คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ ต้ องการให้ ป ระชาชนมีโอกาสในการรั บรู้ข้อมู ล
ข่ าวสารเกี่ยวกับการดาเนิน การต่ างๆ ของรั ฐ อีกทั้งยั งคุ้ มครองสิท ธิก ารรั บ รู้
ข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการและสนับ สนุ นการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการให้ มี ค วามโปร่ ง ใสและมี
ประสิท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยให้ ยึ ด หลั ก ว่ า “เปิ ดเผยเป็ นหลั ก ปกปิ ดเป็ น
ข้ อยกเว้ น” นั้น
เพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ
และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริหารบ้ านเมือง ทาให้ การ
ใช้ อานาจของรัฐเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภ าพ และโปร่ งใส ตามคาที่ว่า “รั ฐท า
อะไร รั ฐ รู้ อ ะไร ประชาชนต้ อ งรั บ รู้อ ย่ างนั้น ” ศู นย์ ข้อ มู ลข่ าวสาร สานั ก งาน
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้ อ ม จึ ง ได้ จั ด ท า “คู่ มื อ การ
ปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ.ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ” มาเพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารของราชการต่อบุคลากรของ สป.ทส.ต่อไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พฤศจิ กำยน ๒๕๕๘

สำรบัญ
หน้ำ
หลักกำรและแนวคิด
ที่มา/ความเป็ นมา
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้ อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พัฒนาการกฎหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการในโลก
ความหมายของข้ อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ และข้ อมูลส่วนบุคคล
สิทธิได้ ร้ ตู ามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
สิทธิได้ ร้ เู ป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
หน้ าที่และวิธดี าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ
ข้ อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการจัดให้ มศี ูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

๑
๒
๒
๓
๓
๔
๕
๕
๖
๗
๑๑
๑๒
๑๓

สิทธิของประชำชน
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
กระบวนการการใช้ สทิ ธิร้องเรียน และอุทธรณ์
การใช้ สทิ ธิอทุ ธรณ์คาสั่งเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการ

๑๔
๑๗
๑๙

แนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร
การปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
หน่วยงานของรัฐ
แนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานของรัฐ กรณีท่มี คี าขอข้ อมูลข่าวสารจาก
ประชาชน
แนวทางการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
การกาหนดเงื่อนไขของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

๒๑
๒๒
๒๒
๒๔

ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของ สป.ทส.
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร สป.ทส.
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ประเภทของข้ อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ประโยชน์ของพ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐
หน้ าที่ของหน่วยงาน
การปฏิบตั ิ และการดาเนินการ
มาตรการและแนวทางการนากฎหมายไปประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการขอใช้ บริการข้ อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการร้ องเรียน สป.ทส.
ขั้นตอนการร้ องเรียนต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
หลักเกณฑ์ การขอ การอนุญาต และการบริการข้ อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สป.ทส.
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มคี ารับรองถูกต้ อง
ของข้ อมูลข่าวสาร สป.ทส.
บทกาหนดโทษ
เงื่อนไขแห่งความสาเร็จ
บบสรุป
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๓๓
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๓๖
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๓๙
๔๑
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๔๓
๔๔

ภำคผนวก
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบ สป.ทส. ว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของ สป.ทส. พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ สป.ทส. เรื่อง โครงสร้ าง อานาจหน้ าที่ วิธดี าเนินงาน และสถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารของ สป.ทส.
ประกาศ สป.ทส. เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศ สป.ทส. เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือ ขอสาเนา
ที่มคี ารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ

แบบฟอร์ม
แบบคาขอข้ อมูลข่าวสารของ สป.ทส.
แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ (สขร.)
แบบฟอร์มหนังสือร้ องเรียน (สขร.)
แบบฟอร์มคาขอข้ อมูลข่าวสาร (สขร.)

เอกสำรอ้ำงอิง

ก
ข
ค
ง
จ

หลักการและแนวคิด
ทีม่ า/ความเป็ นมา
แนวคิดที่จะให้ มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่ าวสารของราชการเกิ ด ขึ้ น ในสมั ย ของรั ฐ บาล นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น
นายกรั ฐ มนตรี (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่ ง ให้ ความส าคั ญ กั บ หลั ก การในการ
บริหารงาน ที่โปร่งใส ได้ ให้ ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยก
ร่ า งกฎหมายว่ าด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการขึ้ น และได้ มี ก ารสั ม มนา
ปรับปรุงร่ างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา ทาให้ แนวคิดและประโยชน์
ของกฎหมายข้ อ มู ลข่ าวสารแพร่ ห ลายออกไปสู่ป ระชาชนอย่ างกว้ างขวาง
จนกระทั่งในสมัยของ พลเอกชวลิต ยงใจยุ ทธ เป็ นนายกรั ฐมนตรี (พ.ศ.
๒๕๔๐) ได้ ส่งร่ าง พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๔๐ ต่ อมาได้ ประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๔๐ โดยให้ มีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่
๙ ธ.ค.๒๕๔๐ (ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๖ ก)
พระราชบัญญัติข้อมู ลข่ าวสารของราชการ ถือเป็ นกฎหมายฉบับ
แรกที่ได้ ให้ การรั บ รองสิท ธิได้ ร้ ู (right to know) หรื อ สิท ธิท่ีจะรั บ รู้ข้อ มู ล
ข่ า วสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การของรั ฐ แก่ ป ระชาชน และเป็ น
หลั กประกัน ให้ กับ ประชาชนทุ ก คนที่จะมี โอกาสในการรั บ รู้ข้ อมู ลข่ าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินงาน ของรัฐได้ อย่างกว้ างขวางมากขึ้น พร้ อมกับการได้ รับ
การคุ้มครองข้ อมูลข่ าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ของรัฐด้ วย หลักประกันดังกล่าวมีส่วนสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑

เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. ให้ ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่ างๆ ของรัฐอย่ างกว้ างขวางให้ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทาง
การเมืองได้ โดยถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริง เพื่อส่งเสริมให้ รัฐบาลเป็ นไป
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
๒. กาหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจนเกี่ยวกับข้ อมูลข่ าวสารที่หน่ วยงาน
ของรัฐไม่ต้องเปิ ดเผยหรืออาจไม่เปิ ดเผย
๓. คุ้มครองข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ

หลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การให้ ประชาชนมี โอกาสกว้ างขวางในการได้ รั บ ข้ อ มู ลข่ าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมื องได้ โดยถูกต้ องกับความจริงอัน
เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามเป็ นรั ฐ บาลโดยประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น สมควร
กาหนดให้ ประชาชนมีสิทธิได้ ร้ ูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอัน
ไม่ ต้ องเปิ ดเผยที่แจ้ งชั ด และจากัด เฉพาะข้ อมู ลข่ าวสารที่ห ากเปิ ดเผยแล้ ว
จะเกิด ความเสียหายต่ อประเทศชาติห รื อต่ อประโยชน์ท่ีสาคัญ ของเอกชน
ทั้งนี้ เพื่ อ พั ฒ นาระบอบประชาธิปไตยให้ ม่ั นคงและจะยังผลให้ ประชาชน
มีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปั กรักษาประโยชน์ของ
ตนประการหนึ่ง กับสมควรคุ้ มครองสิท ธิส่วนบุ ค คลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อมอีกประการหนึ่ง
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒

สิทธิการรับรูห้ รือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๘
บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสทิ ธิได้ รับทราบและเข้ าถึงข้ อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้ อ งถิ่น เว้ น แต่ การเปิ ดเผยข้ อ มู ลหรื อ ข่ าวสารนั้นจะกระทบต่ อ ความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ เสียอันพึงได้ รับความ
คุ้ ม ครองของบุ ค คลอื่ น หรื อ เป็ นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ทั้ ง นี้ ตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ
สิทธิรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการ Right to Know
กลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อธรรมาภิบาลภาครัฐ

พัฒนาการกฎหมายรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารราชการในโลก
ค.ศ. ๑๗๗๖ (พ.ศ. ๒๓๑๙)
กาเนิดกฎหมายรับ รองสิทธิได้ ร้ ูเป็ นครั้ งแรก ณ ประเทศสวีเดน :
Freedom of the Press Act (มาตรา ๑ “ประชาชนชาวสวี เ ดนทุ ก คน
สามารถเข้ าถึงเอกสารทางราชการได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย”)
ค.ศ.๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
อเมริ ก า : Freedom of Information Act มาตรา (a)(๓ )(A)
บุ คคลมีสิท ธิข้ันพื้ นฐานในการร้ องขอและได้ รับ ข้ อมู ลโดยทันทีทันใดจาก
หน่ วยงานที่อยู่ ภายใต้ พ.ร.บ.นี้ ตราบเท่าที่คาร้ องขอนั้นเข้ าเกณฑ์พ้ ื นฐาน
และขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของพระราชบัญญัติ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓

ค.ศ.๑๙๙๗
ไทย : ๐fficial Information Act, B.E. ๒๕๔๐ ประเทศไทยมี
กฎหมายข้ อมูลข่าวสารเป็ นประเทศที่ ๒๔ ของโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการ
สารวจ พบว่า มี จานวน ๗๗ ประเทศ ที่มีกฎหมายข้ อมูลขาวสาร
หลักการคือ
๑. เสรีภาพในการแสวงหาข้ อมูล
๒. หน้ าที่ในการให้ ข้อมูล
๓. สิทธิในการรับรู้ข้อมูล
๔. การปกป้ องผู้นาข้ อมูลข่าวสารสาธารณะไปเปิ ดเผย

ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ
“ข้อมู ลข่ าวสาร” หมายความว่ า สิ่งที่ส่ ือความหมายให้ ร้ ูเรื่อ งราว
ข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้ โดยสภาพ
ของสิ่งนั้ น เองหรื อ โดยผ่ านวิธีก ารใดๆ และไม่ ว่าจะได้ จั ด ท าไว้ ในรู ปของ
เอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่นื ใดที่ทาให้
สิ่งที่บันทึกไว้ ปรากฏได้
“ข้อมู ลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดู แลของหน่ วยงานของรัฐไม่ ว่าจะเป็ นข้ อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“ข้อมู ลข่าวสารส่วนบุ คคล” หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสขุ ภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีช่ ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย
รหั ส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้ ร้ ูตัวผู้น้ันได้ เช่ น ลายพิมพ์ น้ ิวมือ แผ่ น
บั น ทึก ลัก ษณะเสีย งของคนหรื อ รูป ถ่ าย และให้ หมายความรวมถึ งข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ท่ถี ึงแก่กรรมแล้ วด้ วย (มาตรา ๔)
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๔

“หน่ ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง
เฉพาะตัวของบุ คคล เช่ น การศึก ษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีช่ ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย
รหั ส หรื อ สิ่ ง บอกลั ก ษณะอื่ น ที่ ท าให้ รู้ ตั ว ผู้ นั้ น ได้ เช่ น ลายพิ ม พ์ น้ ิ วมื อ
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ท่ถี ึงแก่กรรมแล้ วด้ วย (มาตรา ๔)
“ข้อ มู ล ข่ าวสารส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง
ราชการส่วนภู มิ ภ าค ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น รั ฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกั ด
รั ฐสภา ศาลเฉพาะในส่ วนที่ไม่ เกี่ยวกับ การพิ จารณาพิ พ ากษาคดี องค์ ก ร
ควบคุ มการประกอบอาชี พ หน่ วยงานอิสระของรัฐและหน่ วยงานอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล
การบัญญัติรับรองสิทธิได้ ร้ ูของประเทศไทยครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๔๘ ทวิ บุคคลย่อม
มีสิทธิท่ีจะได้ รับทราบข้ อมู ล หรือข่ าวสารจากหน่ วยราชการหรือหน่ วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื ่อการตรวจสอบการปฏิ บัติหน้าที ่ของข้ าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ ในเมือ่ การนัน้ มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการดารงชีวิต
ของตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิได้รู้ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
มาตรา ๕๘ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อมู ล หรื อ ข่ า วสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิจ
หรื อ ราชการส่วนท้ อ งถิ่น เว้ นแต่ ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ลนั้นจะกระทบต่ อความ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๕

มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ เสียอันพึงได้ รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้ รับข้ อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้ องถิ่นก่อน
การอนุ ญาตหรือการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ เสียสาคัญอื่น
ใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้ องถิ่น และมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นของตนใน
เรื่ อ งดั ง กล่ าว ทั้ ง นี้ ตามกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่
กฎหมายบัญญัติ

สิทธิได้รูเ้ ป็ นสิทธิขั้นพื้ นฐานตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนู ญฉบับปี ๒๕๔๐
มาตรา ๕๘ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อมู ล หรื อ ข่ า วสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิจ
หรื อ ราชการส่วนท้ อ งถิ่น เว้ นแต่ ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ลนั้นจะกระทบต่ อความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ เสียอันพึงได้ รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐธรรมนู ญฉบับปี ๒๕๕๐
มาตรา ๕๖ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทราบและเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ
ข่ า วสารสาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้ องถิ่น เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลหรือข่าวสารนั้น
จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้ เสีย
อัน พึ งได้ รับ ความคุ้ ม ครองของบุ ค คลอื่น หรื อ เป็ นข้ อ มู ลส่วนบุ ค คล ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๖

รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ.๒๕๕๗
มาตรา ๔ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ ศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้ รับ
การคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุ ขและตามพั น ธกรณีระหว่ างประเทศที่
ประเทศไทยมีอยู่แล้ ว ย่อมได้ รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

หน้าทีแ่ ละวิธีดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. ข้อมู ลข่าวสารที่ตอ้ งเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป
ข้ อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
 โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
 สรุปอานาจหน้ าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน
 สถานที่ติดต่อเพื่ อขอรับข้ อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่ อ
กับหน่วยงานของรัฐ
 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้ มีข้ นึ โดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ มีผล
เป็ นการทั่วไปต่ อ เอกชนที่เกี่ย วข้ อ ง (ยกเว้ น กฎที ่มีผ ลเฉพาะต่ อเจ้าหน้าที ่ใน
องค์กร เช่น กฎระเบียบ ขัน้ ตอน วิธีปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าทีท่ ีไ่ ม่มีผลต่ อเอกชน
เป็ นการทัว่ ไป)
 ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้ อมูลข่าวสารใดที่ได้ มี
การจัดพิ มพ์เพื่ อให้ แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ วถ้ ามีการลงพิมพ์ ในราช
กิจจานุ เบกษาโดยอ้ างอิงถึงสิ่งพิ มพ์ น้ันก็ให้ ถือว่ าเป็ นการปฏิบัติตามบทบัญญั ติ
ดังกล่าวแล้ ว

