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เจตนารมณ
ของกฎหมายเจตนารมณ
ของกฎหมาย
ให�ประชาชนม�โอกาสร�บร��ข�อม�ลข�าวสารเก��ยวก�บการด�าเน�นให�ประชาชนม�โอกาสร�บร��ข�อม�ลข�าวสารเก��ยวก�บการด�าเน�น

การต�างๆ ของร�ฐอย�างกว�างขวาง เพ#�อให�สามารถแสดงการต�างๆ ของร�ฐอย�างกว�างขวาง เพ#�อให�สามารถแสดง
ความค�ดเห'นและใช�ส�ทธ�ทางการเม#องได�โดยถ�กต�องตรงตามความค�ดเห'นและใช�ส�ทธ�ทางการเม#องได�โดยถ�กต�องตรงตาม
ความเป+นจร�ง  ส�งเสร�มให�ร�ฐบาลเป+นไปโดยประชาชนมากความเป+นจร�ง  ส�งเสร�มให�ร�ฐบาลเป+นไปโดยประชาชนมาก
ย��งข-.นย��งข-.น

เพ#�อค/�มครองข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคลในส�วนท��เก��ยวข�องก�บเพ#�อค/�มครองข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคลในส�วนท��เก��ยวข�องก�บ
ข�อม�ลข�าวสารของราชการข�อม�ลข�าวสารของราชการ
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ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550

มาตรา ๕๖มาตรา ๕๖ บ	คคลยอมม�ส�ทธ�ได�ร�บทราบและเข�าถ งข�อม"ล
หร$อขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวย

งานของร�ฐ ร�ฐว�สาหก�จ หร$อราชการสวนท�องถ�-น เว�นแตการเป0ด
เผยข�อม"ลหร$อขาวสารน�2นจะกระทบตอความม�-นคงของร�ฐ ความ

ปลอดภ�ยของประชาชน หร$อสวนได�เส�ยอ�นพ งได�ร�บความ
ค	�มครองของบ	คคลอ$-น หร$อเป5นข�อม"ลสวนบ	คคล ท�2งน�2 ตามท�-

กฎหมายบ�ญญ�ต�
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ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550

มาตรา ๕๗มาตรา ๕๗ บ	คคลยอมม�ส�ทธ�ได�ร�บข�อม"ล ค8าช�2แจง และ
เหต	ผลจากหนวยราชการ หนวยงานของร�ฐ ร�ฐว�สาหก�จ หร$อ

ราชการสวนท�องถ�-น กอนการอน	ญาตหร$อการด8าเน�นโครงการ
หร$อก�จกรรมใดท�-อาจม�ผลกระทบตอค	ณภาพส�-งแวดล�อม ส	ขภาพ
อนาม�ย ค	ณภาพช�ว�ต หร$อสวนได�เส�ย ส8าค�ญอ$-นใดท�-เก�-ยวก�บตน

หร$อช	มชนท�องถ�-น และม�ส�ทธ�แสดงความค�ดเห:นของตนตอหนวย
งานท�-เก�-ยวข�องเพ$-อน8าไปประกอบการพ�จารณาในเร$-องด�งกลาว

ฯลฯ
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ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550

มาตรา ๖๑มาตรา ๖๑ ส�ทธ�ของบ	คคลซ -งเป5นผ"�บร�โภคยอมได�ร�บความ
ค	�มครองในการได�ร�บข�อม"ลท�-เป5นความจร�ง

ฯลฯ
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ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550

มาตรา ๖๒มาตรา ๖๒ บ	คคลยอมม�ส�ทธ�ต�ดตามและร�องขอให�ม�การ
ตรวจสอบการปฏ�บ�ต�หน�าท�-ของผ"�ด8ารงต8าแหนงทางการเม$อง 

หนวยงานของร�ฐ และเจ�าหน�าท�-ของร�ฐ 
บ	คคลซ -งให�ข�อม"ลโดยส	จร�ตแกองค@กรตรวจสอบการใช�

อ8านาจร�ฐหร$อหนวยงานของร�ฐเก�-ยวก�บการปฏ�บ�ต�หน�าท�-ของ
ผ"�ด8ารงต8าแหนงทางการเม$อง หนวยงานของร�ฐ หร$อเจ�าหน�าท�-ของ

ร�ฐยอมได�ร�บความค	�มครอง
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ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550

มาตรา ๘๗มาตรา ๘๗ ร�ฐต�องด8าเน�นการตามแนวนโยบายด�านการม�สวน
รวมของประชาชน ด�งตอไปน�2

(๑) สงเสร�มให�ประชาชนม�สวนรวมในการก8าหนดนโยบาย
และวางแผนพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคมท�2งในระด�บชาต�และระด�บ

ท�องถ�-น
(๒) สงเสร�มและสน�บสน	นการม�สวนรวมของประชาชนใน

การต�ดส�นใจทางการเม$องการวางแผนพ�ฒนาทางเศรษฐก�จ และส�งคม 
รวมท�2งการจ�ดท8าบร�การสาธารณะ

(๓) สงเสร�มและสน�บสน	นการม�สวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการใช�อ8านาจร�ฐท	กระด�บ ฯลฯ
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ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ..ศศ.2550.2550

มาตรา ๒๘๒มาตรา ๒๘๒ วรรคสองวรรคสอง ให�ม�การก8าหนดมาตรฐานกลาง
เพ$-อเป5นแนวทางให� อปท. เล$อกไปปฏ�บ�ต�ได�เอง โดยค8าน งถ ง
ความเหมาะสมและความแตกตางในระด�บของการพ�ฒนาและ

