนึ่งอยางใดในบรรดาคำส่ังหลายๆ อยาง โดยขอมูลขาวสารท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีอำนาจใชดุลพินิจหรือขอเท็จจริง

อันเปนองคประกอบสวนเหตุคือขอเท็จจริงท่ีกฎหมายบัญญัติอยูแตเพียงเฉพาะในมาตรา 15 (1)-(6) ตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เทานั้น กลาวคือเปนขอมูลขาวสารดังตอไปนี้ (๑) การ

เปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ    ระหวางประเทศและความมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือ

ไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การ   ปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของ

รัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตท้ังนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลข

าวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา ภายใน ดังกลาว (4) การเปดเผยจะกอใหเกดิอันตรายตอชีวิต

หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผย

จะเปนการรุกล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร (6)ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย 

หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น  



  ดังนั้น หากขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐมิใชขอมูลขาวสารตามมาตรา 

15 (1) – (6) แลว เจาหนาท่ีของรัฐไมมีอำนาจใชดุลพินิจวาจะเปดเผยขอมูลขาวสารตามท่ีประชาชนขอหรือไม 

แตเจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีตามกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติซึ่งในทางวิชาการเรียกวา “อำนาจผูกพัน” 

  อำนาจผูกพัน  

ศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด“การควบคุมการใชดุลพินิจทาง

ปกครองโดยองคกรตุลาการ”60 ป ดร.ปรีด์ิ เกษมทรัพย หนา 199 อธิบายวา อำนาจผูกพัน คือ อำนาจท่ี

กฎหมายมอบใหแกองคของรัฐฝายปกครององคกรใดองคกรหนึ่งโดยบัญญัติบังคับไวลวงหนาวาเมื่อมีขอเท็จจริง

อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดกำหนดไวเกิดข้ึนองคกรของรัฐฝายปกครองจะตองออกคำส่ังตามเนื้อความท่ีกำหนดไว

ซึ่งก็คือการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 

 อำนาจผูกพัน ท่ีปรากฏตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปดเผยขอมูล

ขาวสารแกผูอื่นนั้นแยกออกเปนสองลักษณะ คือ ประการแรก การไมเปดเผยขอมูลขาวสารใหตามท่ีขอ มาตรา 

14 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติวา “ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจก

อใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได” บทบัญญัติมาตรานี้มุงคุมครองอสถาบัน

พระมหากษัตริยหากเกิดความเสียหายหามมิใหเปดเผย เชน สำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดี

หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท เปนตน เจาหนาท่ีของรัฐไมมีอำนาจดุลพินิจท่ีจะเปดเผยได 

เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีประการเดียวคือปฏิเสธตามคำขอ ประการท่ีสอง การเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 

11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติวา“ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใด

ของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควรใหหนวยงานของ

รัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร” ดังนั้น หากขอมูลขาวสารท่ีประชาชนขอ

ไมใชขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (1)-(6) และมิใชขอมูลขาวสารท่ีหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 แลว 

เจาหนาท่ีของรัฐยอมมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีตองจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามท่ีขอเจาหนาท่ีไมมี

อำนาจหรอืสิทธิใดๆท่ีจะปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหแกประชาชนตามท่ีขอได แตในทางปฏิบัติ

ยังปรากฏวาเจาหนาท่ีจำนวนมากยังไมเขาใจหลักการและยังมีการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

ใหแกประชาชนตามท่ีรองขอท้ัง ๆ ท่ีไมอาจปฏิเสธได 

     หลักเกณฑพื้นฐานในการพิจารณาออกคำสั่งปฏิเสธคำขอขอมูลขาวสาร 

     1. คำส่ังมิใหเปดเผยหรือคำส่ังพิเศษตองกระทำโดยชอบดวยกฎหมายกลาวคือเจาหนาท่ีผูทำคำส่ังตองเปนผู

มีอำนาจหนาท่ีและตองใชอำนาจปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือใชดุลพินิจตามหลักเกณฑ

ท่ีกำหนดไวตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือปฏิเสธคำคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 หรือปฏิเสธ

คำขอใหแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 แลวแตกรณี 

     2. ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานจะใชอำนาจปฏิเสธหรือใชดุลพินิจปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตองมี

ลักษณะตามท่ีกฎหมายกำหนด  

     3. คำส่ังมิใหเปดเผยหรือคำส่ังปฏิเสธตองระบุไวดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  



