
 

 

พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
 

1. การตราพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลกัการและแนวคิดอย่างไร 

 ตอบ มีดังน้ี 1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

    2. รับรองสทิธขิองประชาชนในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของราชการ 

    3. ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได้ ภายใต้

หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” 
 

1/1. “ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความว่า..........(ขอ้นี้ มกัออกเป็นโจทยตุ์ก๊ตาว่าขอ้ใดคือขอ้มูลข่าวสาร) 

 ตอบ หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่องราวขอ้เท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ

ความหมายนั้น จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 

การบันทกึโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท  าให้สิ่งที่บันทกึไว้ปรากฏได้ (อะไรก็ตามถา้เป็นสิง่ที่สือ่

ความหมายใหร้บัรูเ้รือ่งราวไดก้็เป็นขอ้มูลข่าวสารทั้งสิ้ น ระวงัโจทยตุ์ก๊ตาออกมาคงตอบไดน้ะครบั) 
 

2. “ขอ้มูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า...................... 

 ตอบ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน (เนน้ที่การครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐันะครบั) 
 

3. “หน่วยงานของรฐั”  หมายความว่า....(อนันี้ ชอบออกแต่เป็นลกัษณะของการบดิค า) 

 ตอบ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

หน่วยงานอสิระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ขอ้สงัเกตทุกหน่วยงานของรฐัอยู่ภายใต้

กฎหมายฉบบันี้ หมดไม่จ ากดัเฉพาะหน่วยงานฝ่ายบริหาร รวมเอาถงึหน่วยงานธุรการของฝ่ายนิติบญัญติั และตุลาการดว้ย 

เพราะถือว่าหน่วยงานเหล่านี้ มีขอ้มูลข่าวสารอยู่ในการครองครอง ตลอดถึงองคก์รอิสระก็อยู่ในความหมายนี้ ดว้ย ส่วน

องคก์รคุมวิชาชีพ ไดแ้ก่ สภาทนายความ แพทยสภา เป็นตน้ สรุปคือทุกหน่วยงานของรฐัทีม่ีขอ้มูลข่าวสารควบคุมดูแล)   
 

4. “ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า.......... 

  ตอบ  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัสิ่งเฉพาะตวัของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสขุภาพ 

ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอก

ลักษณะอื่นที่ท  าให้รู้ตัวผู้น้ันได้ เช่น ลายพิมพ์น้ิวมือ แผ่นบันทกึลักษณะเสยีงของคนหรือรูปถ่าย และให้

หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถงึแก่กรรมแล้วด้วย (ถา้รูเ้ฉพาะตวัก็ใช่เลย) 



 

 

5. “คนต่างดา้ว” หมายความว่า...........(มกัออกเสมอว่าขอ้ใดเป็นหรือมิใช่บุคคลต่างดา้ว) 

 ตอบ    บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคล

ดังต่อไปนี้  (ถา้เป็นคนธรรมดา มุ่งหมายเฉพาะต่างชาติดิบๆ เท่านั้น ถา้คนต่างชาติ ที่ไดถ้ิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายคน

เขา้เมือง ก็ไม่ไดอ้ยู่ในความหมายนี้  ส าหรบันิติบุคคลที่มีการด าเนินการเพื่อคนต่างดา้ว ก็คือคนต่างดา้ว โดยดูจากทุน สมาชิก 

วตัถุประสงค ์การจดัการ)  

(1)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกนิกึ่งหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่

ผู้ถอืให้ถอืว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถอื 

(2)  สมาคมที่มีสมาชิกเกนิกึ่งหน่ึงเป็นคนต่างด้าว 

(3)  สมาคมหรือมูลนิธทิี่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 

(4)  นิตบิุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกนิกึ่ง

หน่ึงเป็นคนต่างด้าว 

นิติบุคคลที่กล่าวมาถ้าเข้าไปเป็นผู้จดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล

อื่น ให้ถอืว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 

(บทบญัญติัของกฎหมายในส่วนนี้  มีข้ึนเพือ่ก าหนดสิทธิในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารของคนต่างดา้วไว้

บางประการ เช่น สิทธิในการขอดูขอ้มูลทีห่น่วยงานของรฐัจดัเตรียมไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู)  

 

6. ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เป็นหน่วยงานในสงักดัใด 

 ตอบ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 

7. พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดบ้ญัญติัถึงการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการไวกี้วิ่ธีอะไรบา้ง (ถา้ถามอีกมุมหนึง่จะถามแนวๆ ว่าประชาชนจะเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารของราชการไดอ้ย่างไร) 

 ตอบ  4 วิธ ีได้แก่   

 1) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา (ม.7) 

 2) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ม.9) 

 3) ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (ม. 26) หรือเอกสารประวัติศาสตร์ 

 4) ข้อมูลข่าวสารที่จัดหาให้เฉพาะราย(ม.11) 
  

 

8. ขอ้มูลข่าวสารของราชการประเภทใดบา้งที่หน่วยงานของรฐัตอ้งน าไปลงพิมพใ์นราชกิจจา

นุเบกษา(สิทธิไดรู้)้ 

 ตอบ (1)  โครงสร้างและการจดัองค์กรในการด าเนินงาน 

 (3)  สรปุอ านาจหน้าที่ที่ส  าคัญและวิธกีารด าเนินงาน 



 

 

 (4)  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 

 (5)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสอืเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ

การตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จดัให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ  เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (6)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด (ปัจจุบนัยงัไม่มี

ก าหนด) 

 (ขอ้มูลข่าวสารประเภทนี้ เป็นขอ้มูลข่าวสารทีโ่ดยปกติแลว้ประชาชนควรมีสิทธิไดร้บัรูโ้ดยไม่ตอ้งไปขอคดั ณ 

หน่วยงานของรัฐ สามารถคน้ควา้จากหนงัสือราชกิจจานุเบกษาไดเ้ลย  ปัจจุบนั กองราชกิจจาฯ ส านกัเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรีไดอ้ านวยความสะดวกโดยสามารถคน้ควา้ทางอินเตอรเ์นต็ได)้ 
 

9. หน่วยงานของรฐัตอ้งจัดใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการประเภทใดบา้ง ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู 

(สิทธิไดต้รวจดู) 

 ตอบ (1)  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเหน็แย้งและค าสั่ง

ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 (2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา 

 (3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

 (4)  คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

ของเอกชน 

 (5)  ข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว และอ้างอิงการพิมพ์เผยแพร่ไว้ในราช

กจิจานุเบกษา  

 (6)  สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชน

ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

 (7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเทจ็จริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน

การพิจารณาไว้ด้วย 

 (8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด (ปัจจุบนัยงัไม่มกี าหนด) 

 (ระวงัน าไปจ าสบัสนกบัขอ้มูลข่าวสารทีจ่ดัลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษานะครบั พิจารณาใหด้ี ขอ้สอบมกัออก

เสมอเกีย่วกบัประเภทของขอ้มูลข่าวสาร แลว้เอาชอ้ยไปปนกนั) 
 

9/1. ขอ้มูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได ้มีกรณีใดบา้งที่เจา้หนา้ที่สามารถปฏิเสธหรือชะลอการให้

เปิดเผยขอ้มูลไวก่้อนได ้

 ตอบ  1. ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 



 

 

   2. เป็นข้อมูลที่มีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา

ให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือมิให้เกดิความเสยีหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นกไ็ด้ 

3. เป็นข้อมูลที่อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะให้ได้ โดยต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก 

รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ (อนันี้ สามารถปฏิเสธไดเ้ลย แต่ถา้หน่วยงานของรฐัจะใหก็้ย่อมท าได)้ 
 

10. ผูม้ีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารบัรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารที่จัดไวใ้ห้

ประชาชนเขา้ตรวจดู จ าเป็นตอ้งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือไม่ 

 ตอบ ไม่จ าเป็น จะมีส่วนได้เสยีหรือไม่มีส่วนได้เสยี กม็ีสทิธขิอตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค า

รับรองถูกต้องได้ กฎหมายได้รับรองสทิธใินการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารนี้ ไว้ ยกเว้นคนต่างดา้วจะมีสทิธกิาร

เข้าถงึข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด(ปัจจุบนัยังไม่ได้ก าหนด) 
 

11. ขอ้มูลข่าวสารของราชการประเภทใดจะเปิดเผยมิได(้เปิดเผยมิไดโ้ดยเด็ดขาด ขอ้มูลข่าวสารตาม ม. 14) 

 ตอบ  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

12. ขอ้มูลข่าวสารของราชการประเภทใดบา้ง ที่หน่วยงานของรฐัหรือเจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมีค าสัง่มิ