ประส�ทธ�ภาพในการบร�หารของ อปท.  ในแตละร"ป
แบบ. . .รวมท�2งจ�ดให�ม�กลไกการตรวจสอบการด8าเน�นงานโดย

ประชาชนเป5นหล�ก
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  ข�อม�ลข�าวสารของราชการข�อม�ลข�าวสารของราชการ

              ข#อม�ลข�าวสารท'(อย��ในความครอบข#อม�ลข�าวสารท'(อย��ในความครอบ
ครอง หร,อควบค-มด�แลของหน�วยงานของครอง หร,อควบค-มด�แลของหน�วยงานของ
ร�ฐร�ฐ
ไม�ว�าจะเป1นข#อม�ลข�าวสารเก'(ยวก�บการไม�ว�าจะเป1นข#อม�ลข�าวสารเก'(ยวก�บการ
ด2าเน3นงานของร�ฐหร,อข#อม�ลข�าวสารเก'(ยวด2าเน3นงานของร�ฐหร,อข#อม�ลข�าวสารเก'(ยว
ก�บเอกชนก�บเอกชน
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““หน�วยงานของร�ฐและเจ�าหน�าท)�หน�วยงานของร�ฐและเจ�าหน�าท)�””
““  หน�วยงานหน�วยงานของร�ฐของร�ฐ””    

              ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภ�ม3ภาค  ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภ�ม3ภาค  
ราชการส�วนท#องถ3(น ร�ฐว3สาหก3จ ส�วนราชการราชการส�วนท#องถ3(น ร�ฐว3สาหก3จ ส�วนราชการ

ส�งก�ดร�ฐสภา ศาลเฉพาะในส�วนท'(ไม�เก'(ยวก�บการส�งก�ดร�ฐสภา ศาลเฉพาะในส�วนท'(ไม�เก'(ยวก�บการ
พ3จารณาพ3พากษาคด' องค
กรควบค-มการพ3จารณาพ3พากษาคด' องค
กรควบค-มการ

ประกอบว3ชาช'พ หน�วยงานอ3สระของร�ฐและประกอบว3ชาช'พ หน�วยงานอ3สระของร�ฐและ
หน�วยงานอ,(นตามท'(ก2าหนดในกฎกระทรวงหน�วยงานอ,(นตามท'(ก2าหนดในกฎกระทรวง

““  เจ�าหน�าท)�เจ�าหน�าท)�   ””  
                  ผ�#ซ;(งปฏ3บ�ต3งานให#แก�หน�วยงานของร�ฐผ�#ซ;(งปฏ3บ�ต3งานให#แก�หน�วยงานของร�ฐ
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ส3ทธ3ของส3ทธ3ของประชาชนประชาชน
((ตามกฎหมายข#อม�ลข�าวสารของราชการตามกฎหมายข#อม�ลข�าวสารของราชการ))

ส3ทธ3ของส3ทธ3ของประชาชนประชาชน
((ตามกฎหมายข#อม�ลข�าวสารของราชการตามกฎหมายข#อม�ลข�าวสารของราชการ))

1.1. ส3ทธ3ในการเข#าตรวจด�ข#อม�ลข�าวสารส3ทธ3ในการเข#าตรวจด�ข#อม�ลข�าวสาร
2.2. ส3ทธ3ท'(จะย,(นค2าขอข#อม�ลข�าวสารส3ทธ3ท'(จะย,(นค2าขอข#อม�ลข�าวสาร
3.3. ส3ทธ3ขอตรวจด�ข#อม�ลส�วนบ-คคลท'(เก'(ยวก�บตนส3ทธ3ขอตรวจด�ข#อม�ลส�วนบ-คคลท'(เก'(ยวก�บตน
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ส3ทธ3ของส3ทธ3ของประชาชนประชาชน
((ต�อต�อ))

ส3ทธ3ของส3ทธ3ของประชาชนประชาชน
((ต�อต�อ))

4. 4. ส3ทธ3ท'(จะได#ร�บความร�#ความค-#มครองม3ให#ม'ส3ทธ3ท'(จะได#ร�บความร�#ความค-#มครองม3ให#ม'
การน2าข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคลไปใช#อย�างไม�การน2าข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคลไปใช#อย�างไม�

เหมาะสมเหมาะสม
5. 5. ส3ทธ3ในการร#องเร'ยนหน�วยงานของร�ฐส3ทธ3ในการร#องเร'ยนหน�วยงานของร�ฐ

6. 6. ส3ทธ3ในการอ-ทธรณ
ค2าส�(งต�างๆ ของหน�วยงานส3ทธ3ในการอ-ทธรณ
ค2าส�(งต�างๆ ของหน�วยงาน
ของร�ฐของร�ฐ
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ข#อม�ลข�าวสารของราชการข#อม�ลข�าวสารของราชการ