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๗

ให้ หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง
ไว้ เผยแพร่ เพื่ อขายหรือจาหน่ ายจ่ ายแจก ณ ที่ทาการของหน่ วยงานของรั ฐ
แห่ งนั้ น ตามที่เห็ น สมควรให้ หน่ วยงานของรั ฐ รวบรวมและจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
ข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้ เผยแพร่ เพื่อขายหรือจาหน่ ายจ่ ายแจก ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐแห่ งนั้นตามที่เห็นสมควร
๑. ข้ อมู ลข่ าวสารที่ต้องลงพิ ม พ์ ตามมาตรา ๗(๔) แต่ ยังไม่ ได้ ลง
พิมพ์ ในราชกิจจานุ เบกษา จะนามาใช้ บังคับในทางที่ไม่ เป็ นคุ ณแก่ ผ้ ูใดไม่ ได้
เว้ นแต่ ผ้ ู น้ั นจะได้ ร้ ูถึ งข้ อมู ลข่ าวสารนั้น ตามความจริ งมาก่ อ นแล้ วเป็ นเวลา
พอสมควร
๒. ข้ อมูลข่าวสารที่หน่ วยงานของรัฐต้ องจัดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกาหนด (มาตรา ๙) ได้ แก่
 ผลการพิ จ ารณาหรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่มี ผ ลโดยตรงต่ อ เอกชน รวมทั้ ง
ความเห็นแย้ งและคาสั่งที่เกี่ยวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวได้ แก่ คาสั่ง การ
อนุ ญ าต อนุ มั ติ การวิ นิ จ ฉั ย การอุ ท ธรณ์ ที่ก ระท าโดยเจ้ า หน้ าที่ (เป็ นค าสั่ง
ปกครอง) เช่ น คาวินิจฉั ยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสัง่ ไม่อนุญาตคาขอ ผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่
อนุ ญาตตาม พ.ร.บ.สุราฯ คาสั่งพักใบอนุ ญาตหรือถอนใบอนุ ญาตของกรมการ
ขนส่งทางนา้ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่วยงาน
 นโยบาย หรือการตีความข้ อกฎหมาย ที่ไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ประกอบด้ วย
นโยบาย นโยบายรัฐบาล นโยบายตารวจแห่งชาติ นโยบาย ของ
หัวหน้าส่วนราชการ
การตี ค วามข้ อ กฎหมายหรื อ ผลการหารื อ การตี ค วามของ
คณะกรรมการกฤษฎี กา การหารื อปั ญ หาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิ ดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของปี ที่กาลั ง
ดาเนินงาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๘

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ....แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.... แผน
แม่บทของหน่วยงาน หรือ แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปี ทีก่ าลังดาเนินการทีก่ าหนด
ไว้ใ นแผน เทศบัญ ญั ติ ง บประมาณ พ.ศ.... แผนการจัด ซื้ อจัด จ้า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ....
 คู่ มื อ หรื อ ค าสั่งเกี่ย วกับ วิ ธีป ฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที่ของเอกชน เช่ น คู่มือการขออนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
เคลือ่ นย้ายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ คู่มือการ
ขอประกันตัวผูต้ อ้ งหาในชัน้ ต่ างๆ (ชัน้ ตารวจ ชัน้ ศาล) คู่มือการขออนุ ญาตตัง้
โรงแรม คู่มือการขออนุญาตตัง้ ปั๊มนา้ มัน
 สิ่ ง พิ ม พ์ ท่ี ไ ด้ มี ก ารอ้ า งอิ ง ถึ ง อ านาจหน้ าที่ ท่ี ส าคั ญ และวิ ธี ก าร
ดาเนินงาน ตามมาตรา ๗ วรรคสอง ถ้ ามีการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้ จานวนพอสมควร
แล้ ว ก็ไม่จาเป็ นต้ องนาลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ ทั้งหมด ลงพิมพ์แต่เพียงว่า ได้ มกี าร
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ ว โดยอ้ างถึงสิ่งพิมพ์ท่มี กี ารเผยแพร่แล้ วไว้ ในราชกิจจาฯ
ด้ วยกฎหมายจึงกาหนดให้ ต้องนาสิ่งพิมพ์ท่ไี ด้ มีการอ้ างอิงถึงในราชกิจจาฯ นามา
รวมไว้ เพื่ อให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ได้ ด้วย ประกาศคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที ่ ๔๒ เรือ่ ง มาตรฐานการบัญชี
 สัญ ญาสัม ปทาน สัญ ญาที่มี ลั ก ษณะเป็ นการผู ก ขาดตั ด ตอนหรื อ
สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ
สัญ ญาสัมปทาน หมายถึง สัญ ญาที่รัฐอนุ ญ าตให้ เอกชนจัดทาบริการ
สาธารณะ สัญญาสัมปทานการเดินรถประจาทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญา
สัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอยของ กทม. สัญญาสัมปทานการจัดทาประโยชน์
เกี่ย วกับ ทรัพ ยากร ธรรมชาติ สัม ปทานการท าเหมื องแร่ สัม ปทานการท าไม้
สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น เป็ นต้น
สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ให้ สทิ ธิเอกชนกระทาการ
แต่เพียงผู้เดียว สัญญาให้ผลิตสุรา
สัญ ญาร่ ว มทุ น กับ เอกชนในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ หมายถึ ง
กิจการที่เป็ นของรัฐแต่มกี ารร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา สัญญาร่วมทุนระหว่าง
บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็ นต้น
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๙

สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ
โดยมติ ค ณะรัฐ มนตรี มติ ครม.ที ่เกี ย่ วข้อ งกับ หน่ ว ยงาน มติ ค ณะกรรมการที่
แต่ งตั้งโดยกฎหมาย มติ คกก.ธ.แห่ งประเทศไทย เป็ นต้น มติคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(กขร.) มติ
คณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้า มติ ค ณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่ ง ชาติ มติ
คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เป็ นต้น
ทั้งนี้ให้ ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้ อเท็จจริงหรือข้ อมูล
ข่าวสารที่นามาใช้ ในการพิจารณาไว้ ด้วย
 ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
๘.๑ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ทีห่ วั หน้าส่วนราชการ
ลงนามแล้ว
๘.๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาเดือน ตามแบบ สขร.๑
๘.๓ เอกสารเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้อ มและสุ ข ภาพ เช่ น ข้อ มู ล ที ่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษทั เอกชนในพื้นที ่ เป็ นต้น

๒. ข้อ มู ล ข่ าวสารอื่ น ใดของราชการนอกเหนื อจากข้อ มู ล ข่ าวสารตาม
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ และมาตรา ๙ (มาตรา ๑๑) เป็ นการจัด หา
ข้ อมูลข่าวสารให้ ประชาชนที่มายื่นคาขอเป็ นการเฉพาะราย (ผูข้ อต้องระบุคา
ขอข้อมูลข่าวสารให้เข้าใจได้ตามควร)
๒.๑ หน่วยงานจัดให้ ภายในเวลาอันสมควร (มติ ครม. ๒๘ ธ.ค.
๒๕๔๗) เว้ นแต่ขอจานวนมาก หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร
๒.๒ ถ้าไม่มี ให้ แนะนาไปยื่นที่อ่นื (ม.๑๒)
๒.๓ ข้อมู ลที่หน่วยงานอื่นจัดทาและห้ามเปิ ดเผย (กาหนดชั้น
ความลับ ตาม ม.๑๖) ให้ ส่งคาขอให้ หน่วยงานอื่นพิจารณา (ม.๑๒)

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๐

ข้อมูลทีห่ น่วยงานจัดให้...
๑. เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มอี ยู่แล้ ว
๒. ไม่ต้องจัดทาขึ้นใหม่ เว้ นแต่การแปรสภาพเป็ นเอกสาร แต่หากเห็น
ว่ามิใช่เป็ นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้ า และเพื่อปกป้ องสิทธิเสรีภาพ หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่สาธารณะ อาจจัดหาให้ กไ็ ด้
๓. ไม่ เป็ นการห้ ามหน่ วยงานที่จะจั ด ให้ หากเป็ นการสอดคล้ อ งด้ ว ย
อานาจหน้ าที่ตามปกติของหน่วยงาน

๓. ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ค ัด เลื อ กไว้ให้ป ระชาชนศึ ก ษาค้น คว้า (เอกสาร
ประวัติศาสตร์) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์
จะเก็บรักษาไว้ หรือข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อมีอายุครบ
๗๕ ปี และข้ อมูลข่ าวสารตามมาตรา ๑๕ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปี นับแต่ วันที่
เสร็จ สิ้น การจั ด ให้ มี ข้อ มู ล ข่ าวสารนั้ น ให้ หน่ วยงานของรั ฐส่ ง มอบให้ แก่
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ตามที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ ประชาชนค้ นคว้ า (มาตรา ๒๖)

ข้อมูลข่ าวสารของราชการทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ ข้ อมูลข่ าวสาร
ส่วนบุ ค คล หมายความว่ า ข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตั วบุ ค คล เช่ น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ
การทางาน บรรดาที่มีช่ ือของผู้ น้ัน หรือหมายรหั ส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่น
(ชื อ่ -สกุ ล รหั ส หมายเลข ลายพิ ม พ์ น้ ิ วมื อ รู ป ภาพ แผ่ น บัน ทึ ก เสียงคน
ฯลฯ) ที่ทาให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ท่ถี ึง
แก่กรรมแล้ วด้ วย (มาตรา ๔)
บุ คคล หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุ คคล
ธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย แต่มีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา ๒๑)
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๑

ข้อมูลข่ าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิ ดเผย
๑. ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการที่เปิ ดเผยไม่ ได้ ข้ อมู ลข่ าวสารของ
ราชการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่ อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิ ดเผย
มิได้ (มาตรา ๑๔)
๒. ข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการที่เจ้ าหน้ าที่ห รื อ หน่ วยงานของรั ฐ
อาจมี ค าสั่งมิ ให้ เปิ ดเผย (มาตรา ๑๕) โดยค านึ งถึงการปฏิบั ติ ห น้ าที่ต าม
กฎหมายของหน่ ว ยงานของรั ฐ ประโยชน์ ส าธารณะ และประโยชน์ ข อง
ประชาชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน
๓. การเปิ ดเผยจะก่ อ ให้ เกิด ความเสียหายและความมั่ นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ
 การเปิ ดเผยจะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่อ มประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การ
ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรู้ แหล่งที่มาของข้ อมูลข่าวสาร
 ความเห็ น หรื อ ค าแนะน าภายในหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการ
ด าเนิ น การเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด แต่ ท้ัง นี้ ไม่ ร วมถึ ง รายงานทางวิ ชาการ รายงาน
ข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการทาความเห็น หรือคาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
 การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่ อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 รายงานการแพทย์หรือข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิ ดเผย
จะเป็ นการรุกลา้ สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
 ข้ อ มูลข่ าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้ มครองมิให้ เปิ ดเผย
หรือข้ อมูลข่าวสารที่มผี ้ ใู ห้ มาโดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผู้อ่นื

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๒

 กรณีอ่ ืนตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา คาสั่งมิให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่ างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้ว ยว่ าที่
เปิ ดเผยมิได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสาร ประเภทใด และให้ ถอื ว่าการมีคาสั่งเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารทางราชการเป็ นดุลพิ นิจโดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลาดับ
สายการบังคับบัญ ชาแต่ ผ้ ูขออาจอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจ ฉั ยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารได้ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตนิ ้ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการจัดให้มศี ูนย์ขอ้ มูลข่ าวสารฯ
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ
ประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
เกี่ยวกับการจัดให้ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู
ได้ กาหนดเกี่ยวกับการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานที่ต้งั ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑.๑ จัดตั้งภายในสานักงาน โดยจัดเป็ นศูนย์ข้อมูลข่าวสารใน
ห้ องใดห้ องหนึ่งเป็ นสัดส่วน แต่ ถ้ามีพ้ ื นที่น้อยจัดเป็ นห้ องไม่ ได้ ให้ จัดเป็ น
มุ ม หนึ่ งของห้ องในสานักงานนั้น ซึ่งถ้ าไม่ สามารถเก็บ ข้ อ มู ลข่ าวสารไว้ ได้
ทั้งหมดในที่เดี ยวก็สามารถแยกเก็บ ไว้ ต่ างหากได้ แต่ ต้ อ งค านึงถึ ง ความ
สะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจข้ อมูลข่าวสารประกอบด้ วย
๑.๒ จั ด ตั้ งภายนอกส านั ก งานโดยจั ด ในห้ องสมุ ด ของ
หน่ วยงานอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้ เคียงได้ ทั้งนี้ ควรจัดทาป้ ายชื่อศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)ติดไว้ ด้วย
๒. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียง
หน่วยงานเดียวขึ้นมารับผิดชอบการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควร
แบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ และควรมีเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน
นั้นรับผิดชอบโดยตรง
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๓

สิทธิของประชาชน
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
หลักการสาคัญของสิทธิรับรู้ “รัฐรูอ้ ะไร ประชาชนต้องรูใ้ นสิ่งนัน้ ”
ภายใต้ สิท ธิ เสรี ภ าพตามขอบเขตของกฎหมาย โดยให้ องค์ ก รประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น
ให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
“สิทธิรับรู”้ ผูข้ อไม่ตอ้ งมีส่วนได้เสีย

หลักการสาคัญของกฎหมาย

ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๔

สิทธิรบั รูข้ องประชาชนที่สาคัญ
๑. สิทธิได้รู ้ (Right to Know)
๑.๑ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ (เรื่องที่ต้องให้ ร้ )ู
ประชาชน :
มีสทิ ธิตรวจดู
หน่วยงานของรัฐ : หน้ าที่
๑. นาพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา
๒. จัดพิมพ์และเผยแพร่
๑.๒ สิทธิเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (เรื่องที่สนใจ)
ประชาชน :
มีสทิ ธิตรวจดู
หน่วยงานของรัฐ : หน้ าที่
๑. จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจาฯ
๒. นาข้ อมูลข่าวสารตั้งแสดงในสถานที่
๓. จัดทาดัชนีสาหรับค้ นหา
๔. กาหนดหลักเกณฑ์/วิธกี ารเข้ าตรวจดู
๑.๓ สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ (เรื่องที่อยากรู้)
ประชาชน :
ใช้ สทิ ธิได้ ด้วยการยื่นคาขอ
หน่วยงานของรัฐ : หน้ าที่
๑. บริการและอานวยความสะดวก
๒. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
๓. จาแนกประเภทข้ อมูลข่าวสารฯ
๔. จัดหาข้ อมูลให้ ตามคาขอ
๕. คัดสาเนาและรับรองสาเนา
๑.๔ สิทธิได้ ร้ ขู ้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน มาตรา ๒๕
แห่ ง พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสาร
ประชาชน :
๑. เจ้ าของข้ อมูลใช้ สทิ ธิขอดู/ขอให้ แก้ ไข
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๕