     4. คำส่ังมิใหเปดเผยหรือคำส่ังปฏิเสธท่ีสมบูรณครบถวนตามกฎหมายในคำส่ังนั้นตองมีการแจงสิทธิและ

ระยะเวลาอุทธรณตามท่ีกฎหมายกำหนดไวดวย 

 หลักเกณฑเก่ียวกับการใชดุลพินิจท่ีกฎหมายกำหนด 

           ในการใชดุลพินิจนั้นกอนมีคำส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารอาจจะถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบนั้น

หนวยงานของรัฐตองใชดุลพินิจโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ 2 ประการดังตอไปนี้ประกอบการคือ  

           1. การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  

           2. ประโยชนสาธารณะประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

 ประเด็นสำคัญท่ีตองใชในการประกอบการพิจารณา  

          1. วิธีการเปดเปดอยางไรโดยใหเขาตรวจดู การใหสำเนา การรับรองสำเนาถูกตอง  

          2. เนื้อหาท่ีเปดเปดไดแคไหนหรือเปดไดบางสวน  

          3. เวลาท่ีเปดเปดเมื่อใดกรณีใดมีความสำคัญของขอมูลข้ึนกับเงื่อนไขเงื่อนเวลา 

2. ข้ันตอนการพิจารณาของเจาหนาท่ี  

     2.1 เจาหนาท่ีดำเนินการตรวจสอบหลักเกณฑเบื้องตน  

          1. พิจารณาคำขอขอมูลขาวสารวาเปนคำขอโดยชอบดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 

2540 หรอืไม  

          2. พิจารณาวาผูขอเปนผูทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรอืไม           

          3. พิจารณาวาขอมูลขาวสารท่ีขออยูในขอบเขตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.

2540 หรอืไม 

 ในกรณีท่ีไมเขาหลักเกณฑตามขอ 1-3 ใหพิจารณายกคำขอและแจงผูขอทราบพรอมใหคำแนะนำใหผู

ไปใชสิทธใินชองทางอื่นท่ีเหมาะสม  

          4. พิจารณาวาขอมูลขาวสารท่ีขออยูในความครอบครองควบคุมดูแลหนวยงานของตนหรือไมหรืออยูใน

ความครอบครองของหนวยงานอื่นกรณีท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐแหงอื่นใหถือปฏิบัติตามมาตรา 
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            5. พิจารณาวาขอมูลขาวสารท่ีขอเปนขอมูลขาวสารประเภทใดมีการกำหนดช้ันความลับไวหรือไมกรณี

ท่ีมีการกำหนดช้ันความลับไวโดยหนวยงานของรัฐแหงนั้นใหเสนอผูมีอำนาจกำหนดช้ันความลับนั้นลดช้ันยกเลิก

หรือปรับช้ันความลับเสียกอนท่ีจะมีการใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นกรณีท่ีหนวยงานของรัฐแหงอื่นเปนผูกำหนด

ช้ันความลับตองถือปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรค 2 

    6 หากจะปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคำขอตองตรวจสอบเสียกอนมีขอยกเวนของกฎหมายให

อำนาจไวหรือไมและจะเปนเศษดวยเหตุผลใดตามหลักเกณฑในมาตรา 15  

      2.2. การพิจารณาหลักความชอบดวยกฎหมาย  

            1. อำนาจในการใชดุลพินิจไมใชสิทธิเสรีภาพท่ีเจาหนาท่ีจะตัดสินใจวาจะใชดุลพินิจไปในทางใดแต

อำนาจดุลพินิจเปนหนาท่ีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองตัดสินใจอยางอิสระ  

            2. การใชดุลพินิจเจาหนาท่ีตองใชชีวิตอยางเสมอภาคและเท่ียงธรรม  

            3. การใชดุลยพินิจไมใชเปนเรื่องการใชอำนาจตามอำเภอใจแตตองใชอยางมีเหตุผล  

      2.3 กระบวนการใชดุลพินิจ  



            1. ใหโอกาสผูขอขอมูลไดโตแยงสิทธิของตนอยางเต็มท่ีโดยรับฟงขอเท็จจริงขอกฎหมายเหตุผลความ

จำเปนในการเปดเผยหรือการนำขอมูลขาวสารนั้นไปใช  

            2. หากเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย

ของผูใดเจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีตองแจงใหผูนั้นเสนอคำคัดคานภายในเวลาท่ีกำหนด  