ลงพ3มพ
ในลงพ3มพ
ใน
ราชก3จจาฯราชก3จจาฯ

จ�ดให#ประชาชนจ�ดให#ประชาชน
เข#าตรวจด�เข#าตรวจด�

จ�ดหาให#จ�ดหาให#
เฉพาะรายเฉพาะราย

มม. 7. 7
ประชาชนประชาชน

ต#องร�#ต#องร�#

มม. 9. 9
ประชาชนประชาชน

สนใจสนใจ

มม. 11. 11
ประชาชนประชาชน
อยากร�#อยากร�#
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1)1) การพ3มพ
ในราชก3จจาน-เบกษาการพ3มพ
ในราชก3จจาน-เบกษา
        ((มาตรา มาตรา 7) 7) เพ,(อเผยแพร�เพ,(อเผยแพร�
(1) (1) โครงสร#างและการจ�ดองค
กรโครงสร#างและการจ�ดองค
กร
(2) (2) สร-ปอ2านาจหน#าท'(ท'(ส2าค�ญ และสร-ปอ2านาจหน#าท'(ท'(ส2าค�ญ และ
          ว3ธ'การด2าเน3นงานว3ธ'การด2าเน3นงาน
(3) (3) สถานท'(ต3ดต�อขอร�บข#อม�ลข�าวสารสถานท'(ต3ดต�อขอร�บข#อม�ลข�าวสาร
(4) (4) กฎ มต3 คกฎ มต3 ค..รร..มม. . ข#อบ�งค�บ ค2าส�(งฯข#อบ�งค�บ ค2าส�(งฯ
(5) (5) ข#อม�ลข�าวสารอ,(นข#อม�ลข�าวสารอ,(นท'(กรรมการก2าหนดท'(กรรมการก2าหนด
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2) 2) การจ�ดไว#ให#ประชาชนตรวจด�การจ�ดไว#ให#ประชาชนตรวจด�
        ((มาตรา มาตรา 9)9)
(1) (1) ผลการพ3จารณาท'(ม'ผลต�อเอกชนโดยตรงผลการพ3จารณาท'(ม'ผลต�อเอกชนโดยตรง
(2) (2) นโยบายและการต'ความนโยบายและการต'ความ
(3) (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณแผนงาน โครงการและงบประมาณ
(4) (4) ค��ม,อหร,อ ค2าส�(งเก'(ยวก�บว3ธ'ปฏ3บ�ต3งานค��ม,อหร,อ ค2าส�(งเก'(ยวก�บว3ธ'ปฏ3บ�ต3งาน
(5) (5) ส3(งพ3มพ
ท'(ม'การอ#างอ3งถ;งใน   ส3(งพ3มพ
ท'(ม'การอ#างอ3งถ;งใน   
     ราชก3จจาน-เบกษา     ราชก3จจาน-เบกษา
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(6)(6)  ส�ญญาส2าค�ญของร�ฐส�ญญาส2าค�ญของร�ฐ
    - - ส�ญญาส�มปทาน ส�ญญาผ�กขาดต�ดตอน ส�ญญาส�มปทาน ส�ญญาผ�กขาดต�ดตอน 
    - - ส�ญญาร�วมท-นก�บเอกชนจ�ดท2าบร3การส�ญญาร�วมท-นก�บเอกชนจ�ดท2าบร3การสสาธารณะาธารณะ
(7) (7) มต3 คมต3 ค..รร..มม., ., คณะกรรมการท'(แต�งต�Jงคณะกรรมการท'(แต�งต�Jง
          โดยกฎหมาย และคณะกรรมการท'(โดยกฎหมาย และคณะกรรมการท'(
          แต�งต�Jงโดย มต3 คแต�งต�Jงโดย มต3 ค..รร..มม. . 
(8) (8) ข#อม�ลข�าวสารข#อม�ลข�าวสารท'(ประกาศเพ3(มเต3ม เช�น ท'(ประกาศเพ3(มเต3ม เช�น ประกาศ    ประกาศ    
 สอบราคา ประกวดราคา และผลการพ3จารณาจ�ดซ,Jอ สอบราคา ประกวดราคา และผลการพ3จารณาจ�ดซ,Jอ
จ�ดจ#างจ�ดจ#าง
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ว3ธ'การจ�ดให#ตรวจด�ว3ธ'การจ�ดให#ตรวจด�
ประกาศคณะกรรมการฯ ประกาศคณะกรรมการฯ 24 24 กก..พพ.41.41
(1) (1) ต#องม'สถานท'(เฉพาะต#องม'สถานท'(เฉพาะ
(2) (2) จ�ดท2าดรรชน'จ�ดท2าดรรชน'
(3) (3) ประชาชนต#องหย3บได#เองประชาชนต#องหย3บได#เอง
(4) (4) ค2าน;งถ;งความสะดวกค2าน;งถ;งความสะดวก
(5) (5) อาจเป1นห#องสม-ดหร,อ อาจเป1นห#องสม-ดหร,อ 
     ห#องในหน�วยงานอ,(น     ห#องในหน�วยงานอ,(น
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3) 3) การจ�ดหาให#เอกชนเป1นการการจ�ดหาให#เอกชนเป1นการ
    เฉพาะราย    เฉพาะราย  ((มาตรา มาตรา 1111))
                        (1) (1) ม'การย,(นค2าขอระบ-ข#อม�ลม'การย,(นค2าขอระบ-ข#อม�ล
     ข�าวสารท'(ต#องการในล�กษณะท'(อาจ     ข�าวสารท'(ต#องการในล�กษณะท'(อาจ
     เข#าใจได#ตามควร     เข#าใจได#ตามควร
                      (2) (2) ต#องไม�ขอจ2านวนมาก หร,อต#องไม�ขอจ2านวนมาก หร,อ
     บ�อยคร�Jงโดยไม�ม'เหต-ผลอ�นสมควร     บ�อยคร�Jงโดยไม�ม'เหต-ผลอ�นสมควร