๒. บุคคลอื่นๆ จะขอดูได้ ต้องได้ รับ
หนังสือยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
หน่วยงานของรัฐ : มีหน้ าที่
๑. เปิ ดเผยแก่เจ้ าของข้ อมูล
๒. แก้ ไข/หมายเหตุตามคาร้ องของเจ้ าของข้ อมูล
๓. จัดระบบคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
๑.๕ สิทธิได้ รับสาเนาและขอให้ รับรองสาเนาถูกต้ อง
ประชาชน :
ใช้ สทิ ธิได้ ด้วยการยื่นคาขอ
หน่วยงานของรัฐ : หน้ าที่
๑. คัดสาเนาและรับรองสาเนา
๒. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
๒. สิทธิคัดค้ านด้ านการเปิ ดเผย มาตรา ๑๗ แห่ ง พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน :
ยื่นคาขอดูข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ เสีย : ๑. คัดค้ าน
๒. ใช้ สทิ ธิคัดค้ านพร้ อมแสดงเหตุผล
๓. ใช้ สทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้ าน
หน่วยงานของรัฐ : หน้ าที่
๑. แจ้ งผู้มีส่วนได้ เสียคัดค้ าน
๒. พิจารณาคาคัดค้ าน
๓. สิทธิร้องเรียน : สิทธิร้องเรียนเจ้ าหน้ าที่ / หน่วยงานของรัฐ (ไม่ปฏิบัติ /
ฝ่ าฝื น พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารฯ การปฏิบัติล่าช้ า การไม่ได้ รับความสะดวก โดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร)
ประชาชน :
ใช้ สทิ ธิร้องเรียน
หน่วยงานของรัฐ : มีพฤติกรรมฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
สขร. :
มีหน้ าที่พิจารณาคาร้ องเรียน(ภายใน ๓๐ วัน)

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๖

๔. สิทธิอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๘ แห่ ง พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารฯ
คาสั่งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ตามมาตรา ๑๕
คาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้ าน
ตามมาตรา ๑๗
คาสั่งไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ตามมาตรา ๒๕
ประชาชน :
ใช้ สทิ ธิอุทธรณ์(ภายใน ๑๕ วัน)
หน่วยงานของรัฐ : มีหน้ าที่
๑. มีคาสั่งปฏิเสธไม่เปิ ดเผย
๒. ไม่รับฟั งคาคัดค้ าน
๓. ไม่แก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หมายเหตุ :
สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ
เปิ ดเผยทันทีท่มี ขี ้ อมูลข่าวสารเกิดขึ้น ปรับปรุงแก้ ไขทันที
ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
รวดเร็ว ให้ บริการรวดเร็ว ในการจัดหา พิจารณา ออกคาสั่ง
มิให้ เปิ ดเผย ชี้แจง ส่งเอกสาร
เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้ มาตรฐาน รู้/ใช้ หลักความจาเป็ น หลักสัดส่วน
หลักความเหมาะสม
ทาตามกฎหมาย ชอบด้ วยกฎหมาย สุจริต และโปร่งใส
สขร.
ทันที

กระบวนการการใช้สิทธิรอ้ งเรียน และอุทธรณ์
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร
ตาม ม.๗ หรือไม่จัดข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตาม ม.๙ หรือไม่
จัดหาข้ อมูลข่ าวสารให้ แก่ตนตาม มาตรา ๑๑ หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ ี หรือปฏิบัติหน้ าที่ล่าช้ า หรือเห็นว่าตนไม่ได้ รับความสะดวก
โดยไม่ มีเหตุอันสมควร ผู้น้ันมีสิทธิร้องเรียนต่ อคณะกรรมการ เว้ นแต่ เป็ น
เรื่องเกี่ยวกับการมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคาสั่ง
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๑๗

ไม่รับฟั งคาคัดค้ านตามมาตรา ๑๗ หรือคาสั่งไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณี ท่ี มี ก ารร้ องเรี ย นต่ อ คณะกรรมการฯ ตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการ ต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับ
ค าร้ อ งเรี ยน ในกรณี ท่ีมี เหตุ จาเป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ ต้ อ งแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้ วต้ องไม่เกินหกสิบวัน
มาตรา ๓๓ ในกรณี ท่ี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ เสธว่ า ไม่ มี ข้ อ มู ล
ข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะเป็ นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๒๕ ถ้ าผู้
มีคาขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริงและร้ องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓
ให้ คณะกรรมการมีอานาจเข้ าดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ที่เกี่ยวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ูร้องเรียนทราบ
หน่วยงานรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่รัฐ ต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการ หรือ
ผู้ ซ่ึ ง คณะกรรมการมอบหมายเข้ า ตรวจสอบข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ อ ยู่ ในความ
ครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้ หรือไม่กต็ าม
ประชาชนสามารถใช้ สทิ ธิร้องเรียนได้ ต่อเมื่อเห็นว่ าหน่ วยงานของ
รัฐมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ไม่นาข้ อมูลข่าวสารตาม ม.๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๒. ไม่จัดข้ อมูลข่าวสารตาม ม.๙ ให้ ประชาชนตรวจดูได้
๓. ไม่จัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ผ้ ูใช้ สทิ ธิขอดูตาม ม.๑๑
๔. ไม่ ใ ห้ ค าแนะน าที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส่ ง ค าขอให้ หน่ ว ยงาน
ผู้จัดทาข้ อมูลข่าวสารพิจารณาตาม ม.๑๒
๕. ไม่ แ จ้ ง ให้ ผู้ มี ป ระโยชน์ ไ ด้ เสีย เสนอค าค้ านการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารของราชการตาม ม.๑๗
๖. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้ อมูลข่ าวสาร
ส่วนบุคคลตาม ม.๒๓
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๑๘

๗. เปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ าวสารส่ วนบุ ค คล โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูลตาม ม.๒๔
๘. กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
โดยฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ม.๒๕ (ยกเว้ น เป็ นกรณี ต าม
ม.๒๕ วรรคสี่)
๙. ไม่ ส่งมอบข้ อมู ลข่ าวสารประวัติศาสตร์ให้ กับหอจดหมาย
เหตุเพื่อคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ าตาม ม.๒๖
๑๐. หน่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ล่ าช้ า หรื อ ไม่ ใ ห้ บริ ก าร
ข้ อมูลข่าวสารตาม ม.๑๓
๑๑. ไม่ ได้ รับความสะดวกในการใช้ สทิ ธิร้ ูข้อมูลข่าวสารโดยไม่
มีเหตุอนั สมควรตาม ม.๑๓
๑๒. หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอ
และผู้ร้องขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริง (ม.๓๓)

การใช้สิทธิอุทธรณ์คาสัง่ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การอุ ท ธรณ์ ต ามกฎหมายข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการ ประชาชน
สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการได้ ๓ กรณี คือ
๑. หน่วยงานรัฐมีคาสั่งไม่เปิ ดเผยตามที่ได้ มีคาขอ ตาม ม.๑๕
๒. หน่วยงานรัฐปฏิเสธไม่รับฟั งคาคัดค้ านการเปิ ดเผย ตาม ม.๑๗
๓. หน่วยงานรัฐไม่ ยินยอมแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคาขอ
ตาม ม.๒๕
ทั้ ง ๓ กรณี ดั ง กล่ า ว ประชาชนมี สิ ท ธิ ย่ ื น หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการ เพื่ อ พิ จ ารณาส่ง ค าอุ ท ธรณ์ ให้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
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๑๙

ข้อพึงปฏิบตั ิ / ข้อควรระวัง
๑. มติ ครม. ต้ องให้ บริการที่รวดเร็วภายในวันที่ขอ
๒. เอกสารลับ ต้ องปฏิบัติตาม ระเบียบ ลับ
๓. ต้ องมอบหมายเจ้ าของเรื่อง หรือผู้ท่รี ้ เู รื่อง ตัดสินใจได้
เป็ นผู้แทนมาชี้ และส่งข้ อมูลข่าวสารโดยครบถ้ วนและรวดเร็ว
๔. ความรับผิด ทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา
**ในประเด็ นการพิจารณา เพือ่ การออกคาสัง่
1. คาร้องขอ : เป็ นคาขอตาม พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารฯ หรือไม่
2. ผูร้ บั คาขอ : เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้มีอานาจหน้ าที ตามกฎหมายหรือไม่ (ม.4)
3. ข้อมูลที่ขอ : เป็ นข้ อมูลของทางราชการหรือไม่ (ม.4 / ม.11 วรรคสาม)
4. ความครอบครอง : ข้ อมูลข่าวสารที่ขออยู่ในความดูแลของผู้รับคาขอหรือไม่ (ม.12)
5. ผูท้ รงสิทธิ : ผู้ขอข้ อมูลข่าวสารเป็ นคนต่างด้ าวหรือไม่ (ม.4 /ม.9 วรรค4 /ม.11 วรรค5 /ม.21)
6. ข้อมูลข่าวสารลับ : ข้ อมูลข่าวสารที่ขอเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ มีหน้ าที่รักษา
เป็ นความลับหรือไม่ (ป.อาญา หรือกฎหมายเฉพาะ ม.15)
7. คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร : จะต้ องระบุอะไรบ้ าง (ม.15 /ม.40 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการฯ)
8. ระยะเวลา : การพิจารณาคาขอข้ อมูลข่าวสารจะต้ องดาเนินการให้ เสร็จสิ้นในเวลานานเท่าใด
(ม.11 วรรคแรก)
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๒๐

แนวทางและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของหน่วยงานของรัฐ
๑. ให้ เจ้ าหน้ าที่แ ละหน่ วยงานของรั ฐปฏิบัติ ต ามคาแนะนาหรื อ
ความเห็ น เรื่ อ งร้ องเรี ยนของคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ อย่ าง
เคร่งครัด และการดาเนินการเป็ นกรณี ด่วนที่สดุ
๒ . ให้ ห น่ วย งาน ข อ งรั ฐ ให้ ค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ ในการเร่ งจัด ส่งเอกสารหรื อ ให้
ข้ อเท็จจริงประกอบการดาเนินการเรื่องร้ องเรียนหรืออุทธรณ์
๓. ให้ หน่ วยงานของรัฐปฏิบัติตามคาวินิจฉั ยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดยเคร่งครัดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบคาวินิจฉัย
๔. หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของ
คณะกรรมการข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการ (กขร.) การให้ความร่ วมมือ กับ
สานักงานคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ (สขร.) และการปฏิบัติ
ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อมูลข่ าวสารของราชการ (กวฉ.)
ภายในเวลาที่กาหนดให้ แจ้ งเหตุผลให้ สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐผู้ใดไม่ ปฏิบัติตาม โดยไม่ มีเหตุผลที่สมควร ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาดาเนินการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี
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๒๑

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
กรณีทมี่ คี าขอข้อมูลข่ าวสารจากประชาชน
๑. กรณี ท่ีข้อมู ลข่ าวสารที่ป ระชาชนขอหน่ วยงานของรัฐมี ข้อมู ล
ข่าวสารพร้ อมที่จะจัดหาให้ ได้ จะต้ องดาเนินการให้ โดยเร็วหรือภายในวันที่
รับคาขอ
๒. กรณี ท่ีข้อ มู ลข่ าวสารที่ขอมี เป็ นจ านวนมาก หรื อ ไม่ สามารถ
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูขอข้ อมูลทราบภายใน
๑๕ วัน รวมทั้งแจ้ งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้ วเสร็จให้ ผ้ ู ขอข้ อมู ลทราบ
ด้ วย

แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ กาหนด
แนวทางการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนดจะเห็นได้
ว่าข้ อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้ เปิ ดเผย เป็ นกรณีท่ขี ้ อมูลข่าวสารนั้นเปิ ดเผยแล้ ว
อาจกระทบเสียหายต่ อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติได้ กาหนด
ห้ ามไว้ โดยมิได้ มีข้อยกเว้ นให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จะต้ อง
ใช้ ดุลพินิจอีก ดังนั้น การศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ จะศึกษาโดยตัวอย่ างของข้ อมูลข่ าวสารที่พระราชบัญญัติกาหนดให้
อาจมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้
เมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ข องรั ฐ ได้ รั บ ค าขอข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ มี
ลั ก ษณะตามที่พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าหนด ซึ่ ง อาจมี ค าสั่ง มิ ให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล
ข่าวสารดังกล่าวได้ หน่วยงานหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐก็มีหน้ าที่จะต้ องใช้ ดุลพินิจ
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๒๒

เพื่ อมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสารดังกล่ าวได้ หน่ วยงานหรือเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐก็มีหน้ าที่จะต้ องใช้ ดุลพินิจเพื่อมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยหรือเปิ ดเผยต่อไป
ในการใช้ ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคแรก ได้ ก าหนดแนวทางการใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เมื่อจะใช้ ดุลพินิจมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลข่ าวสารหรือมีคาสั่งเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง (๑) – (๗) จะต้ องคานึงถึง ๓ เรื่ อง คือ การปฏิบัติห น้ าที่ตาม
กฎหมายของหน่ วยงานของรั ฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์เอกชนที่
เกี่ยวข้ อ งประกอบกัน หมายความว่ าเมื่ อมี ผ้ ู ม าขอข้ อมู ลข่ าวสารตามข้ อ นี้
จะต้ องพิจารณาใช้ ดุลพินิจ เพื่อชั่งนา้ หนักก่อนมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดย
อาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้ กล่าวคือ
๑. จะต้ องพิจารณาว่า ข้ อมูลข่ าวสารที่มีผ้ ูขอ หากเปิ ดเผยแล้ วจะ
กระทบต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่ างไร
หรือในกรณีท่ขี ้ อมูลข่ าวสารตามที่มีผ้ ูขออาจเกี่ยวข้ องกับการสอบสวนเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้ วเสร็จ เป็ นต้ น ก็จะต้ องพิจารณาว่าถ้ าเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารแล้ วจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนั้นๆ หรือไม่
๒. จะต้ องพิจารณาว่า ข้ อมูลข่าวสารที่มีผ้ ูขอ หากเปิ ดเผยแล้ วจะ
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวมมากหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้
เพื่ อจะได้ สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ ดุลพิ นิจได้ เหมาะสม
ถูกต้ องที่สุด กล่ าวคือในกรณีท่ขี ้ อมู ลข่ าวสารที่มีผ้ ู ขอ เป็ นข้ อมู ลข่ าวสาร ที่
เกี่ยวพันกับสังคมโดยส่วนรวม การเปิ ดเผยให้ สงั คมโดยส่วนรวมได้ ร้ กู จ็ ะช่วย
ให้ สาธารณชนทราบว่ า เรื่ อ งราวต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับ เรื่ องข้ อ มู ลข่ าวสาร
ดังกล่าวได้ มีการดาเนินการไปอย่ างไรโปร่ งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ ว่า
การเปิ ดเผยอาจกระทบต่ อ บุ ค คลบางคน แต่ ห ากมี ค วามชั ด เจนว่ า การ
เปิ ดเผยนั้นจาเป็ นสาหรับสาธารณชนหรือคนโดยส่วนใหญ่กจ็ ะต้ องมีดุลพินิจ
ให้ เปิ ดเผย
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๓