            3. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลอื่นหนวยงานตองแจงใหผูขอแสดงหนังสือ

ยินยอมของเจาของขอมูลนั้นเสียกอนกรณีผูขอไมมีหนังสือยินยอมมาแสดงเจาหนาท่ีตองแจงหลักการคุมครอง

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหผูขอทราบและใหโอกาสผูขอขอมูลไดโตแยงแสดงเหตุผลความจำเปนของตนอยาง

เต็มท่ี  

             4. เมื่อดำเนินการครบตามขอ 1 ถึงขอ 3 แลวใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรวบรวมวิเคราะห

ปญหาขอเท็จจริงขอกฎหมายเพื่อดำเนินการใชดุลพินิจวินิจฉัยและช่ังน้ำหนักตอไปหากพิจารณาเห็นวาเปนเรื่อง

สำคัญหรือหนวยงานมีระเบียบกำหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหเสนอผูมีอำนาจหนาท่ีท่ีนาเพื่อวินิจฉัยเปนลำดับตอไป  

              5. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือผูมีอำนาจหนาท่ีวินิจฉัยพิเคราะหใชดุลพินิจช่ังน้ำหนักโดยคำนึงถึงการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบ

กัน  

              6. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตัดสินใจออกคำส่ังเปดเผยหรือคำส่ังมิใหเปดเผยเมื่อไดช่ังน้ำหนักผลดี

ผลเสียท้ังมวลแลว ท้ังนี้ การพิจารณาวาขอมูลขาวสารใดเปดเผยไดหรือไมนั้นเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของ

เจาหนาท่ีของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา 

    2.4 การออกคำสั่งปฏิเสธ  

          1. จัดทำคำส่ังปฏิเสธใหชัดแจงและตองระบุเหตุผลดวยวาท่ีเปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร

ประเภทใดเพราะเหตุใดในการจัดทำคำส่ังปฏิเสธหนวยงานของรัฐมีอำนาจจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดคำส่ัง

ปฏิเสธดังกลาวเปนคำส่ังทางปกครองจึงตองกระทำโดยเจาหนาท่ีซึ่งมีอำนาจหนาท่ีในเรื่องนั้น  

          2. รูปแบบคำส่ังเจาหนาท่ีควรจัดทำคำส่ังปฏิเสธเปนหนังสือคำส่ังปฏิเสธท่ีเปนหนังสือตองระบุวันเดือน

และปท่ีทำคำส่ังช่ือและตำแหนงของเจาหนาท่ีผูทำคำส่ังพรอมท้ังลงลายมือช่ือของเจาหนาท่ีผูทำคำส่ังนั้น  

           3. การจัดทำคำส่ังปฏิเสธเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวยเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบไปดวย

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

           4. คำส่ังปฏิเสธท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงและระยะเวลา

สำหรับการอุทธรณหรือโตแยงนั้นไวดวยเพราะถาไมมีการแจงและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาส้ันกวา 1 ปให

ขยายเปน 1 ปนับแตวันท่ีไดรับคำส่ังทางปกครอง  

           5. แจงคำส่ังใหผูขอขอมูลขาวสารสารทราบโดยเร็วเจาหนาท่ีควรเก็บหลักฐานการสงคำส่ังแนบติดเรื่อง

ไวดวยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีไดในภายหลัง 

3. หลักการและหลักกฎหมายท่ีใชประกอบการใชดุลพินิจของหนวยงานและเจาหนาท่ี 

           ในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีเพื่อพิจารณาคำขอขอมูลขาวสารเจาหนาท่ีตองยึดหลักการดังตอไปนี้

หลักการโดยใชหลักการหนึ่งหรือหลายหลักการเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาวินิจฉัยอันจะสงผลใหดุลท่ีของ

เจาหนาท่ีไดมาตรฐานและมีความสมบูรณครบถวน  



           1. หลักความชอบดวยกฎหมาย  

           2. หลักการปกครองท่ีโปรงใส  

           3. หลักการปกครองท่ีประชาชนมีสวนรวม 

           4. หลักการปกครองท่ีประชาชนตรวจสอบได  

           5. หลักการปกครองท่ีประชาชนไดรับความเปนธรรมและมีโอกาสปกปองตนเอง  

           6. หลักการปกครองท่ีผูใชอำนาจตามกฎหมายมีความรับผิดชอบ  

           7. หลักการอำนวยความยุติธรรมและบริการท่ีดี  

           8. หลักการคุมครองประโยชนสาธารณะและความมั่นคงของประเทศ  

           9. หลักการคุมครองการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ  

           10. หลักการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตของบุคคล  

           11. หลักการคุมครองกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ  

           12. หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลสิทธิสวนบุคคลและสิทธิในความเปนอยูสวนตัว  