19

กรณ'ข#อม�ลข�าวสารกรณ'ข#อม�ลข�าวสาร
ไม�อย��ในครอบครองไม�อย��ในครอบครอง
  ของหน�วยงานของร�ฐและเหLนว�า   ของหน�วยงานของร�ฐและเหLนว�า 
  เป1นของหน�วยงานของร�ฐแห�งอ,(น   เป1นของหน�วยงานของร�ฐแห�งอ,(น 
    ให#แนะน2าไปย,(นค2าขอให#แนะน2าไปย,(นค2าขอ
  ท'(หน�วยงานของร�ฐท'(ควบค-มด�แล   ท'(หน�วยงานของร�ฐท'(ควบค-มด�แล 
    ((มาตรา มาตรา 12)12)
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กรณ�ข�อม�ลข�าวสารอย��ในความครอบครองกรณ�ข�อม�ลข�าวสารอย��ในความครอบครอง
แตข�อม"ลขาวสารจ�ดท8าโดยหนวยงานของร�ฐแหงอ$-น และ

เป5นข�อม"ลขาวสารท�-ม�การก8าหนดช�2นความล�บ ให�สง
ค8าขอให�หนวยงานน�2นเป5นผ"�พ�จารณา

(มาตรา 12 วรรคสอง)
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ข#อม�ลข�าวสารท'(ไม�ต#องเปMดเผยข#อม�ลข�าวสารท'(ไม�ต#องเปMดเผย

          ข#อม�ลข�าวสารท'(อาจก�อให#เก3ดความข#อม�ลข�าวสารท'(อาจก�อให#เก3ดความ
          เส'ยหายต�อสถาบ�นพระมหากษ�ตร3ย
 เส'ยหายต�อสถาบ�นพระมหากษ�ตร3ย
 
          ((มาตรา มาตรา 1144))
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ข#อม�ลข�าวสารท'(อาจม'ค2าส�(งม3ให#เปMดเผยข#อม�ลข�าวสารท'(อาจม'ค2าส�(งม3ให#เปMดเผย
ใช#ด-ลพ3น3จโดยค2าน;งถ;งเร,(องต�อไปน'J ประกอบก�นใช#ด-ลพ3น3จโดยค2าน;งถ;งเร,(องต�อไปน'J ประกอบก�น
1) 1) การปฏ3บ�ต3หน#าท'(ของหน�วยงานการปฏ3บ�ต3หน#าท'(ของหน�วยงาน
    ของร�ฐ    ของร�ฐ
2) 2) ประโยชน
สาธารณะประโยชน
สาธารณะ
3) 3) ประโยชน
ของเอกชนท'(เก'(ยวข#องประโยชน
ของเอกชนท'(เก'(ยวข#อง
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ข�อม�ลข�าวสารท�อาจมค�าส��งม�ให�เป�ดเผย
ต�องเข�าข�อยกเว�นต�อไปน! ต�องเข�าข�อยกเว�นต�อไปน! ((มาตรา ๑๕มาตรา ๑๕))

กระทบความม��นคงของประเทศ ความส�มพ�นธ,กระทบความม��นคงของประเทศ ความส�มพ�นธ,
ระหว�างประเทศ และเศรษฐก�จการคล�งของประเทศระหว�างประเทศ และเศรษฐก�จการคล�งของประเทศ
ท�าให�การบ�งค�บใช�กฎหมาย เส2�อมประส�ทธ�ภาพท�าให�การบ�งค�บใช�กฎหมาย เส2�อมประส�ทธ�ภาพ
เป4นความเห5นหร2อค�าแนะน�าภายในหน�วยงานเป4นความเห5นหร2อค�าแนะน�าภายในหน�วยงาน
เป4นอ�นตรายต�อชว�ต หร2อความปลอดภ�ยบ6คคลเป4นอ�นตรายต�อชว�ต หร2อความปลอดภ�ยบ6คคล
รายงานทางการแพทย,หร2อข�อม�ลส�วนบ6คคลท�รายงานทางการแพทย,หร2อข�อม�ลส�วนบ6คคลท�การการเป�ดเป�ด
เผยอาจเป4นการร6กล!�าส�ทธ�ส�วนบ6คคลเก�นสมควรเผยอาจเป4นการร6กล!�าส�ทธ�ส�วนบ6คคลเก�นสมควร

((๑๑
))
((๒๒
))((๓๓
))((๔๔
))((๕๕
))
((๖๖
))

กฎหมายหร'อผ��ให�ข�อม�ลก)าหนดม+ให�เป.ดเผยกฎหมายหร'อผ��ให�ข�อม�ลก)าหนดม+ให�เป.ดเผย
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การเปMดเผยข#อม�ลข�าวสารใด  อาจการเปMดเผยข#อม�ลข�าวสารใด  อาจ
กระทบถ;งประโยชน
ได#เส'ยของผ�#ใด  กระทบถ;งประโยชน
ได#เส'ยของผ�#ใด  
ให#เจ#าหน#าท'(ของร�ฐแจ#งให#ผ�#น�Jนเสนอให#เจ#าหน#าท'(ของร�ฐแจ#งให#ผ�#น�Jนเสนอ
ค2าค�ดค#านภายในเวลาท'(ก2าหนดค2าค�ดค#านภายในเวลาท'(ก2าหนด
((ไม�น#อยกว�า ไม�น#อยกว�า 15 15 ว�นว�น))
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ข�อม�ลข�าวสารล/บข�อม�ลข�าวสารล/บ

หมายความว�า  :  ข�อม"ลขาวสารตามมาตรา 14 หร$อ 15  ท�-ม�
ค8าส�-งไมให�เป0ดเผย  และม�การก8าหนดให�ม�ช�2นความล�บเป5น  

ช�2นล/บล/บ  ล/บมากล/บมาก  หร$อล/บท�1ส2ดล/บท�1ส2ด  โดยค8าน งถ งการปฏ�บ�ต�
หน�าท�-ของหนวยงานของร�ฐ  และประโยชน@แหงร�ฐ