๓. จะต้ องพิ จารณาว่ า ข้ อมูลข่ าวสารที่มีผ้ ูขอเป็ นสิ่งที่จาเป็ นหรือ
กระทบต่ อเอกชนที่เกี่ยวข้ องอย่ างไรและมากน้ อยเพี ยงใด การพิ จารณาถึง
เอกชนที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ท่ขี อข้ อมูลและผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับตัวเนื้อหาข้ อมูลที่มี
ผู้ขอเปิ ดเผย ฯลฯ โดยต้ องพิ จารณาถึงความจาเป็ นของผู้ขอข้ อมูลว่าข้ อมู ล
ข่ าวสารที่ขอนั้นเกี่ยวข้ องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้ อมู ลมากน้ อยเพี ยงใด
การไม่ ได้ ข้อมู ลข่ าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่ อ การปกป้ องสิทธิของผู้ ขอ
มากน้ อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีนา้ หนักของส่วนได้ เสียและความจาเป็ นสูงมากก็
มี น้ าหนั ก ที่ จ ะต้ อ งน ามาพิ จ ารณาประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในขั้ น สุ ด ท้ า ย
นอกจากนี้ ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้ องเป็ นบุคคลที่สาม การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่ าวสารตามที่ข ออาจกระทบต่ อ ส่ วนได้ เสีย ของบุ ค คลที่ส ามจึ ง ต้ อ งมี ก าร
พิจารณาด้ วยเช่นกันว่า บุคคลที่สามจะได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่ าวสารนี้ มากน้ อ ยเพี ยงใด จะสามารถป้ องกัน ผลกระทบโดยการปิ ด ลบ
ข้ อมูลบางส่วนได้ หรือไม่ และข้ อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็ นเรื่องที่กฎหมาย
ให้ ความคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะทาให้ สามารถใช้ ดุลพินิจ
ได้ อย่างเหมาะสม เช่น อาจเปิ ดเผยโดยปิ ดทับชื่อ หรือสิ่งที่ทาให้ ร้ ตู ัวบุคคลที่
เกี่ยวข้ องเป็ นพยาน เป็ นต้ น

การกาหนดเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ค าสั่งมิ ให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อ นไข
อย่ างใดก็ได้ แต่ ต้องระบุ ไว้ ด้วยว่ าที่เปิ ดเผยไม่ ได้ เพราะเป็ นข้ อมู ลข่ าวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่ าการมีคาสั่งเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
ของราชการเป็ นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลาดับสายการ
บังคับบัญชา (มาตรา ๑๕ วรรค ๒)

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๔

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ สป.ทส.
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร ส านั ก งาน ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตามคาสั่ง สป.ทส. ที่ ๒๙๙/๒๕๔๙ เรื่อง ปรับปรุง
องค์ประกอบและหน้ าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของสานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากระทรวง (CIO) ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้ อมระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๓ (พิษณุโลก)
กรรมการ
ผู้อานวยการ ทสจ.นครปฐม
กรรมการ
หัวหน้ ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการ
หัวหน้ ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
กรรมการ
หัวหน้ ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการร่วม ทส.
กรรมการ
และเลขานุการ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๕

อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร สป.ทส.
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร สป.ทส. มีอานาจและหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่จะเผยแพร่ หรือเปิ ดเผยให้ ประชาชนทราบ และ
ให้ คาแนะนาหรือให้ ความเห็นในข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับของทางราชการ
(๒) จั ด ให้ มี ระบบ ขั้นตอน วิธีก ารในการขอข้ อ มู ลตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
(๓) ให้ คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ แก่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
(๔) ให้ คาปรึ ก ษา และแนะนาแก่ ส่วนราชการในสังกัดสานัก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของราชการ
(๕) เชิ ญ บุ ค คลใด มาสอบถามหรื อ ให้ ค าชี้ แจง แสดงความเห็ น
เกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสาร
(๖) พิจารณาให้ ความเห็นกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
(๗) แต่ งตั้งคณะทางานอื่นๆ เพื่อปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลข่ าวสารได้
ตามความจาเป็ น
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๖

ประเภทของข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
๑. ข้ อมู ลข่ าวสารที่เปิ ดเผยได้ ได้ แก่ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา โครงสร้ างการจั ด องค์ ก ร อ านาจหน้ า ที่ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ข้ อบังคับ
ข้ อกาหนด หนังสือบริคณห์สนธิ ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย ผลการพิจารณาหรือ
คาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้ าง จ้ างที่ปรึกษา จ้ างออกแบบ
และการควบคุมงานซึ่งได้ รับการอนุมัติแล้ ว รวมทั้งความเห็นแย้ ง และคาสั่งที่
เกี่ยวข้ อ งในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี ของปี ที่กาลังดาเนินการ คู่ มือ หรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี รายงานวิชาการ
๒. ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ห้ ามมิ ให้ เปิ ดเผย ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. ข้ อมู ลข่ าวสารที่ไม่ เปิ ดเผยแก่ บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช่ เจ้ าหน้ าที่
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง) มี
ดังนี้
๓.๑ เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว แต่ยังไม่
แล้ วเสร็จ
๓.๒ เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแล้ ว แต่อยู่ระหว่างรอ
การพิจารณาลงโทษทางวินัย
๓.๓ เอกสารการสอบข้ อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ วินิจฉัยสั่งการ
๓.๔ เอกสารหลั ก ฐานในการประกอบการพิ จ ารณาสรรหา
แต่งตั้ง โยกย้ ายระหว่างดาเนินการก่อนออกคาสั่ง
๓.๕ เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมที่อยู่ระหว่างการออกคาสั่ง
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๗

๓.๖ เอกสารการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่เกี่ ย วกั บ วงเงิ น
งบประมาณหรือประมาณราคาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๓.๗ เอกสารหลั ก ฐานในการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าร่ ว ม
โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
๓.๘ เอกสารการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างของส านั ก /กอง/ศู น ย์ ที่ อ ยู่
ระหว่างดาเนินการ
๓.๙ เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ
๓.๑๐ เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
ไม่ถูกต้ องต่าง ๆ
๓.๑๑ เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

ประโยชน์ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐
ด้านประชาชน เข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองได้ โดยตรง สามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนและสะท้ อนความต้ องการของตนและชุมชนจาก
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ด้านหน่วยงานของรัฐ ทาให้ เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบัติหน้ าที่
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ท่ีดี มีระบบข้ อมู ลที่ช่วยการทางานให้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ให้ บริการต่างๆ รวดเร็ว เป็ นธรรม ถูกต้ อง
ด้านสังคมส่วนรวม เกิดค่านิยมและวิถีปฏิบัติท่ดี ี ส่งเสริมความคิด
สังคมประชาธิปไตย

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๘

หน้าทีข่ องหน่วยงาน
๑. หน้าที่เปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสาร

๒. การลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๒๙

๓. การตั้งแสดงในศู นย์ขอ้ มูลข่าวสาร

๔. การเปิ ดเผยตามคาขอ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๐

๕. หน้าที่ ปกป้องสถาบัน (ห้ามไม่ให้เปิ ดเผย ม. ๑๔)

๖. หน้าที่ตอ้ งใช้ดุลพินิจก่อนออกคาสัง่ (ม. ๑๕)
การใช้ดุลยพินิจต้องคานึงถึง หลักเกณฑ์ ๓ ประการ

๗. หน้าที่ คุม้ ครองข้อมู ลข่าวสารส่วนบุคคล

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๑

๘. หน้าที่ : เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์

การปฏิบัติ และการดาเนินการ
มาตรการที่จาเป็ น และแนวทางนาไปประยุกต์ใช้
บทบัญญัติท่คี วรรู้ ๙ มาตรา สาคัญ
สถานที่ให้ บริการ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
องค์ประกอบของการใช้ สทิ ธิรับรู้

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๒

มาตรการและแนวทางการนากฎหมายไปประยุกต์ใช้

บทบัญญัติ

การใช้สิทธิ

หน้าที่ จนท.

ลักษณะข้อมูล

ประโยชน์

มาตรา ๗

รับรู้ ต้ องรู้

ลงพิมพ์ใน
กระทบสิทธิ
ราชกิจจานุเบกษา เรื่องต้ องรู้

รักษาสิทธิ
เป็ นหลักฐาน

มาตรา ๙

ต้ องเข้ า
ตรวจดู

รวบรวมไว้ ในศูนย์ การดาเนินการ
ข้ อมูลฯ
ต่างๆ ของรัฐ

วางระบบจัดเก็บ/
บริการ ข้ อมูลฯ

มาตรา
๑๑

ต้ องขอดู

จัดหาให้ ให้ สาเนา ข้ อมูลอื่นทั่วไป

ตรวจสอบ
ใช้ ประโยชน์เฉพาะ

มาตรา ๒๕ ต้ องได้ ดู

จัดเป็ นระบบ
รปภ.ข้ อมูล

คุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล

มาตรา ๒๖ ต้ องศึกษา

คัดเลือก
เอกสาร
ส่งหอจดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์

ค้ นคว้ า

สิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล

เป็ นจดหมายเหตุ
ประเทศไทย

ขั้นตอนการดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๑. การเตรียมการ

๑.๑ เตรียมสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ ป้ ายบอกทีต่ งั้ และทิศทาง บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
๑.๒ เตรียมเจ้ าหน้ าที่
พิจารณา/มอบหมายหน้าที ่ แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ อบรมให้
ความรู ้
๑.๓ เตรียมด้ านข้ อมูลข่าวสาร
จาแนกประเภทเอกสาร มีระบบจัดเก็บ(แฟ้ มข้อมูลข่าวสาร)
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๓

๒. การจัดตั้งศูนย์ฯ

๓. การให้ บริการ

๔. การพัฒนาศูนย์ฯ

๕.การพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศ

๑.๔ เตรียมการด้ านบริหารจัดการ
แบบฟอร์มต่างๆ คู่มือการปฏิบตั ิงาน คู่มือประชาชน
ระเบียบ รายงาน
๒.๑ จัดสถานที่ให้ บริการด้ านข้ อมูลข่าวสาร
๒.๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๓)
๒.๓ จัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
มาตั้งแสดง
๒.๔ นาข้ อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.๑ เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการที่ดี และรวดเร็ว
๓.๒ จัดระบบ
จาแนกประเภทเอกสาร และจัดทาดัชนีหมวดหมู่เอกสาร
ปรับปรุงข้อมูล
๓.๓ จัดหาข้ อมูลตามคาขอ
ให้สาเนาและรับรองสาเนา เก็บค่าธรรมเนียม
๓.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ บูท
นิทรรศการ
๔.๑ จัดทาทะเบียนผู้มารับบริการ
รวบรวมสถิติฯ รายงานผูบ้ ริหารทราบทุกเดือน
๔.๒ รับฟัง สารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แบบสอบถาม แบบสารวจ
๔.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติ ประจาปี
๔.๔ จัดทาแผนการพัฒนาศูนย์
ปฏิบตั ิตามแผนฯ ประเมินผลสาเร็จ ปรับปรุงแผนทุกปี
๔.๕ พัฒนาบุคลากร
สร้างให้มีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
๕.๑ พัฒนา/จัดทา Web site ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
๕.๒ นาข้ อมูล ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ลง Web site
๕.๓ ให้ บริการจัดหา/ค้ นหาข้ อมูลข่าวสารทาง Web site

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๔

ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนขอข้อมูลข่ าวสาร กรอกแบบคาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร

ระบุชนิดของข้อมูลข่าวสารทีข่ อรับบริการ
(รายละเอียด/ข้อมูล/จานวน/ชนิด ของข้อมูล)

ยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลข่ าวสาร

เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ

กรณีทสี่ ามารถเปิ ดเผยได้
ตามมาตรา7 มาตรา 9 และมาตรา 11
อนุมตั ิให้ผขู้ อได้

กรณีทไี่ ม่สามารถตัดสินใจได้
(เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทาใบติดตามเอกสารให้
ผูข้ อรับบริการ )

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. พิจารณา

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
แจ้งผลการพิจารณาต่อผูข้ อข้อมูล
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๕

ขั้นตอนการร้องเรียน สป.ทส.
ประชาชนขอข้อมูลข่ าวสาร กรอกแบบคาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนพบว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่ าวสารของราชการ

ยืน่ คาร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร สป.ทส.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
พิจารณาและให้ความเห็ นเรื่องร้องเรียน พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ

ผูร้ อ้ งเรียนพอใจ

ผูร้ อ้ งเรียนไม่พอใจ

เป็ นอันยุติเรื่อง

ขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

หรือร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๖

ขั้นตอนการร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่ าวสารของราชการ

ยืน่ คาร้องเรียนต่อ กขร.

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็ นเรื่องร้องเรียน
และ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร) ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้คาแนะนาหน่วยงานปฏิบัตใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ

หน่วยงานพิจารณาดาเนินการและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ พร้อมรายงาน กขร. ทราบ

ผูร้ อ้ งเรียนพอใจ
เป็ นอันยุติเรื่อง

ผูร้ อ้ งเรียนไม่พอใจ
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัย

กขร. ติดตามผลว่า มีการปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบตั ิเป็ นอันยุติ หากไม่
ปฏิบตั ิจะใช้มาตรการเร่ งรัด และรายงานผูบ้ ังคับบัญชาต้นสังกัดดาเนินการพิจารณาเพือ่ บังคับ
การให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๗

ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีทตี่ อ้ งอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ยืน่ คาอุทธรณ์ต่อ กขร.