           13. หลักการคุมครองการทำงานและความเปนอิสระของเจาหนาท่ีในการเสนอความเห็น  

           14. หลักการคุมครองประโยชนไดเสียของบุคคล  

           15. หลักความสมดุลและหลักความเหมาะสม หลักความจำเปนและหลักความไดสัดสวน 

4. ตัวอยางการใชดุลพินิจ 

  การใชดุลพินิจโดยอาศัยหลักความเหมาะสม 

  ในแงของการเปดเผยขอมูลขาวสารแลวการพิจารณาจากเหตุผลท่ีหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นดวยเหตุผลท่ีเหมาะสมหรือไมหรือเหตุผลท่ีกลาวอางมานั้น

เพื่อปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุผลท่ีกลาวอางไดหรือไม เชน 

  1. กรณี นายชรัส นิสิตปริญญาโทผูชวยวิจัยโครงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมี

หนังสือถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรขอตรวจคนเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

และรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติแตสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว

โดยใหเหตุผลวาในรายงานการประชุมของคณะกรรมการคณะกรรมการเปนการประชุมเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวของ

อาจจะมีการใชคำพูดพาดพิงถึงหนวยงานหรือบุคคลอื่นซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความ

ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา 15 อนุมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ 2540 นายชรัส จึงไดมีหนังสือยื่นอุทธรณตอประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยอางวาการ

ประชุมเพื่อจัดทำรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการพิจารณาราง

รัฐธรรมนูญเปนการจัดทำตามกติกาของประชาชนเพื่ออยูรวมกันของคนไทยทุกคนอันเปนประโยชนสาธารณะท่ี

คนไทยพึงรับทราบอีกท้ังการประชุมดังกลาวไดมีการถายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงสำนัก

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจึงไมมีเหตุผลท่ีจะปกปดขอมูลดังกลาวในท่ีสุดคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสารดานสังคมการบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวาการปฏิเสธมิให

เปดเผยขอมูลขาวสารของสำนักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรโดยอางวาหากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต



หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นไมอาจรับฟงไดจึงมีมติใหเปดเผยรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของคณะกรรมการมาท่ีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญใน

สวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหแก นายชลัส  

  ตามขอเท็จจริงและคำวินิจฉัยเรื่องนี้จะเห็นไดวาเหตุผลท่ีเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใชปฏิเสธ

ไม เปดเผยขอมูลขาวสารใหกับ นายชรัส นั้น  เปนเหตุผลท่ีไมเปนเหตุเปนผลเพราะในการประชุมของ

คณะกรรมการธิการไดมีการถายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงไปแลวดังนั้นหากจะกอใหเกิดอันตราย

ตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดยอมจะเกิดข้ึนในขณะท่ีมีการถายทอดการประชุมทาง

วิทยุกระจายเสียงหรือในภายหลังในระยะเวลาอันใกลชิดนั้นการเปดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ

ใหกับ นายชรัส ยอมไมเปนเหตุท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ

ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแตอยางใดเหตุผลท่ีใหดังกลาวจึงเปนเหตุผลท่ีไมเหมาะสม (คำวินิจฉัย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย

ท่ี สค.16/2540) 

  2. กรมบัญชีกลางมีคำส่ังลงโทษไลนาย ก.ออกจากราชการฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการนาย ก.