ประกอบก�น
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  ข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคลข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคล



27

““ข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคล”ข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคล”((มม.4.4  วรรคท'(ห#าวรรคท'(ห#า))
      ข#อม�ลข�าวสารเก'(ยวก�บ ข#อม�ลข�าวสารเก'(ยวก�บ ____________________ของบ-คคล   ของบ-คคล   

เช�น การศ;กษา ฐานะการเง3น  ประว�ต3ส-ขภาพ  เช�น การศ;กษา ฐานะการเง3น  ประว�ต3ส-ขภาพ  
ประว�ต3อาชญากรรม  หร,อประว�ต3การท2างาน ประว�ต3อาชญากรรม  หร,อประว�ต3การท2างาน 
บรรดาท'(ม'ช,(อของผ�#น�Jน หร,อม'เลขหมาย รห�ส หร,อบรรดาท'(ม'ช,(อของผ�#น�Jน หร,อม'เลขหมาย รห�ส หร,อ    
      ______________ ______________   ท'(ท2าให#ร�#ต�วผ�#น�Jนได# เช�น ลายท'(ท2าให#ร�#ต�วผ�#น�Jนได# เช�น ลาย
พ3มพ
น3Jวม,อ แผ�นบ�นท;กล�กษณะเส'ยงของคน หร,อพ3มพ
น3Jวม,อ แผ�นบ�นท;กล�กษณะเส'ยงของคน หร,อ
ร�ปถ�าย ร�ปถ�าย และให#หมายความรวมถ;งข#อม�ลข�าวสารและให#หมายความรวมถ;งข#อม�ลข�าวสาร
เก'(ยวก�บส3(งเฉพาะต�วของผ�#ท'(ถ;งแก�กรรมแล#วด#วยเก'(ยวก�บส3(งเฉพาะต�วของผ�#ท'(ถ;งแก�กรรมแล#วด#วย

ส3(งบอกล�กษณะอ,(นส3(งบอกล�กษณะอ,(น

ส3(งเฉพาะต�วส3(งเฉพาะต�ว
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•  จ�ดเกLบข#อม�ลเท�าท'(จ2าเป1นจ�ดเกLบข#อม�ลเท�าท'(จ2าเป1น เพ#�อการด�าเน�นงาน เพ#�อการด�าเน�นงาน
  ของหน�วยงานให�ส�าเร'จตามว�ตถ/ประสงค:เท�าน�.น  ของหน�วยงานให�ส�าเร'จตามว�ตถ/ประสงค:เท�าน�.น  
   ต�องยกเล�ก ต�องยกเล�ก  เม#�อหมดความจ�าเป+นเม#�อหมดความจ�าเป+น  ตรวจสอบตรวจสอบ
    ข#อม�ลให#ถ�กต#องอย��เสมอข#อม�ลให#ถ�กต#องอย��เสมอ และจ�ดระบบ รปภ และจ�ดระบบ รปภ..
   (   (มม.23.23))
•  พยายามเกLบข#อม�ลโดยตรงจากเจ#าของข#อม�ล พยายามเกLบข#อม�ลโดยตรงจากเจ#าของข#อม�ล 
      ((มม.23).23)  

มาตรการค/�มครองข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคลมาตรการค/�มครองข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคล
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•  เป;ดเผยการจ�ดระบบฯ โดยเป;ดเผยการจ�ดระบบฯ โดยจ�ดให#จ�ดให#ม�การม�การพ3มพ
ในพ3มพ
ใน
      ราชก3จจาน-เบกษา ใน ราชก3จจาน-เบกษา ใน 6 6 ประเดLนประเดLน  [[  มม. . 2323 (3 (3))  ]]

•  แก#ไขข#อม�ลให#ตรงความจร3งตามท'(เจ#าของร#องขอ แก#ไขข#อม�ลให#ตรงความจร3งตามท'(เจ#าของร#องขอ 
      ((มม. . 2525))

•  จะเปMดเผยข#อม�ลโดยปราศจากความย3นยอมจะเปMดเผยข#อม�ลโดยปราศจากความย3นยอม
      ไม�ได# ไม�ได# เว�นแต�เข�าข�อยกเว�นตามกฎหมาย เว�นแต�เข�าข�อยกเว�นตามกฎหมาย ((มม..2424))
•  ยอมให#เจ#าของข#อม�ลขอด�ข#อม�ลเก'(ยวก�บตนได#ยอมให#เจ#าของข#อม�ลขอด�ข#อม�ลเก'(ยวก�บตนได#
      ((มม. . 2525))

มาตรการค/�มครองข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคลมาตรการค/�มครองข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคล((ต�อต�อ))
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ข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคลข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคล
ท'(ต#องพ3มพ
ในราชก3จจาฯ ท'(ต#องพ3มพ
ในราชก3จจาฯ     [[  มม. 23 . 23 ((3)3) ] ]