กขร. พิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสาร
พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟั งข้อเท็จจริงคู่กรณีทงั้ 2 ฝ่ าย

มีคาวินิจฉัยเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผย กฎหมายถือเป็ นทีส่ ุด

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
และสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๘

หลักเกณฑ์ การขอ การอนุญาต และการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
การขอ การอนุ ญ าต และการบริ ก ารข้ อ มู ลข่ าวสาร สป.ทส. ให้
ด าเนิ น การตามระเบี ยบสานัก งานปลัด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อ ม ว่ าด้ วยข้ อ มู ลข่ าวสารของสานัก งานปลัด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่กฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการ ก าหนดให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการไว้ ใ ห้ ประชาชนเข้ า ตรวจดู ไ ด้ ประกอบกั บ ข้ อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับ
การจัดให้ มีข้อมูลข่ าวสารของราชการไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๑ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ก าหนดระเบี ยบปฏิบั ติ ในการให้
ประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เพื่อรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยหรือ
ความปลอดภัยก็ได้
๑. ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ส ามารถเปิ ดเผยได้ หากผู้ ใดประสงค์ จ ะขอ
ส าเนาหรื อ ขอส าเนาที่ มี ค ารั บ รองถู ก ต้ องของข้ อ มู ล และได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือ ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องของ
ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๐ ให้ เจ้ าหน้ าที่
รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้ อมูลข่ าวสารที่ขอ ว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือ
ควบคุมของ สานัก/ศูนย์/กลุ่มใด โดยให้ ผ้ ูควบคุม ดูแลข้ อมู ลข่ าวสารที่ขอ
เป็ นผู้มีอานาจอนุ ญาตและรับรองสาเนาถูกต้ องของข้ อมูลข่ าวสารนั้น แต่ ถ้า
ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ข อเป็ นข้ อ มู ลข่ าวสาร ตามมาตรา ๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้ องจัดให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้
ให้ ผ้ ู ขอข้ อมู ลไปติ ดต่ อขอดู ข้อ มู ลข่ าวสารได้ ท่ีศูน ย์ข้อ มู ลข่ าวสาร สป.ทส.
และหากประสงค์ จ ะขอส าเนาหรื อ ส าเนาที่ มี ค ารั บ รองถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๓๙

ข่าวสารให้ ผ้ ูควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งจัดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารเป็ นผู้มีอานาจอนุญาตและรับรองสาเนาถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารนั้น
๒. ข้ อมูลข่าวสารที่ไม่เปิ ดเผยแก่บุคคลทั่วไป หากผู้ใดประสงค์ขอ
สาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องของข้ อมูลและได้ ปฏิบัติตามระเบียบ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ว่ าด้ วยข้ อมู ล
ข่ าวสารของสานั ก งานปลัด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ศี ูนย์ข้อมู ลข่ าวสาร รับเรื่องและพิ จารณาส่งต่ อ
ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ข อว่ าอยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของสานั ก /
ศูนย์/กลุ่มใด โดยให้ ผ้ ู อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม หรือ ผู้ ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่าเป็ นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต/ผู้รับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีท่ีไม่ อาจวินิจฉั ยได้ ว่าข้ อมู ลข่ าวสารใดเป็ นข้ อมู ลข่ าวสาร
ที่เปิ ดเผยได้ หรือไม่ ให้ หัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้ อมความเห็น
ต่ อปลัดกระทรวงฯ หรื อรองปลัด กระทรวงฯ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
สาหรับข้ อมูลข่าวสารทุกประเภทเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
๓. ข้ อ มู ล ข่ าวสารนอกเหนื อ จากที่ก าหนดไว้ ใน ๑ และ ๒ ซึ่ง ผู้
ประสงค์ จะขอสาเนาหรื อขอสาเนาที่มีค ารั บ รองถู กต้ องของข้ อ มู ล และได้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อ ม ว่ าด้ วยข้ อ มู ลข่ าวสารของสานัก งานปลัด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ีศูนย์ ข้อ มู ลข่ าวสาร
รั บ เรื่ อ ง และส่งต่ อ ว่ าอยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของสานั ก /
ศู น ย์ / กลุ่ ม ใด และส่ ง ให้ เจ้ า หน้ าที่ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลและ
ดาเนินการ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าข้ อมู ลข่ าวสารที่ขอนั้นเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้ แต่ หากเจ้ าหน้ าที่พิจารณาเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของ สป.ทส. หรือทางราชการ หรือ
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกระทบสิทธิ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๔๐

ส่วนบุ คคลของบุ คคลหนึ่งบุคคลใด ให้ เจ้ าหน้ าที่เสนอผู้ อานวยการสานัก/
ศูนย์/กลุ่ม เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต และรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณี ท่ี ผ้ ู มี อ านาจอนุ ญ าตมี ค าสั่ ง ไม่ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้ แจ้ งคาสั่งพร้ อมเหตุผลให้ ผ้ ูย่ ืนคาขอทราบ และแจ้ งให้ ทราบถึงสิทธิและ
ก าหนดเวลาในการอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ข่าวสาร
๔. ข้ อมู ลข่ าวสารของหน่ วยงานของรั ฐหน่ วยงานอื่นหรือองค์ กร
ภาคเอกชน ซึ่ งมาอยู่ ในความครอบครองดู แ ลของ สป.ทส. ให้ ถือ ปฏิบั ติ
เบื้ องต้ น ว่ า ควรแนะนาให้ ผ้ ู ขอข้ อ มู ลข่ าวสารติ ด ต่ อ โดยตรงกับ หน่ วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล นั้น เว้ นแต่ มีความจาเป็ น
เร่ ง ด่ ว นอั น ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ หรื อ มี เหตุ พิ เศษอื่ น ที่ เห็ น สมควร จึ ง ให้
ดาเนินการตาม ๑-๓ แล้ วแต่กรณี

ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สป.ทส.
ข้ าราชการ/พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ างประจ า ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จัดเก็บเป็ นสมุดประวัติ
แฟ้ มประวัติ ก.พ.๗ การฝึ กอบรม การศึก ษาดู งาน และระบบฐานข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์

การเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาทีม่ คี า
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
สป.ทส. ได้ กาหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่ าธรรมเนียมขอสาเนา
หรือ ขอสาเนาที่มีค ารับ รองถู กต้ องของข้ อมู ลข่ าวสารแห่ งพระราช บัญญั ติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง การเรี ยกค่ าธรรมเนียมการขอ
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๔๑

สาเนา หรื อ ขอส าเนาที่มี ค ารั บ รองถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการ
เพื่ อ ให้ การเรี ยกค่ าธรรมเนี ย มการขอสาเนา หรื อ ขอสาเนาที่มี ค ารั บ รอง
ถูกต้ องของข้ อมู ลข่ าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม เป็ นไปด้ วยความเหมาะสม ถูกต้ องและเป็ นแนวทางเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการกาหนด จึงกาหนด
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
๑. ค่ าธรรมเนี ย มการท าสาเนาโดยเครื่ อ งถ่ ายเอกสาร ก าหนด
อัตราดังต่อไปนี้
(๑) ขนาดกระดาษ เอ ๔ หน้ าละ
ไม่เกิน ๑ บาท
(๒) ขนาดกระดาษ เอฟ ๔ หน้ าละ
ไม่เกิน ๑.๕๐ บาท
(๓) ขนาดกระดาษ บี ๔
หน้ าละ
ไม่เกิน ๒ บาท
(๔) ขนาดกระดาษ เอ ๓ หน้ าละ
ไม่เกิน ๓ บาท
(๕) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๒ หน้ าละ ไม่เกิน
๘ บาท
(๖) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑ หน้ าละ ไม่เกิน ๑๕ บาท
(๗) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐ หน้ าละ ไม่เกิน ๓๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการให้ คารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร อัตรา
คารับรองละ ๕ บาท

บทกาหนดโทษ
๑. กรณีเจ้ าหน้ าที่ไม่ ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารขอ
ไป มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๔๐ (แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) มีโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒. กรณีฝ่าฝื น/ไม่ปฏิบัติตามข้ อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐกาหนดตามมาตรา ๒๐ (แห่ งพระราชบัญญัติข้อมู ลข่ าวสารของราชการ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๔๒

พ.ศ.๒๕๔๐) ต้ องระวางโทษจาคุ กไม่ เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่ เกิน ๒๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓. กรณีท่เี กิดการฟ้ องร้ อง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะได้ รับความคุ้มครอง
จากกฎหมาย หากเป็ นการปฏิบัติตามหน้ าที่และไม่ มีเจตนา หรือจงใจที่จะ
ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ท่ี
กาหนดไว้ ในมาตรา ๒๐ ซึ่งเป็ นข้ อยกเว้ น เจ้ าหน้ าที่ต้องกระทาโดยสุจริตและ
เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ หากเกิด ปั ญ หาขึ้ นมาเจ้ าหน้ าที่ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายใด

เงื่อนไขแห่งความสาเร็จ
๑. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ไปสู่ความสาเร็จ
๒. กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณาการข้ อมูลในการ
ทางานระหว่างฝ่ ายต่างๆ เป็ นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว
๓. บรรยากาศการทางานเป็ นไปในทางบวก ส่งเสริ ม สนับ สนุ น
การทางานให้ เกิดความสาเร็จ
๔. มี ค วามเข้ าใจและสามารถใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี แ ละ
ฐานข้ อมูลข่าวสารอย่างคุ้มค่า
๕. มีความเข้ าใจกระบวนการจัดทามาตรฐานความโปร่งใส และใช้
ในการวัดและประเมินผลสาเร็จ อย่างเป็ นระบบ

คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

๔๓

บทสรุป
พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ เป็ นเครื่องมือส่งเสริม
ประชาธิปไตยแบบทางตรง ทาให้ ประชาชนมีส่วนรับรู้ ร่วมคิด รับผิดชอบ
แก้ ปัญหา และมีช่องทางควบคุมให้ รัฐระมัดระวังในการบริหารอย่างถูกต้ อง
เที่ยงธรรม
สิทธิรบั รู ้ : ส่งเสริม
 ความโปร่งใสภาครัฐ
 การมีส่วนร่วมของประชาชน
 ระบบการตรวจสอบทางตรง
 ความถูกต้ อง ความเป็ นธรรม ความรับผิดชอบ ความชอบ
ด้ วยกฎหมาย
สิทธิรบั รู ้ : ส่งผล
 ภาครัฐ
: การเมืองและราชการใสสะอาด
 ภาคเอกชน : ตระหนักรู้รับผิดชอบต่อประชาชน
ผู้บริโภค และสังคม
 ภาคสังคม : เข้ มแข็ง มีส่วนรวม ตรวจสอบ
สิทธิรับรู ้ ข้อมู ลข่าวสารของราชการ มีสภาพบังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ก่อเกิดการปฏิรูปทางสังคมครั้งใหญ่
ปรับเปลี่ยนค่านิยม วิถีปฏิบัติ และทัศนคติในการทางาน
เป้าประสงค์ มุ่งส่งเสริมกระบวนการสังคมประชาธิปไตย โดยเปิ ด
โอกาสกว้ างขวางให้ ประชาชนได้ รับรู้ข้อมูลข่ าวสาร เกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ
คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
----------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็ นปี ท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบีย บ และข้อ บังคับ อื่ น ในส่ ว นที่ บ ญ
ั ญัติ ไว้แ ล้ว ใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ใี ห้ใช้พระราชบัญญัติน้ แี ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส่อื ความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้ จะทาได้โดยสภาพของสิ่งนัน้ เองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จัด ท าไว้ในรู ป ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ าย ฟิ ล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่นื ใดที่ทาให้สง่ิ ที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อ มูล ข่ าวสารที่ อ ยู่ ในความครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหน่ วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่งึ ปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุ คคล” หมายความว่า ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับ สิ่งเฉพาะตัวของบุค คล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มชี ่อื
ของผูน้ นั้ หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รูต้ วั ผูน้ นั้ ได้ เช่น ลายพิมพ์น้ ิวมือ แผ่น
บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของ
ผูท้ ่ถี งึ แก่กรรมแล ้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยและไม่มถี น่ิ ที่อยู่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนที่มที ุนเกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่ างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แ ก่ ผูถ้ ือ
ให้ถอื ว่าใบหุน้ นัน้ คนต่างด้าวเป็ นผูถ้ อื
(๒) สมาคมที่มสี มาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ ่มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มผี ูจ้ ดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ น
คนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น
ให้ถอื ว่าผูจ้ ดั การหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพือ่ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้จดั ตัง้ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุ รการให้แก่ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาปรึกษาแก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
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หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่ วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่ อไปนี้ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทัง้ นี้ เฉพาะที่จดั ให้มขี ้นึ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ ให้มผี ลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูล ข่าวสารใดที่ได้มีการจัด พิมพ์เพื่อให้แ พร่ หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการ
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นนั้ ก็ให้ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติวรรค
หนึ่งแล ้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ
จาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุ เบกษา จะนามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ น คุณ แก่ ผูใ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ ผูน้ นั้ จะได้รูถ้ ึงข้อมูลข่าวสารนัน้
ตามความเป็ นจริงมาก่อนแล ้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่ างน้อ ยดัง ต่ อ ไปนี้ ไว้ให้ป ระชาชนเข้าตรวจดู ได้ ทัง้ นี้ ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแย้งและคาสัง่ ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ท่กี าลังดาเนินการ
(๔) คู่มอื หรือคาสัง่ เกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน
(๕) สิง่ พิมพ์ท่ไี ด้มกี ารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
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(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี กั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตัง้ โดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทัง้ นี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ดว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ดว้ ย ให้ลบ หรือตัดทอน หรือทาโดยประการอื่นใด ที่ไม่เป็ นการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้
บุ ค คลไม่ ว่าจะมีส่ ว นได้เสีย เกี่ ย วข้อ งหรือ ไม่ ก็ ต าม ย่ อ มมีสิท ธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรื อ
ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณี ท่ีสมควรหน่ วยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่ าธรรมเนียมในการนัน้ ก็ได้ ในการนี้
ให้ค านึ งถึงการช่ วยเหลือ ผู ม้ ีรายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทัง้ นี้ เว้น แต่ จะมีกฎหมายเฉพาะบัญ ญัติไว้
เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้วยวิธกี ารอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จดั ไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มกี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใด
ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคาขอของผูน้ นั้ ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจ
ได้ตามควร ให้หน่ วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้แก่ผูข้ อภายในเวลาอันสมควร
เว้นแต่ผูน้ นั้ ขอจานวนมากหรือบ่อยครัง้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบ สลายง่าย หน่ วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจัดหาให้หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ ขอ้ มูล
ข่าวสารนัน้ ก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่ วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มี
อยู่แลว้ ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวมหรือจัดให้มขี ้ นึ ใหม่
เว้นแต่ เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบัน ทึกภาพหรือเสียง
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทัง้ นี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
กรณี ท่ีขอนัน้ มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่องที่จาเป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิเสรีภาพ
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สาหรับผูน้ นั้ หรือเป็ นเรื่องที่จะเป็ นประโยชน์แก่ สาธารณะ หน่ วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนัน้
ให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการใด
ขึ้นใหม่ให้แก่ผูร้ อ้ งขอ หากเป็ นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนัน้ อยู่แล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บ งั คับแก่ ก ารจัด หาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณี ท่ีมีผู ย้ ่ืน คาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อ มูล
ข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่ วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่ วยงานของรัฐแห่ งอื่นก็ตาม ให้หน่ วยงานของรัฐที่รบั คาขอให้
คาแนะนา เพือ่ ไปยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน้ โดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่ วยงานของรัฐผู ร้ บั คาขอเห็น ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคาขอ
นัน้ ให้หน่วยงานของรัฐผูจ้ ดั ทาข้อมูลข่าวสารนัน้ พิจารณาเพือ่ มีคาสังต่
่ อไป
มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่ วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู ได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา
๑๑ หรือฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือปฏิบตั ิหน้าที่ลา่ ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความ
สะดวกโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ผูน้ นั้ มีสิทธิรอ้ งเรียนต่ อคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการมี
คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคาสังไม่
่ รบั ฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคาสัง่
ไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีท่มี กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ที่ได้รบั คาร้องเรียน ในกรณี ท่มี เี หตุจาเป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่
ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
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(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ
่
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรูแ้ หล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงั้ นี้
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ใ นการทาความเห็นหรือ
คาแนะนาภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลา้ สิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายคุ ม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มผี ูใ้ ห้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ่นื
(๗) กรณีอ่นื ตามที่กาหนดให้พระราชกฤษฎีกา
คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงือ่ นไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ย
ว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถอื ว่าการมีคาสัง่ เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา
แต่ ผู ข้ ออาจอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการวินิ จ ฉั ย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารได้ต ามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงือ่ นไขเช่นใด และสมควรมีวธิ ีรกั ษามิให้รวั ่ ไหลให้หน่ วยงานของรัฐกาหนด
วิธีการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารนัน้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณี ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ นั้ เสนอคาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด
แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผูน้ นั้ อาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ผู ท้ ่ีได้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู ท้ ่ีท ราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสทิ ธิคดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้โดยทาเป็ นหนังสือถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ บั ผิดชอบ
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ในกรณี ท่ีมกี ารคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผูค้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีท่มี คี าสัง่ ไม่รบั ฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารนัน้ มิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้มคี าวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีท่เี จ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคาสัง่ ไม่รบั ฟังคาคัดค้านของผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ นั้ อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคาสัง่ นัน้ โดยยื่นคา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ ยวกับ ข้อมูลข่าวสารที่มีค าสัง่ มิให้เปิ ด เผยนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น การ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้อง
ด าเนิ น กระบวนการพิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูล ข่าวสารนัน้ เปิ ด เผยแก่ บุ ค คลอื่น ใดที่ไม่จ าเป็ น แก่ ก าร
พิจารณาและในกรณีท่จี าเป็ นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด
ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุจริตในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มีค าสัง่ ให้เปิ ด เผยเป็ น การทัว่ ไปหรือเฉพาะแก่ บุ คคลใด เพื่อ ประโยชน์อนั สาคัญ ยิ่งกว่าที่เกี่ย วกับ
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่นื ของบุคคล และคาสัง่ นัน้ ได้กระทาโดย
สมควรแก่ เหตุ ในการนี้ จะมีการกาหนดข้อจากัดหรือ เงื่อ นไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ ตามความ
เหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพือ่ ประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่มสี ญั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยแต่มถี น่ิ ที่อยู่ในประเทศไทย
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มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่ งอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขที่มใิ ห้นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน้ ต้องเป็ นหน่วยงานของ
รัฐซึ่งการเปิ ดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็ นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่ ว ยงานของรัฐ ต้อ งปฏิบ ตั ิ เกี่ ย วกับ การจัด ระบบข้อ มูล ข่าวสารส่ วนบุ ค คล
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งจัด ให้มีระบบข้อ มูล ข่ าวสารส่ ว นบุ ค คลเพีย งเท่ าที่ เกี่ ย วข้อ ง และจ าเป็ น เพื่อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ และยกเลิกการจัดให้มรี ะบบดังกล่าว
เมือ่ หมดความจาเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกรณี ท่ีจะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนัน้
(๓) จัดให้มกี ารพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มกี ารเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถกู ต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพือ่ ป้ องกันมิให้มกี ารนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณี ท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่ วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่จี ะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูล
ตามปกติ และกรณีท่ขี อข้อมูลนัน้ เป็ นกรณีท่ีอาจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมกี ฎหมาย
บังคับ
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หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมกี ารให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยังที่ใดซึ่งจะเป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปทราบข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูล
ตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่ วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผูอ้ ่นื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้าของข้อมูล
ที่ให้ไว้ลว่ งหน้าหรือในขณะนัน้ มิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี้
(๑) ต่ อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่ วยงานของตน เพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนัน้
(๒) เป็ น การใช้ข อ้ มูล ตามปกติ ภ ายในวัต ถุป ระสงค์ข องการจัด ให้มีร ะบบข้อ มูล ข่ าวสาร
ส่วนบุคคลนัน้
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ่นื
(๔) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึ กษาวิจยั โดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทาให้รูว้ ่าเป็ นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่ อหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ กรมศิ ลปากร หรือ หน่ วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง เพือ่ การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่ อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซ่ึงจาเป็ น เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่ อชีวิตหรือสุ ขภาพของบุคคล
(๘) ต่ อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่ วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มอี านาจตามกฎหมาย
ที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอ่นื ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มี
การจัดทาบัญชีแสดงการเปิ ดเผยกากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่ อมมีสิทธิท่ีจะได้รูถ้ ึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมือ่ บุคคลนัน้ มีคาขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดู แล
ข้อมูลข่าวสารนัน้ จะต้องให้บุคคลนัน้ หรือผูก้ ระทาการแทนบุคคลนัน้ ได้ตรวจดูหรือได้รบั สาเนาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้ และให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
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การเปิ ด เผยรายงานการแพทย์ท่ีเกี่ย วกับ บุ ค คลใด ถ้ากรณี มีเหตุอ นั ควรเจ้าหน้าที่ข องรัฐ
จะเปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ท่บี ุคคลนัน้ มอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริง ให้มี
สิทธิย่ืนคาขอเป็ นหนังสือให้หน่ วยงานของรัฐที่ควบคุมดู แลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนนัน้ ได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนัน้ ทราบ
โดยไม่ชกั ช้า
ในกรณีท่หี น่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มคี าขอ ให้ผู ้
นัน้ มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั
แจ้งคาสัง่ ไม่ยินยอมแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กบั ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถงึ แก่กรรม
แล้วก็ได้
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กาหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็จสิ้นการจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารนัน้ ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อ
คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมือ่ ครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมือ่ ครบยี่สบิ ปี
กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) หน่ วยงานของรัฐยังจาเป็ นต้องเก็ บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์
ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
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(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนัน้ ยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาสังขยายเวลาก
่
ากับไว้
เป็ นการเฉพาะราย คาสัง่ การขยายเวลานัน้ ให้กาหนดระยะเวลาไว้ดว้ ย แต่ จะกาหนดเกินคราวละห้าปี
ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มกี ารขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจาเป็ น ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาลายหรืออาจทาลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บ
รักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มีค ณะกรรมการข้อ มูล ข่ า วสารของราชการ ประกอบด้ว ยรัฐ มนตรี ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่ างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ านวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่นื จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
อีกเก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ ข้าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
เป็ นเลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้ค าปรึ ก ษาแก่ เจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรัฐ เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ตี ามที่ได้รบั คาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีก า และการออกกฎกระทรวง หรือ ระเบีย บของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
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(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครัง้ คราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(๗) ดาเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่งึ ได้รบั แต่งตัง้ ตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราว
ละสามปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ ผูท้ ่พี น้ จากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่งึ ได้รบั แต่งตัง้ ตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจาคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่ เป็ น โทษสาหรับ ความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ป ระชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้บุ คคลใดมาให้ถอ้ ยคาหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณี ท่ีหน่ วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มขี อ้ มูลข่าวสารตามที่มคี าขอไม่ว่าจะเป็ น
กรณีมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ คี าขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจเข้าดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบ
หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ้ ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสาร
ที่เปิ ดเผยได้หรือไม่ก็ตาม
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มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มีค ณะกรรมการวินิ จ ฉัย การเปิ ด เผยข้อ มูล ข่ าวสารสาขาต่ างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคาสัง่ ไม่รบั ฟังคาคัดค้าน
ตามมาตรา ๑๗ และคาสังไม่
่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตัง้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง้ ตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมันคงของประเทศ
่
เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคล
ตามความจาเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณี พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงานของรัฐแห่ งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้รบั คาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่า วสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคา
วินิจฉัยจะมีขอ้ สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณีใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่ การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุ โลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ ละสาขา
วิธี พิ จ ารณาและวินิ จ ฉั ย และองค์ ค ณะในการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ให้เป็ นไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัติดงั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุ โลม
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการที่สงั ่ ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง
ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่ กรณี ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้
กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บงั คับต่ อไปได้เท่ าที่ไม่ขดั หรือแย้งต่ อพระราชบัญ ญัติน้ ี เว้นแต่
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิ ดเห็น และใช้สิท ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ ความเป็ น จริง อันเป็ น การส่งเสริมให้มีค วามเป็ นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่
แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่สี าคัญของ
เอกชน ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนั ่ คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะปกปัก รักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่ งด้วย ประกอบกับสมควรคุ ม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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ภาคผนวก ข
ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยข้อมู ลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๙

…………………………………………….
โดยที่กฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการกาหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้ อง
จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ได้ ประกอบกับ ข้ อ ๔ ของ
ประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการจัด
ให้ มีข้อมูลข่ าวสารของราชการไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ลงวัน ที่ ๒๔ กุมภาพั น ธ์ ๒๕๔๑
กาหนดให้ หน่วยงานรัฐจะกาหนดระเบียบปฏิบัติในการให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
เพื่อรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยหรือความปลอดภัยก็ได้
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจงงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี้
“ข้ อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส่ือความหมายให้ ร้ ูเรื่องราว ข้ อเท็จจริง
ข้ อมูล หรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
“สานั กงาน” หมายความว่า สานั กงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานระดับสานัก ศูนย์ สานักงาน
และกอง หรื อ เที ย บเท่ า ในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม
“หน่ ว ยงานที่ให้ บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสาร” หมายความว่ า ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของสานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
“ปลั ด กระทรวง” หมายความว่ า ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม
ข้ อ ๔ ให้ ปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีท่มี ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ให้ ปลัดกระทรวงเป็ นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคาวินิจฉัยนั้นให้ เป็ นที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
………………………………..
ข้ อ ๕ ให้ มี “คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร” ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากระทรวงเป็ นประธานกรรมการ
หัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ น
กรรมการ และผู้อานวยการศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๖ ให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมที่จะเผยแพร่หรือเปิ ดเผยให้ ประชาชนทราบ และให้ คาแนะนาหรือให้ ความเห็น
ในข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับของทางราชการ
(๒) จั ด ให้ มี ระบบ ขั้น ตอน วิธีก ารในการขอข้ อ มู ล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๓) ให้ คาปรงกษาแนะนาการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
(๔) ให้ คาปรงกษาและแนะนาแก่ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลของราชการ
(๕) เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือให้ คาชี้แจงแสดงความเห็น เกี่ยวกับ
ข้ อมูลข่าวสาร
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(๖) พิจารณาให้ ความเห็นกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) แต่ งตั้ งคณะทางานอื่น ๆ เพื่ อ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ข้ อ มูล ข่ าวสารได้ ตาม
ความจาเป็ น
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มอบหมาย
ข้ อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากง่งหนง่ง
ของกรรมการทั้งหมดจงงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุ มหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มา
ประชุมเลือก กรรมการคนหนง่งเพื่อทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุ มให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนง่ งให้ มีเสียง
หนง่งในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุ มออกเสียงเพิ่มขง้น อีก
เสียงหนง่งเป็ นเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
กำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร
………………………………………
ข้ อ ๘ ให้ หน่วยงานในสังกัดจัดแยกประเภทข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
โดยให้ แยกออกเป็ นประเภทตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้
(๑) ข้ อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้ อมูลข่าวสารที่จัดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้
(๓) ข้ อมูลข่าวสารอื่น
การจัดแยกประเภทข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนง่ง ให้ คานงงถงงลักษณะของข้ อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการด้ วยว่าเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่จะเปิ ดเผย
มิได้ หรือเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่อาจมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยก็ได้
ให้ หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้ อมูลข่าวสารตาม (๑) และ (๒) ไปยังศูนย์บริการร่วม
กระทรวง และให้ จัดส่งข้ อมูลข่าวสารตาม (๑) ไปยังสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑ - ๑๖
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดทุกจังหวัด โดยเร็ว
ให้ หน่ วยงานในสังกัดจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่เพื่ อ ควบคุม ดูแ ล ตรวจสอบ ติดตาม
และประสานงานในการดาเนินการตามวรรคหนง่งและวรรคสามให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
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ข้ อ ๙ ให้ หน่วยงานที่ให้ บริการข้ อมูลข่าวสารจัดทาดรรชนีข้อมูลข่าวสารตามข้ อ ๘
(๑) และ (๒) ที่อยู่ ในความครอบครองหรือควบคุมดูแ ล โดยให้ มีรายละเอียดเพียงพอที่
ประชาชนสามารถค้ นหาข้ อมูลข่าวสารได้ เอง
หมวด ๓
กำรขอข้อมูลข่ำวสำรและกำรอนุ ญำต
......................................
ข้ อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเข้ าตรวจดูหรือขอถ่ายสาเนาข้ อมูลข่าวสาร ให้ ย่ืนคาขอ
เป็ นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่ให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร
ให้ เจ้ าหน้ าที่ซ่งงได้ รับคาขอตรวจสอบว่าข้ อมูล ข่าวสารตามคาขอนั้น เป็ น ข้ อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของตนหรือของหน่วยงานในสังกัดอื่น และให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ขี ้ อมูลข่าวสารอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน ให้
เสนอต่อบุคคลตามข้ อ ๑๑ (๑) เพื่อพิจารณา
(๒) ในกรณีท่ขี ้ อมูลข่าวสารอยู่ ในความรับผิดชอบของหน่ วยงานในสังกัด
อื่น ให้ ป ระสานงานไปยั ง หน่ วยงานดั ง กล่ าวเพื่ อ ด าเนิ น การให้ บุ ค คลผู้มี อ านาจอนุ ญ าต
พิจารณา
ข้ อ ๑๑ ให้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผู้มีอานาจอนุ ญ าตให้ ตรวจดูหรือให้ ทาสาเนา
ข้ อมูลข่าวสาร
(๑) หัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ซ่งง หัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดมอบหมาย
สาหรับข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน เว้ นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้น
เป็ นข้ อมูลข่าวสารลับ
ในกรณี ท่ีไม่ อ าจวินิ จ ฉั ยได้ ว่าข้ อ มูล ข่ าวสารใดเป็ นข้ อ มูล ข่ าวสารที่เปิ ดเผยได้
หรือไม่ ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้ อมความเห็นต่ อบุคคลตาม (๒) เพื่ อ
พิจารณาวินิจฉัย
(๒) ปลั ด กระทรวงหรื อ รองปลั ด กระทรวงซง่ ง ปลั ด กระทรวงมอบหมาย
สาหรับข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท

ข้ อ ๑๒ ในกรณี ท่ีผ้ ู มี อ านาจอนุ ญ าตมี ค าสั่ งอนุ ญ าตตามค าขอ ให้ ผ้ ู ย่ื น ค าขอ
ตรวจดูหรือรับสาเนาข้ อมูลข่าวสารนั้น ณ หน่วยงานที่ให้ บริการข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ นู ้ันยื่นคาขอ
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ในกรณี ท่ีข้อ มู ล ข่ าวสารอยู่ ในความรับ ผิดชอบของหน่ วยงานในสัง กัดอื่น ให้
หน่ วยงานในสั ง กัด อื่ น นั้ น จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารหรื อ ส าเนาข้ อ มู ล ข่ าวสารให้ หน่ ว ยงานที่
ให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ ผ้ ยู ่ืนคาขอตรวจดูหรือรับสาเนาข้ อมูลข่าวสารนั้น
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ท่ีผ้ ูมีอ านาจอนุ ญ าตมี คาสั่ง ไม่ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ าวสาร ให้ แ จ้ ง
คาสั่ง พร้ อ มเหตุผลให้ ผ้ ู ย่ื น ค าขอทราบ และแจ้ ง ให้ ทราบถงงสิ ทธิแ ละกาหนดเวลาในการ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
ข้ อ ๑๔ การขอข้ อมูลข่าวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้ นา เสนอ
ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงซง่งปลัดกระทรวงมอบหมายพิจารณาอนุ ญาต และให้
ข้ าราชการผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ ๖ ขง้นไปเป็ นผู้รับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสาร
ข้ อ ๑๕ ข้ อ มู ล ข่ าวสารใดหากมี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการขอข้ อมูลข่าวสารและการอนุญาตไว้ เป็ นพิเศษ ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้ วย
หมวด ๔
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
…………………………………..
ข้ อ ๑๖ ให้ หน่ วยงานที่ให้ บริการข้ อมูลข่าวสารมีหน้ าที่ให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร
ตามระเบี ย บนี้ และประสานงานกับ หน่ วยงานในสั ง กัด เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิบั ติ ต าม
ระเบียบนี้ ในการนี้ให้ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประจาเพื่อดาเนินการดังกล่าว
ข้ อ ๑๗ ให้ เจ้ าหน้ าที่จั ดท าส าเนาหรื อ ส าเนาที่มี ค ารั บ รองถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ข่าวสารที่มีผ้ ูย่ืนคาขอภายในวันทาการนั้น ถ้ าไม่อาจดาเนินการภายในวันทาการนั้น ให้ แจ้ ง
กาหนดวันและเวลาเพื่อให้ ผ้ ยู ่ืนคาขอมารับ แต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวันทาการ
ในกรณีท่มี ีเหตุจาเป็ น อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้ าวันทา
การ การจั ดทาส าเนาที่มีคารั บรองถู กต้ อ งของข้ อ มูลข่ าวสารตามวรรคหนง่ ง ให้ ข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขง้นไปซง่งรับผิดชอบข้ อมูลข่าวสารนั้นเป็ นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ พร้ อมทั้ง
ชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่ง ตลอดจนวันเดือนปี ให้ ชัดเจน
ในการดาเนินการตามวรรคหนง่ง เจ้ าหน้ าที่อาจพิจารณาส่งสาเนาข้ อมูลข่าวสาร
ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ แต่การส่งสาเนาข้ อมูลข่าวสารโดยวิธีน้ ี ผู้ย่ืนคาขอต้ อง
ชาระค่าธรรมเนียมการทาสาเนาหรือการรับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสาร และค่าส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไว้ แล้ ว จงงจะดาเนินการให้ ได้
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ข้ อ ๑๘ ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสารให้ เป็ นไป
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนง่งให้ นาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปี ติพงศ์ พง่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

หน้ า ๓๓ เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
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ภาคผนวก ค
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โครงสร้าง อานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพือ่ ขอรับข้อมูล
ข่าวสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง โครงสร้าง อานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน และสถานทีต่ ิดต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

……………………..…………………………
ตามความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ (๑) (๒)
และ (๓) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา นั้น
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจึงประกาศโครงสร้ าง
อานาจหน้ าที่ วิธีดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ภ ารกิจ
เกี่ยวกับ การเป็ นศู น ย์ ก ลางการบริห ารของกระทรวงในการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็ นแผนปฏิบั ติ จั ด สรรทรั พ ยากรให้ บ รรลุ เป้ าหมายและเกิด ผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง เพื่อเป็ นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง โดยให้ มี
อานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
๑.๑ ศึ ก ษา วิเคราะห์ จั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ เสนอแนะรั ฐมนตรี เพื่ อ ใช้ ในการ
กาหนดนโยบาย เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
๑.๒ พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
๑.๓ แปลงนโยบายเป็ นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
๑.๔ จัดสรรและบริหารทรัพ ยากรของกระทรวง เพื่ อให้ เกิดการประหยั ด
คุ้มค่าและสมประโยชน์
๑.๕ ประสานการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง การก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
๑.๖ กาหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศด้ านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๑.๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารงาน และการ
บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
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๑.๘ ประสานงาน และสนับสนุ นราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๑.๙ ประสานงาน และสนั บ สนุ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
สถานภาพการใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อมในระดับพื้นที่
๑.๑๐ ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๑.๑๑ ปฏิบั ติ ก ารอื่น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ข อง
สานักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้ อ ๒ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีโครงสร้ าง
ดังต่อไปนี้
๒.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
๒.๑.๑ สานักบริหารกลาง
๒.๑.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑.๓ สานักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๒.๑.๔ สานักความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ระหว่างประเทศ
๒.๑.๕ สานักตรวจและประเมินผล
๒.๑.๖ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
๒.๑.๗ สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑ - ๑๖
๒.๒ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๒.๒.๑ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด ๗๕ จังหวัด
๒.๓ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็ นการภายใน
๒.๓.๑ สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๓.๒ สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๒.๓.๓ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๒.๔ กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
๒.๔.๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒.๔.๒ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
๒.๔.๓ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ข้ อ ๓ อานาจหน้ าที่และวิธดี าเนินงานของส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยสรุป ดังต่อไปนี้
๓.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
๓.๑.๑ สานักบริหารกลาง
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๓.๑.๑.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสานักงาน
ปลัดกระทรวงและงานช่วยอานวยการ
๓.๑.๑.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติ
กรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่นื ที่อยู่ในอานาจ
หน้ าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
๓.๑.๑.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงาน
บุคคลของสานักงานปลัดกระทรวง
๓.๑.๑.๔ บริหารแผนเงินและดา เนินการเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชีการงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของสานักงานปลัดกระทรวง
๓.๑.๑.๕ กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง
๓.๑.๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๑.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๑.๒.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด
๓.๑.๒.๒ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้ง
ให้ คาปรึกษา แนะนาหรือฝึ กอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์
และการใช้ โปรแกรม
๓.๑.๒.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับ
มอบหมาย
๓.๑.๓ สานักแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๓.๑.๓.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
แก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๓.๑.๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้ มีมาตรการในการ
แก้ ไขปัญหาและมาตรการป้ องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๓.๑.๓.๓ ประสานนโยบายและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การแก้ ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
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๓.๑.๓.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๑.๔ สานักความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมระหว่างประเทศ
๓.๑.๔.๑ กาหนดท่าที แนวทางในการเจรจาข้ อตกลงเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๓.๑.๔.๒ ประสานความร่วมมือด้ านวิชาการและการเข้ าร่วมใน
พันธกรณีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศรวมทั้งสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
การค้ า
๓.๑.๔.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๑.๕ สานักตรวจและประเมินผล
๓.๑.๕.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อให้ เป็ นไป
ตามแผนงาน โครงการ และสอดคล้ องกับกฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนที่กาหนด
๓.๑.๕.๒ ตรวจสอบการใช้ ทรัพยากรเพื่อให้ มีการจัดสรร การไกล่เกลี่ย
และประสานระหว่างส่วนราชการให้ เกิดความประหยัด
คุ้มค่าและสมประโยชน์
๓.๑.๕.๓ ช่วยอานวยการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน
สิ่งแวดล้ อมเขตและสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัด
๓.๑.๕.๔ ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
๓.๑.๕.๕ วิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบายและแผนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
๓.๑.๕.๖ สนับสนุนและให้ คาแนะนาทางวิชาการและการบริหารจัดการ
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ แก่หน่วยงานของ
กระทรวงในระดับภูมิภาค
๓.๑.๕.๗ สนับสนุนและประสานด้ านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของกระทรวงในภูมิภาค
๓.๑.๕.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๑.๖ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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๓.๑.๖.๑ จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผน
ไปสู่การปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแผนแม่บท
ของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
๓.๑.๖.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทาข้ อมูลในการกาหนดนโยบาย
จัดทาแผนงาน โครงการ รวมทั้ง จัดทาและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกระทรวง
๓.๑.๖.๓ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
๓.๑.๖.๔ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กจิ กรรมและการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๓.๑.๖.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๑.๗ สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑ - ๑๖
๓.๑.๗.๑ จัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมระดับภาค
๓.๑.๗.๒ ประสานการดาเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
แผนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้ อมในระดับภาค
๓.๑.๗.๓ จัดทารายงานสถานการณ์ส่งิ แวดล้ อมภาค
๓.๑.๗.๔ จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ สิ่งแวดล้ อม
ระดับภาค
๓.๑.๗.๕ ให้ คา ปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการ
ดาเนินงานด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม
๓.๑.๗.๖ ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
๓.๑.๗.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้ างเครือข่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้ อม
๓.๑.๗.๘ พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมบนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสภาพท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม
ให้ เหมาะสมกับท้องถิ่น
๓.๑.๗.๙ ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหาร
สิ่งแวดล้ อมระดับภาค
๓.๑.๗.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
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สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑ - ๑๖ ให้ บริการในภูมิภาค ดังนี้
(๑) ส านั ก งานสิ่ง แวดล้ อ มภาคที่ ๑ จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ปฏิบั ติ ง านในเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
(๒) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๒ จังหวัดลาปาง ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดลาปาง พะเยา แพร่ และสุโขทัย
(๓) ส านั ก งานสิ่งแวดล้ อ มภาคที่ ๓ จัง หวัดพิ ษณุโลก ปฏิบัติง านในเขต
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร น่าน และอุตรดิตถ์
(๔) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๔ จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตาก อุทยั ธานี และกาแพงเพชร
(๕) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๕ จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดนครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
(๖) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๖ จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา
(๗) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๗ จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี นครนายก และลพบุรี
(๘) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๘ จังหวัดราชบุรี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
(๙) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๙ จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี เลย นครพนม สกลนคร และหนองคาย
(๑๐) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑๐ จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และหนองบัวลาภู
(๑๑) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
(๑๒) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้ อยเอ็ด
(๑๓) ส านั ก งานสิ่ งแวดล้ อ มภาคที่ ๑๓ จั งหวัดชลบุ รี ปฏิบั ติง านในเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ ว ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
(๑๔) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑๔ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
(๑๕) สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑๕ จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา สตูล
(๑๖) ส านั ก งานสิ่ง แวดล้ อ มภาคที่ ๑๖ จัง หวัดสงขลา ปฏิบั ติง านในเขต
พื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และพัทลุง
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๓.๒ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๓.๒.๑ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด ๗๕ จังหวัด
๓.๒.๑.๑ จัดทาแผนจัดการสิ่งแวดล้ อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวัด
รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์
สิ่งแวดล้ อมของจังหวัด
๓.๒.๑.๒ ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้ กฎหมายว่าด้ วยป่ า
สงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้ วยสวนป่ า กฎหมายว่าด้ วย
เลื่อยโซ่ยนต์และกฎหมายว่าด้ วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๒.๑.๓ เฝ้ าระวัง ตรวจสอบ กากับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และ
บารุงรักษา ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรนา้ ในระดับ
จังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๓.๒.๑.๔ กากับ ดูแลการประกอบกิจการนา้ บาดาลตามกฎหมาย
ว่าด้ วยนา้ บาดาลและกิจการประปา
๓.๒.๑.๕ ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมของจังหวัด
๓.๒.๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๓. หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็ นการภายใน
๓.๓.๑ สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓.๑.๑ ปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อการควบคุมไฟป่ า การดับไฟป่ า
และการตรวจปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ ทาลายป่ า
๓.๓.๑.๒ ปฏิบัติงานในการควบคุมและปราบปรามผู้ฝ่าฝื นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
การสารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทางทะเล
๓.๓.๑.๓ ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๓.๓.๑.๔ การบินสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาตาม
ภารกิจเร่งด่วน
๓.๓.๑.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
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หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๓.๒ สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๓.๓.๒.๑ จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ าราชการ โดยยึด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยสร้ างขีดความสามารถที่
จาเป็ นแก่กลุ่มเป้ าหมาย
๓.๓.๒.๒ ศึกษาวิจัย และพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนา
บุคลากร
๓.๓.๒.๓ ดาเนินการฝึ กอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง
และบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
รวมทั้งการดาเนินการฝึ กอบรมในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่
การจัดหลักสูตรในห้ องเรียน
๓.๓.๒.๔ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนบริหารอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๒.๕ สนับสนุนและประสานการจัดทาแผนพัฒนาข้ าราชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
๓.๓.๓ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๓.๓.๓.๑ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ
ศูนย์บริการร่วม ให้ สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบ
ข้ อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็ นอานาจ
หน้ าที่ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และตามมาตรา
อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์บริการร่วม
๓.๓.๓.๒ รับเรื่องร้ องทุกข์ ร้ องเรียน ขอความเป็ นธรรม ขอความ
ช่วยเหลือ การแจ้ งเบาะแส ที่เกี่ยวข้ องกับงานทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมและประสานงานส่งต่อเรื่องให้ หน่วยงาน
เจ้ าของเรื่องไปดาเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
๓.๓.๓.๓ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแก่ประชาชนตาม
วิธกี ารที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
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๒๕๔๐ กาหนด
๓.๓.๓.๔ การตรวจสอบข่าว การชี้แจงข่าว การแจ้ งข่าวเตือนภัย
สิ่งแวดล้ อม การป้ องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
๓.๓.๓.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๔. กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
๓.๔.๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓.๔.๑.๑ พิจารณาเสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่หัวหน้ าส่วน
ราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหาร
ภายในกรม/กระทรวง ให้ สอดคล้ องกับแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้ าง
ส่วนราชการ การปรับกลไก วิธกี ารบริหารราชการ วิธกี าร
ปฏิบัติงานของข้ าราชการ ระบบบุคลากรภายในกรม/
กระทรวง และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม ของ
ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๓.๔.๑.๒ ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารราชการในกรม/กระทรวง
๓.๔.๑.๓ ประสานและดา เนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ
และหน่วยงานภายในกรม/กระทรวง เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.๔.๑.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
๓.๔.๒ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
๓.๔.๒.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และมีอานาจในการเข้ าถึงข้ อมูล เอกสาร
ทรัพย์สิน เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบ
๓.๔.๒.๒ ตรวจสอบด้ านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและ
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ประเมินผลการควบคุมภายใน
๓.๔.๒.๓ มีความเป็ นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ
๓.๔.๒.๔ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขต
งานแผนงานและผลการตรวจสอบ ข้ อจากัดและปัญหา
ต่างๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือ เพื่อขอรับความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ วิธกี าร หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ ไข
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกับ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้ าหมายและเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๒.๕ เป็ นหน่วยงานให้ คา ปรึกษาแนะนา และไม่เป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน
และการนาเสนอความเห็น
๓.๔.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบภายในตามที่
ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าส่วนราชการ นอกเหนือจาก
แผนการตรวจสอบประจาปี
๓.๔.๓ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
๓.๔.๓.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง และมีอานาจในการเข้ าถึงข้ อมูล เอกสาร
หลักฐาน ทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบ
๓.๔.๓.๒ มีความเป็ นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ และมิให้ เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
๓.๔.๓.๓ ไม่มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธปี ฏิบัติงาน
และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ ไขระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งหน้ าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่เป็ น
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เพียงผู้ให้ คาปรึกษา แนะนา
๓.๔.๓.๔ สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การบริหาร การเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และ
การบริหารงานด้ านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้ง การ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้ อ ๔ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีดังนี้
๔.๑ สถานที่ติ ด ต่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในกรุ ง เทพมหานคร ติ ด ต่ อ ได้ ที่
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ชั้น ๑ อาคารกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม เลขที่ ๙๒ พหลโยธิ น ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๒ Web Site ที่ http://www.slc.mnre.go.th e-mail address :
servicelinkcenter@mnre.go.th
๔.๒ หากผู้ย่ืนคาขอต้ องการข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของข้ าราชการ ลูกจ้ าง
และพนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้
ติดต่อที่ กลุ่มงานบุคคล สานักบริหารกลาง ชั้น ๑๔ อาคารกรมควบคุมมลพิ ษ เลขที่ ๙๒
พหลโยธิน ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘
๘๕๙๔-๙๗ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับคาขอ พิจารณาคาขอและบริการให้ เป็ นไปตามความใน
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้ อมูลข่าวสารในส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ ท่ี สานักงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ ๑ – ๑๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปี ติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