ไดยื่นหนังสือขอคัดเอกสารรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนบันทึกถอยคำของพยานบุคคลและ

หนังสือรองเรียนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวของและสำเนาบันทึกปากคำของพยานบุคคลในสำนวนคดีท่ี

ตนเองถูกไลออกจากราชการกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงใหนายกทราบวากรมบัญชีกลางอนุญาตใหนาย ก.คัด

สำเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและเอกสารบันทึกคำใหการของนาย ก.ไปแลว

สำหรับการขอคัดบันทึกถอยคำของพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่นๆเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล

กรมบัญชีกลางปฏิเสธไมเปดเผยโดยใหเหตุผลวาเพื่อเปนการคุมโรงพยาบาลและบุคคลผูใหขอมูลนาย ก.จึงไดยื่น

อุทธรณการไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการ

บริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมายวินิจฉัยวาขอเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏวากรมบัญชีกลางได

เปดเผยสรุปสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจำนวน 14 หนาใหแกนาย ก.ผูอุทธรณ

ทราบแลวและในสรุปสำนวนการสอบสวนนั้นไดมีการระบุรายละเอียดช่ือนามสกุลของพยานตลอดจนสรุป

คำใหการของพยานแตละคนในลักษณะท่ีทำใหนาย ก.ผูอุทธรณทราบไดวาพยานบุคคลใดใหการในลักษณะเปน

คุณหรือเปนโทษตอนาย ก.ผูอุทธรณไดทราบรายละเอียดดังกลาวแลวจึงไมจำเปนตองปกปดช่ือพยานบุคคลแต

อยางใดจึงมีมติใหกรมบัญชีกลางเปดเผยและคัดสำเนาสำนวนการสอบสวนทางวินัยท่ีผูอุทธรณขอเพิ่มเติมใหแก

ในกอุทธรณตอไป 

    ตามขอเท็จจริงและคำวินิจฉัยในเรื่องนี้เหตุผลท่ีกรมบัญชีกลางกลาวอางไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารคือสำนวนการสอบสวนทางวินัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของใหแกในกรอบผูอุทธรณเนื่องจากเพื่อคุมครอง

ปองกันความปลอดภัยของพยานในทางความเปนจริงแลวกรมบัญชีกลางไดใหสำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนซึ่ง

ไดระบุรายละเอียดช่ือนามสกุลของพยานตลอดจนสรุปคำใหการของพยานแตละคนแลวนาย ก.ผูอุทธรณซึ่งถูก

ลงโทษทางวินัยยอมทราบดีวาบุคคลใดใหการคุณหรือเปนโทษตอตนหากมีความประสงคจะทำรายพยานยอม

ดำเนินการไดทันทีดังนั้นเหตุผลท่ีอางไมเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อคุมครองพยานจึงเปนเหตุผลท่ีไมเปนเหตุเปน

ผล เปนการใชดุลพินิจโดยไมเหมาะสม (คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม

การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมายท่ี สค.21/2543) 



  3. ขอมูลขาวสารท่ีผูอุทธรณขอใหเปดเผยคือช่ือผูควบคุมงานกอสรางโรงงานซึ่งเปนขอมูล

ขาวสารท่ีอยูในใบอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารและในใบอนุญาตกอสรางอาคาร

ดังกลาวก็ระบุเพียงช่ือตัวช่ือสกุลของผูควบคุมงานเทานั้นไมปรากฏวามีขอมูลขาวสารใดท่ีเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัว

ของผูควบคุมงานรวมอยูดวยประการใดประกอบกับในการออกใบอนุญาตดังกลาวเปนกรณีท่ีองคการบริหารสวน

ตำบลบานคลองสวนตองปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 4 ของกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 2526 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีขอกำหนดบังคับใหผูดำเนินการกอสรางจะตองแสดงช่ือผู

ควบคุมงานพรอมท้ังเลขทะเบียน กว.ไวในปายขนาดกวางไมนอยกวา 0.5 เมตรยาวไมนอยกวา 1 เมตร ต้ัง

แสดงในบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารและสามารถมองเห็นไดงายตลอดเวลาท่ีกอสรางดวยขอมูล

ขาวสารท่ีผูอุทธรณขอดูจึงเปนขอมูลขาวสารท่ีมีกฎหมายบังคับใหตองเปดเผยโดยชัดแจงอยูแลวเหตุผลท่ี

หนวยงานอางเพื่อไมเปดเผยขอมูลขาวสารจึงไมอาจรับฟงไดและคำส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนตำบลบานคลองสวนถือวาเปนคำส่ังท่ีไมชอบดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 (คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดิน และ

การบังคับใชกฎหมายท่ี 16/2547) 

  การใชดุลพินิจโดยอาศัยหลักความความจำเปน 

  หลักนี้เปนการคำนึงถึงประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของวา แมจะเปน

การเปดเผยเพื่อประโยชนสาธารณะก็ตองคำนึงถึงผลประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของกัน เพื่อไมใหเกิดการกาว