((กก)  )  ประเภทของบ-คคลท'(ม'การเกLบข#อม�ลไว# ประเภทของบ-คคลท'(ม'การเกLบข#อม�ลไว# 
((ขข)  )  ประเภทของระบบข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคลประเภทของระบบข#อม�ลข�าวสารส�วนบ-คคล
((คค)  )  ล�กษณะการใช#ข#อม�ลตามปกต3ล�กษณะการใช#ข#อม�ลตามปกต3
((งง) ) ว3ธ'การขอตรวจด�ข#อม�ลข�าวสารของเจ#าของข#อม�ลว3ธ'การขอตรวจด�ข#อม�ลข�าวสารของเจ#าของข#อม�ล
((จจ)  )  ว3ธ'การขอให#แก#ไขเปล'(ยนแปลงข#อม�ลว3ธ'การขอให#แก#ไขเปล'(ยนแปลงข#อม�ล
((ฉฉ)  )  แหล�งท'(มาของข#อม�ลแหล�งท'(มาของข#อม�ล
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  การเป;ดเผยข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคลการเป;ดเผยข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคล
โดยปราศจากความย�นยอมของเจ�าของโดยปราศจากความย�นยอมของเจ�าของ
ข�อม�ลจะข�อม�ลจะเปMดเผยได#เฉพาะกรณ'เข#เปMดเผยได#เฉพาะกรณ'เข#าาข#อข#อ

ยกเว#นตามมาตรา ยกเว#นตามมาตรา 24  24  
เป1นกรณ'เปMดเผยด�งน'Jเป1นกรณ'เปMดเผยด�งน'J

  การเป;ดเผยข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคลการเป;ดเผยข�อม�ลข�าวสารส�วนบ/คคล
โดยปราศจากความย�นยอมของเจ�าของโดยปราศจากความย�นยอมของเจ�าของ
ข�อม�ลจะข�อม�ลจะเปMดเผยได#เฉพาะกรณ'เข#เปMดเผยได#เฉพาะกรณ'เข#าาข#อข#อ

ยกเว#นตามมาตรา ยกเว#นตามมาตรา 24  24  
เป1นกรณ'เปMดเผยด�งน'Jเป1นกรณ'เปMดเผยด�งน'J
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ต�อจนท.ในหน�วยงานน2าไปใช#ตามอ2านาจหน#าท'(
 การใช#ข#อม�ลตามปกต3ตามว�ตถ�ประสงค�ต�อหน�วยงานท'(ท2างานด#านแผน/การ
สถ3ต3การใช#เพ,(อประโยชน
ในการศ;กษา
ว3จ�ยต�อหอจดหมายเหต-ฯ เพ,(อการตรวจด�ค-ณค�า ม. 26  
วรรคหน;(ง
ต�อจนท. เพ,(อปTองก�นการฝVาฝWนไม�ปฏ3บ�ต3ตาม กม.กรณ'จ2าเป1นเพ,(อปTองก�น/ระง�บอ�นตรายต�อช'ว3ต/
ส-ขภาพต�อศาล และ จนท. หน�วยงาน /บ-คคลท'(ม'อ2านาจตาม 
กม.
กรณ'อ,(นตามท'(ก2าหนดไว#ในพระราชกฤษฎ'กา
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เอกสารประว�ต3ศาสตร
เอกสารประว�ต3ศาสตร
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เอกสารท)�ต�องส�งให�หอจดหมายเหต1แห�งชาต
 เอกสารท)�ต�องส�งให�หอจดหมายเหต1แห�งชาต
 
เพ2�อค�ดเล2อกให�ประชาชนศ5กษาค�นคว�าเพ2�อค�ดเล2อกให�ประชาชนศ5กษาค�นคว�า
  (1) (1) เม,(อเม,(อหน�วยงานของร�ฐไม�ประสงค
หน�วยงานของร�ฐไม�ประสงค

      จะเกLบร�กษา      จะเกLบร�กษา
  (2) (2) เม,(อเม,(อม'อาย-ครบก2าหนดม'อาย-ครบก2าหนด

- - ข#อม�ลข�าวสารข#อม�ลข�าวสารตาม มตาม ม. 14 . 14 ได#  ได#  75  75  ปYปY
- - ข#อม�ลข�าวสารข#อม�ลข�าวสารตาม มตาม ม. 15 . 15 ได# ได# 20 20 ปYปY
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กรณ'ขอขยายเวลากรณ'ขอขยายเวลา
(1) (1) หน�วยงานขอเกLบร�กษาไว#เองหน�วยงานขอเกLบร�กษาไว#เอง
      เพ,(อใช#สอย ต#องจ�ดให#ประชาชน      เพ,(อใช#สอย ต#องจ�ดให#ประชาชน
      ศ;กษาได#      ศ;กษาได#
(2) (2) หน�วยงานเหLนว�าหน�วยงานเหLนว�าย�งไม�ควรเปMด ต#องย�งไม�ควรเปMด ต#อง
ขอขยายเวลาเกLบได#คราวละ ไม�เก3น  ขอขยายเวลาเกLบได#คราวละ ไม�เก3น  5 5 ปYปY
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ความร�บผ3ดความร�บผ3ด