หน้ า ๑๗ เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
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ภาคผนวก ง
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

…………………………………………………………………………………
เพื่อให้ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็ นไปตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่ง
พระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้ ห น่ วยงานของรัฐต้ อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้ อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคล โดยจัดให้ มีการนาลงพิมพ์ ในราช
กิจจานุเบกษาและตรวจสอบ แก้ ไขให้ ถูกต้ องอยู่เสมอ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจึงได้ จัดทาระบบข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้ อมูลไว้
- ข้ าราชการ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- ลูกจ้ างประจา สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- พนักงานราชการ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
- สมุดประวัติ
- แฟ้ มประวัติ
- ก.พ. ๗
- การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
(ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
- ใช้ ในการบริหารงานบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
- กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด
- หนังสือจากหน่วยงานต้ นสังกัด
(จ) วิธกี ารขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
- แสดงความจานงขอแก้ ไขข้ อมูลพร้ อมหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
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(ฉ) แหล่งที่มาของข้ อมูล
- เจ้ าของข้ อมูล
- คาสั่งแต่งตั้งโยกย้ าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
- ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปี ติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

หน้ า ๒๙ เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ภาคผนวก
ง ง ๒
ภาคผนวก

ภาคผนวก จ
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือขอสาเนา ที่มีคารับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือ
ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ

…………………………………………………………
เพื่ อให้ การเรียกค่ าธรรมเนี ยมการขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ อ ง
ของข้ อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ นไป
ด้ วยความเหมาะสม ถูกต้ อง และเป็ นแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการข้ อมูล
ข่าวสารของราชการกาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้ อ ๔ และข้ อ ๑๗ ของระเบียบสานักงานปลัดกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มว่ าด้ วยข้ อมู ล ข่ าวสารของส า นั ก งานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
๑. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร อัตราดังต่อไปนี้
(๑) ขนาดกระดาษ เอ ๔
หน้ าละ ไม่เกิน
๑ บาท
(๒) ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔
หน้ าละ ไม่เกิน ๑.๕๐ บาท
(๓) ขนาดกระดาษ บี ๔
หน้ าละ ไม่เกิน
๒ บาท
(๔) ขนาดกระดาษ เอ ๓
หน้ าละ ไม่เกิน
๓ บาท
(๕) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๒ หน้ าละ ไม่เกิน
๘ บาท
(๖) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑ หน้ าละ ไม่เกิน
๑๕ บาท
(๗) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐ หน้ าละ ไม่เกิน
๓๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการให้ คารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร อัตราคารับรองละ ๕ บาท
๓. ค่าธรรมเนียมให้ นาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
๔. การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้ คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย
ประกอบด้ วย ทั้งนี้จะพิจารณายกเว้ นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียมให้ ตามควร
แก่กรณีได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปี ติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
หน้ า ๒๘ เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ภาคผนวก
จ จ ๑
ภาคผนวก

แบบฟอร์ม

แบบคำขอข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เขียนที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
รับ.....................................
วันที่ .......เดือน.....................พ.ศ.............
วันที่.....เดือน...........พ.ศ......
เวลำ.........คำขอที่....../........

ข้ ำพเจ้ ำ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................อำยุ...........ปี
อำชีพ
 รับรำชกำร ตำแหน่ง........................... สังกัด...................................................
 ประกอบธุรกิจ สถำนที่ ....................................................................................
 รับจ้ ำง สถำนที่ ..............................................................................................
 นักเรียน/นักศึกษำ สถำบัน...............................................................................
 นักกำรเมือง ตำแหน่ง .....................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ท่.ี ......ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................
ตำบล/ แขวง.......................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์.................................โทรสำร...............................มือถือ.........................................
มีควำมประสงค์ขอรับบริกำรข้ อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอตรวจดู ขอสำเนำ (เสียค่ำใช้ จ่ำย) ขอสำเนำที่มีคำรับรองถูกต้ อง(เสียค่ำใช้ จ่ำย)อื่นๆ
ในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ..................................................................................................................
(๒) ..................................................................................................................
(๓) ..................................................................................................................
(๔) ..................................................................................................................
(๕) ..................................................................................................................
เพื่อใช้ ประโยชน์ (ถ้ ำมี) ......................................................................................................
พร้ อมนี้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ชำระค่ำธรรมเนียม ดังนี้
๑. ขอสำเนำข่ำวสำร เรื่อง
(๑)...................................................................................................................
(๒)...................................................................................................................
จำนวน...............หน้ ำ ๆ ละ ...................บำท เป็ นจำนวนเงิน ...........................บำท
๒. ขอสำเนำข่ำวสำรที่มีคำรับรองถูกต้ อง เรื่อง
(๑)...................................................................................................................
(๒)...................................................................................................................
จำนวน..............หน้ ำ ๆ ละ ...................บำท เป็ นจำนวนเงิน ............................บำท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ..................บำท
ลงชื่อ ................................................................ผู้ย่ืนคำขอ
(...........................................................)

(ส่วนนี้ สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็ นผูก้ รอกเท่ำนั้น)
เรียน ...............................................................................................................................
ตรวจสอบแล้ วเป็ นข้ อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรฯ มำตรำ ......... (......)
 เห็นควรดำเนินกำรได้
 ไม่อำจดำเนินกำรให้ ได้ เนื่องจำก
 คำขอไม่ชัดเจน  ไม่มีข้อมูลที่ขอ  อื่น ๆ .................................................
..........................................................................................................................................
 ไม่อนุญำตตำมที่ขอ เนื่องจำก
 ขอจำนวนมำกหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 เป็ นข้ อมูลห้ ำมมิให้ เปิ ดเผย ตำมมำตรำ ๑๔ (อำจเสียหำยต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์)
 เป็ นข้ อมูลที่มีคำสั่งมิให้ เปิ ดเผยตำมมำตรำ ๑๕ (....) เนื่องจำก ...........................
..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำน
(...........................................................)
คำสัง่
 อนุมัติตำมเสนอ
 ไม่อนุมัติตำมเสนอ เพรำะ ..............................................................................................
.......................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................ ผู้อนุมัติ
(...........................................................)
ผลกำรปฏิบตั ิงำน
 ค้ นไม่พบข้ อมูลข่ำวสำรที่ร้องขอ
 ค้ นไม่พบข้ อมูลข่ำวสำรที่ร้องขอ ให้ ติดต่อใหม่ภำยในวันที่......เดือน............พ.ศ.......
 ค้ นพบข้ อมูลข่ำวสำรแต่ไม่สำมำรถให้ บริกำรได้
 ค้ นพบข้ อมูลข่ำวสำรและให้ บริกำรแล้ ว โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม
 ค้ นพบข้ อมูลข่ำวสำรและให้ บริกำรแล้ ว ได้ รับค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้
เรียบร้ อย
แล้ ว เป็ นจำนวน ..........บำท ตำมใบเสร็จรับเงินเลขที่.............. เล่มที่....................
ลงชื่อ ................................................เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์
(................................................)
ข้ ำพเจ้ ำ  ได้ รับทรำบผลกำรพิจำรณำ  ได้ รับสำเนำเอกสำรตำมที่ร้องขอครบถ้ วนแล้ ว
ลงชื่อ ..............................................................ผู้ย่ืนคำขอ
วันที่ ...... เดือน.................. พ.ศ........
หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับคำสัง่ นี้ ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรทำเนียบรัฐบำล
กทม. ๑๐๓๐๐ โทรสำร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๔๓ ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ทรำบคำสัง่ นี้

หนังสืออุทธรณ์
เขียนที่...........................................................
วันที่..............................................................
เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรของ......................................................................
เรียน ประธำนกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ข้ ำพเจ้ ำ..................................... ตำแหน่ง / อำชีพ ..........................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ................ ตำบล ...................... อำเภอ ........................ จังหวัด ......................
โทรศัพท์ .............................................. มีควำมประสงค์ขออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำร
ของ .................................................................................................................................
ด้ วยเมื่อวันที่ ........................... ข้ ำพเจ้ ำได้ ใช้ สทิ ธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสำรจำนวน.........รำยกำร จำก .................................................
ดังมีรำยละเอียดตำมสำเนำคำขอที่แนบมำพร้ อมนี้ ต่อมำเมื่อวันที่ ...............................................
.................................................................... ได้ มีคำสั่งปฏิเสธไม่อนุญำตให้ ตรวจดู / ให้ สำเนำ
เอกสำรดังกล่ำว โดยให้ เหตุผลว่ำ ..........................................................................................
......................................................................................... ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสำเนำ
หนังสือปฏิเสธของ ........................................................................... ที่แนบมำพร้ อมนี้
ข้ ำพเจ้ ำจึงขอใช้ สทิ ธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรของ .............................
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้อุทธรณ์
(.......................................)

สถำนที่ติดต่อ

ประธำนกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
อำคำรสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสำร. 0-2281-8543

หนังสือร้องเรียน
วันที่ ........ เดือน................... พ.ศ..........
เรื่อง ร้ องเรียน...................................................................................................................
เรียน ประธำนกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ข้ ำพเจ้ ำชื่อ.................................... นำมสกุล ...................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ....................... หมู่ท่ี ................ ถนน .............................................................
ตำบล / แขวง ........................... อำเภอ / เขต ............................ จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์ ........................................................................
ขอร้ องเรียนต่อคณะกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำหน่วยงำนของรัฐ คือ ..............................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ได้ กระทำกำรเป็ นกำรฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติไม่ถูกต้ องตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
(1) ...........................................................................................................
(2) ...........................................................................................................
(3) ...........................................................................................................
พร้ อมนี้ ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำด้ วยแล้ ว คือ เรื่อง.........
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................................... จำนวน .................แผ่น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรให้ ตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) ..................................... ผู้ร้องเรียน
(...................................)
สถำนที่ติดต่อ

ประธำนกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
อำคำรสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-1366 โทรสำร. 0-2281-8543

คำขอข้อมูลข่ำวสำร
เขียนที่..........................................................
วันที่.............................................................
เรื่อง

ขอข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

เรียน

.........................................................

ข้ ำพเจ้ ำ...................................... ตำแหน่ง/อำชีพ ...........................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ................ ตำบล ....................... อำเภอ .................... จังหวัด .........................
โทรศัพท์ ................................มีควำมประสงค์ขอข้ อมูลข่ำวสำร ดังต่อไปนี้
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อดำเนินกำรให้ ตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้ขอ
(..............................................)

หมำยเหตุ : ผู้ขอข้ อมูลข่ำวสำร
1. ต้ องเป็ นคนไทย
2. ไม่จำเป็ นต้ องมีส่วนได้ เสียเกี่ยวข้ อง
3. ไม่จำเป็ นต้ องบอกเหตุผล

เอกสำรอ้ำงอิง
สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนตำม
พระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้ำหน้ำที่รฐั .
กรุงเทพฯ : บริษัทศรีเมืองการพิมพ์ จากัด, ๒๕๔๘.
สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรของ
รำชกำรตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐.
กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จากัด, ๒๕๔๙.
สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือสิทธิรบั รูข้ อ้ มูลข่ำวสำรของ
ประชำชนตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐.
ชลบุรี : บริษัท ไฟน์ พรินท์เทค จากัด, ๒๕๕๓.

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

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๒
http://slc.mnre.go.th/main.php?filename=data_service