ลวงเขาไปรุกล้ำสิทธิสวนบุคคล หรือเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของเอกชนอื่นใหไดรับผลกระทบกระเทือน

นอยท่ีสุด เชน 

  1. นางวิจิตรา ขาราชการพยาบาลวิชาชีพ 7 สมัครเขารับการคัดเลือกพรอมผูสมัครรายอื่นอีก 

4 คนเพื่อคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดำรงตำแหนงหัวหนาพยาบาลผลการคัดเลือกปรากฏวานางอุบลรัตนไดรับ

คะแนนการประเมินสูงสุดและไดรับการเสนอใหดำรงตำแหนงหัวหนาพยาบาลนางวิจิตราผูอุทธรณเห็นวาการ

คัดเลือกดังกลาวไมโปรงใสจึงขอขอมูลขาวสารคือใบสมัครสอบคัดเลือกของผูสมัครอื่นอีก 3 คนผลคะแนนการ

สอบสัมภาษณของผูสมัครอีก 4 คน และหนังสือ ก.พ. 7 ของผูสมัครอีก 4 คนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปฏิเสธท่ีจะเปดเผยใบสมัครการสอบคัดเลือกของผูสมัครอื่นอีก 3 คนและหนังสือ ก.พ. 7 ของผูสมัครท้ัง 4 คน

นางวิจิตราจึงไดยื่นอุทธรณท่ีสุดคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคำวินิจฉัยวาขอมูลขาวสาร

ในสวนใบสมัครสอบคัดเลือกของผูสมัครอีก 3 คนมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาประวัติการรับราชการ

และขอมูลอื่นๆของผูสมัครแตละคนแมวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลแตก็เปนขอมูลโดยท่ัว ๆ ไปซึ่งการเปดเผย

ไมนาจะเปนการรุกล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรสวนขอมูลขาวสารท่ีเปนหนังสือ ก.พ. 7 ของผูสมัครท้ัง 4 คน

ซึ่งรวมท้ังของนางวิจิตราผูอุทธรณดวยกรรมการวินิจฉัยเห็นวาหนังสือ ก.พ. 7 เปนเอกสารท่ีบันทึกขอมูลประวัติ

การรับราชการโดยละเอียดในดานตางๆเชนประวัติการศึกษาการรับราชการการไดรับโทษทางวินัยซึ่งถือเปน

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลเมื่อคำนึงถึงประโยชนของผูอุทธรณท่ีตองการขอมูลขาวสารเพื่อประกอบการรองเรียน

ขอความเปนธรรมในการคัดเลือกบุคคลใหดำรงตำแหนงหัวหนาพยาบาลและประโยชนของเจาของขอมูล

ประกอบกันแลวเห็นสมควรใหเปดเผยหนังสือ ก.พ. 7 เฉพาะของผูอุทธรณและนางอุบลรัตนผูไดรับการคัดเลือก

สวนของผูสมัครอีก 2 คนไมสมควรใหเปดเผยเพราะจะเปนการรุกล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรตามขอเท็จจริง



และคำวินิจฉัยในเรื่องนี้จะเห็นไดวาคณะกรรมการวินิจฉัยไดพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชนของผูอุทธรณซึ่ง

ตองการขอมูลขาวสารไปใชประกอบการรองเรียนขอความเปนธรรมกับประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของคือการ

คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของเอกชนรายอื่นเมื่อผูสมัครอีก 2 คนไมไดเปนบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกให

ดำรงตำแหนงหัวหนาพยาบาลแลวจึงไมมีความจำเปนใด ๆ ท่ีจะตองเปดเผยขอมูลขาวสารของบุคคลอีก 2 คน

นั้น (คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและการ

บังคับใชกฎหมายท่ี สค.9/2548) 

 

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอางอิง 

1. รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

5. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

6. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

    ๒๕๔๐ ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

7. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

8. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและการ 

    บังคับใชกฎหมายท่ี สค.16/2540 

9. คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดิน และการ 

    บังคับใชกฎหมายท่ี 16/2547 

10.คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและการ 

     บังคับใชกฎหมายท่ี สค.9/2548 

11. “การควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ”60 ป ดร.ปรีด์ิ เกษมทรัพย (ศาสตราจารย  

      ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด) 

12. คำอธิบายพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อาจารยสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการ 

     ศาลปกครองสูงสุด 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