ของเจ#าหน#าท'(ของร�ฐของเจ#าหน#าท'(ของร�ฐ
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การปฏ3บ�ต3ตามกฎหมายข#อม�ลข�าวสารการปฏ3บ�ต3ตามกฎหมายข#อม�ลข�าวสาร
โดยส-จร3ตโดยส-จร3ตได#ร�บความค-#มครองได#ร�บความค-#มครองไม�ต#องร�บไม�ต#องร�บ
ผ3ด ผ3ด ((มาตรา มาตรา 20)20)  เม,(อเม,(อ
1. 1. ด2าเน3นการโดยถ�กต#องตามระเบ'ยบตามด2าเน3นการโดยถ�กต#องตามระเบ'ยบตาม
มาตรา มาตรา 1616
2. 2. เเป1นเจ#าหน#าท'(ตามกฎกระทรวง และได#ป1นเจ#าหน#าท'(ตามกฎกระทรวง และได#
เปMดเผย เพ,(อประโยชน
อ�นส2าค�ญย3(งกว�า และเปMดเผย เพ,(อประโยชน
อ�นส2าค�ญย3(งกว�า และ
กระท2าโดยสมควรแก�เหต-กระท2าโดยสมควรแก�เหต-
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การเปMดเผยข#อม�ลข�าวสารของราชการการเปMดเผยข#อม�ลข�าวสารของราชการ
ประเดLนพ3จารณาประเดLนพ3จารณา
1) 1) ว3ธ'การเปMดว3ธ'การเปMด  - - เปMดอย�างไรเปMดอย�างไร
          ((ขอด�ขอด�, , ขอส2าเนาขอส2าเนา, , ให#ร�บรองส2าเนาให#ร�บรองส2าเนา))
2) 2) เน,Jอหาท'(เปMดเน,Jอหาท'(เปMด  - - เปMดแค�ไหนเปMดแค�ไหน
          ((ท�Jงหมด ท�Jงหมด - - บางส�วนบางส�วน))
3) 3) เวลาท'(เปMดเวลาท'(เปMด  - - เปMดเม,(อใดเปMดเม,(อใด
        ((กรณ'ความส2าค�ญของข#อม�ลข;Jนก�บเง,(อนกรณ'ความส2าค�ญของข#อม�ลข;Jนก�บเง,(อน
        เวลา  เวลา))
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กลไกในการปฏ
บ�ต
งานของภาคร�ฐกลไกในการปฏ
บ�ต
งานของภาคร�ฐ

1)  1)  คณะกรรมการคณะกรรมการ
     ข#อม�     ข#อม�ม�ม� ลข�าวสารของราชการลข�าวสารของราชการ

      องค
ประกอบองค
ประกอบ
      อ2านาจหน#าท'(อ2านาจหน#าท'(
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2) 2) คณะกรรมการว3น3จฉ�ยคณะกรรมการว3น3จฉ�ย
     การเปMดเผยข#อม�ลข�าวสาร     การเปMดเผยข#อม�ลข�าวสาร

�         องค
ประกอบองค
ประกอบ
�         อ2านาจ หน#าท'(อ2านาจ หน#าท'(
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ความส�มพ�นธ
ก�บกลไกต�าง ๆความส�มพ�นธ
ก�บกลไกต�าง ๆ
คณะกรรมการ ฯคณะกรรมการ ฯ

          หน�วยงาน  หน�วยงาน  
        

              ของร�ฐของร�ฐ

      ส2าน�กงาน ส2าน�กงาน 
  

              สขรสขร ..

ส�วนส�วน
กลางกลาง

คณะคณะ
กรรมการ กรรมการ 
ว3น3จฉ�ยว3น3จฉ�ย

ภ�ม3ภาภ�ม3ภา
คค

ท#องถ3(นท#องถ3(น

ร�ฐว3สาหก3ร�ฐว3สาหก3
จจ

หน�วยงานหน�วยงาน
อ3สระอ3สระ

            ประชาชนประชาชน
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มต� ครมมต� ครม . . ท��ส��ค�ญท��ส��ค�ญ
๑. ก�รก��หนดให�ม�ผ��ร�บผ�ดชอบระด�บกระทรวง กรม และ
ห�วหน��หน#วยง�นต#�งๆ ของร�ฐ

๒. ก�รก��หนดให�หน#วยง�นของร�ฐปฏ�บ�ต�ต�มค��ว�น�จฉ�ยของ
คณะกรรมก�รว�น�จฉ�ยฯ ภ�ยใน ๗ ว�น

๓. ก�รก��หนดให�หน#วยง�นของร�ฐท��ม�เว3บไซด6น��ประก�ศ
ประกวดร�ค� / สอบร�ค�  และผลก�รพ�จ�รณ�จ�ดซ9:อจ�ดจ��ง
น��ลงในเว3บไซต6เพ9�อให�ประช�ชนเข��ตรวจด�ได�
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แนวท�งก�รข�บเคล9�อนแนวท�งก�รข�บเคล9�อน
๑๑ . . ผ��น��ผ��น�� //ผ��ร�บผ�ดชอบง�นด��นข�อม�ลข#�วส�ร ผ��ร�บผ�ดชอบง�นด��นข�อม�ลข#�วส�ร [CIO][CIO]  ก�บก�รก�บก�ร

ด��เน�นง�นต�มกฎหม�ยข�อม�ลข#�วส�ร ท��ม�น�ยส��ค�ญด��เน�นง�นต�มกฎหม�ยข�อม�ลข#�วส�ร ท��ม�น�ยส��ค�ญ
๒๒ . . ก�รเสร�มสร��งโครงข#�ยคว�มร#วมม9อก�บร�ชก�รส#วนก�รเสร�มสร��งโครงข#�ยคว�มร#วมม9อก�บร�ชก�รส#วน

ภ�ม�ภ�ค และร�ชก�รส#วนท�องถ��นภ�ม�ภ�ค และร�ชก�รส#วนท�องถ��น
๓๓ . . ก�รเสร�มสร��งคว�มร�� คว�มเข��ใจ คว�มตระหน�กถ>งคว�มก�รเสร�มสร��งคว�มร�� คว�มเข��ใจ คว�มตระหน�กถ>งคว�ม

ส��ค�ญ และส�ทธ�ต�มกฎหม�ยข�อม�ลข#�วส�รของร�ชก�รส��ค�ญ และส�ทธ�ต�มกฎหม�ยข�อม�ลข#�วส�รของร�ชก�ร
๔๔ . . ก�รเสร�มสร��งกระบวนก�รม�ส#วนร#วมของประช�ชนในก�รเสร�มสร��งกระบวนก�รม�ส#วนร#วมของประช�ชนใน
ก�รตรวจสอบด��นข�อม�ลข#�วส�ร เพ9�อสน�บสนAนก�รบร�ห�รก�รตรวจสอบด��นข�อม�ลข#�วส�ร เพ9�อสน�บสนAนก�รบร�ห�ร

บ��นเม9องบ��นเม9อง
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พระร�ชกฤษฎ�ก�พระร�ชกฤษฎ�ก�
ว#�ด�วยหล�กเกณฑ6และว�ธ�ก�รบร�ห�รก�จก�รบ��นเม9องท��ด�ว#�ด�วยหล�กเกณฑ6และว�ธ�ก�รบร�ห�รก�จก�รบ��นเม9องท��ด�

พพ ..ศศ . . ๒๕๔๖๒๕๔๖
ม�ตร� ๔๓ม�ตร� ๔๓ ก�รปฏ�บ�ต�ร�ชก�รในเร9�องใดๆ โดยปกต� ก�รปฏ�บ�ต�ร�ชก�รในเร9�องใดๆ โดยปกต�

ให�ถ9อว#�เปGนเร9�องเปHดเผย เว�นแต#ในกรณ�ม�คว�มให�ถ9อว#�เปGนเร9�องเปHดเผย เว�นแต#ในกรณ�ม�คว�ม
จ��เปGนอย#�งย��งจ��เปGนอย#�งย��ง ........

ม�ตร� ๔๔ม�ตร� ๔๔ ส#วนร�ชก�รต�องจ�ดให�ม�ก�รเปHดเผย ส#วนร�ชก�รต�องจ�ดให�ม�ก�รเปHดเผย
ข�อม�ลเก��ยวก�บงบประม�ณร�ยจ#�ยประจ��ปI ร�ยก�รข�อม�ลเก��ยวก�บงบประม�ณร�ยจ#�ยประจ��ปI ร�ยก�ร

เก��ยวก�บก�รจ�ดซ9:อจ�ดจ��งเก��ยวก�บก�รจ�ดซ9:อจ�ดจ��ง ........
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ดรรชน�ช�:ว�ดภ�พล�กษณ6คอร6ร�ปช��นของประเทศไทย ดรรชน�ช�:ว�ดภ�พล�กษณ6คอร6ร�ปช��นของประเทศไทย 
((พพ ..ศศ . . ๒๕๓๘ ๒๕๓๘ - - ๒๕๔๘๒๕๔๘))

ปY คะแนน อ�นด�บ จ2านวนประเทศ
๒๕๓๘ ๒.๗๕ ๓๔ ๔๑
๒๕๓๙ ๓.๓๓ ๓๗ ๕๔
๒๕๔๐ ๓.๐๖ ๓๙ ๕๒
๒๕๔๑ ๓.๐๐ ๖๑ ๘๕
๒๕๔๒ ๓.๒๐ ๖๘ ๙๘
๒๕๔๓ ๓.๒๐ ๖๐ ๙๐
๒๕๔๔ ๓.๒๐ ๖๑ ๙๑
๒๕๔๕ ๓.๒๐ ๖๔ ๑๐๒
๒๕๔๖ ๓.๓๐ ๗๐ ๑๓๓
๒๕๔๗ ๓.๖๐ ๖๔ ๑๔๖
๒๕๔๘ ๓.๘๐ ๕๙ ๑๕๙
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ดรรชน�ช�:ว�ดภ�พล�กษณ6คอร6ร�ปช��นดรรชน�ช�:ว�ดภ�พล�กษณ6คอร6ร�ปช��น
ประจ��ปI ๒๕๔๕ ของประเทศไทยในภ�ม�ภ�คประจ��ปI ๒๕๔๕ ของประเทศไทยในภ�ม�ภ�ค

อ�นด�บใน
ประเทศ คะแนน

เอเช'ย ท�Jงหมด
๑ ๕ ส3งคโปร
 ๙.๓
๒ ๑๔ ฮ�องกง ๘.๒
๓ ๒๐ ญ'(ป-Vน ๗.๑
๔ ๒๙ ไต#หว�น ๕.๖
๕ ๓๓ มาเลเซ'ย ๔.๙
๖ ๔๐ เกาหล'ใต# ๔.๕
๗ ๕๒ ศร'ล�งกา ๓.๗
๘ ๕๙ จ'น ๓.๕
๙ ๖๔ ไทย ๓.๒
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ดรรชน�ช�:ว�ดภ�พล�กษณ6คอร6ร�ปช��นดรรชน�ช�:ว�ดภ�พล�กษณ6คอร6ร�ปช��น
ประจ��ปI ๒๕๔๘ ของประเทศไทยในภ�ม�ภ�คประจ��ปI ๒๕๔๘ ของประเทศไทยในภ�ม�ภ�ค

อ�นด�บใน
ประเทศ คะแนน

เอเช'ย ท�Jงหมด
๑ ๕ ส3งคโปร
 ๙.๔
๒ ๑๕ ฮ�องกง ๘.๓
๓ ๒๑ ญ'(ป-Vน ๗.๓
๔ ๓๒ ไต#หว�น ๕.๙
๕ ๓๙ มาเลเซ'ย ๕.๑
๖ ๔๐ เกาหล'ใต# ๕.๐
๗ ๕๙ ไทย ๓.๘
๘ ๗๗ ลาว ๓.๓
๙ ๗๘ จ'น ๓.๒
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