ใหเ้ปิดเผยก็ได ้(ขอ้มูลข่าวสารตาม ม.15 เปรียบเทียบดูกบัขอ้ 11 ใชภ้าษากฎหมายต่างกนั เปิดเผยมิได ้กบัอาจมีฯ) 

 ตอบ (1)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกจิหรือการคลังของประเทศ 

 (2)  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 

หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 

 (3)  ความเหน็หรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต่

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการท า

ความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว (อาจโดนถามว่าขอ้ใดมิใช่ความเห็นหรือค าแนะภายในหน่วยงาน) 

 (4)  การเปิดเผยจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 (5)  รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สทิธส่ิวน

บุคคลโดยไม่สมควร 

 (6)  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้

มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

 (7)  กรณอีื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา(ปัจจุบนัยังไม่มกี าหนด) 

  (ขอ้มูลข่าวสารความมัน่คง ความเห็นภายในหน่วยงาน ส่วนบุคคล ขอ้มูลข่าวสารที่กฎหมายคุม้ครอง จ า

ง่ายๆ แบบนี้ ก็ไดค้รบั ค าถามพวกนี้ มกันยิมทบัศพัทก์ฎหมาย) 



 

 

13. “บุคคล” หมายความว่า................ 

  ตอบ  บุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย (การใหค้ านยิามของบุคคลมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหท้ราบขอบเขตของการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ว่าบุคคลประเภทใดบา้งที่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย ดงันั้น คนไทย และคนต่างดา้วที่มีถิน่ทีอ่ยู่ตามกฎหมายคนเขา้

เมืองจึงไดร้บัความคุม้ครอง แต่คนต่างดา้วทีเ่ขา้มาลกัษณะชัว่คราวและเขา้มาผิดกฎหมายไม่ไดร้บัการคุม้ครอง นะครบั) 

 

14. กฎหมายก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจัดใหม้ีระบบขอ้มูลและการจัดเก็บขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลไวอ้ย่างไร 

 ตอบ  1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น

ต่อการปฏบิัติงานและยกเลิกเมื่อหมดความจ าเป็น 

  2. หน่วยงานของรัฐต้องจัดเกบ็ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 

  3. หน่วยงานของรัฐต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

อยู่เสมอ 

  4. หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายการส าคัญหรือที่จ าเป็นเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา ได้แก่ รายการประเภทของบุคคลที่มีการจัดเกบ็ข้อมูล ประเภท

ของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ลักษณะการใช้ข้อมูลข่าวสารปกติ วิธกีารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ

เจ้าของข้อมูล วิธีการขอแก้ไขข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล (เป็นการประกาศใหป้ระชาชนรบัทราบว่าแต่ละ

หน่วยงานไดจ้ดัขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนไวโ้ดยมีรายละเอียดอะไรบา้ง เช่นกรมสรรพกร อาจมีเรื่องรายได ้กรมการ

ปกครอง เป็นเรือ่งขอ้มูลเกีย่วกบัรายการทีอ่ยู่ รายการบตัร เป็นตน้) 
 

15. หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือ

ของเจา้ของขอ้มูลทีใ่หไ้วล่้วงหนา้หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ไดใ้นกรณีใดบา้ง 

 ตอบ  (1)  เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน 

 (2)  เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลนั้น 

 (3)  เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท  างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่างๆ 

ซ่ึงมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

 (4)  เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ท าให้รู้ ว่าเป็นข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบับุคคลใด 



 

 

 (5)  เปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่

ในการเกบ็รักษา เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา 

 (6)  เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย การ

สบืสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดกต็าม 

 (7)  เป็นการให้ซ่ึงจ าเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือระงับอนัตรายต่อชีวิตหรือสขุภาพของบุคคล 

 (8)  เปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม

กฎหมายที่จะขอข้อเทจ็จริงดังกล่าว (อ่านสกั 2-3 รอบไม่ตอ้งถงึขนาดท่องจ านะครบั) 

 

16. ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไม่ประสงคจ์ะเก็บรกัษาหรือมีอายุครบตามที่

กฎหมายก าหนด ใหห้น่วยงานของรฐัผูค้รอบครองขอ้มูลส่งมอบใหแ้ก่หน่วยงานใด เพือ่คดัเลือกไว้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 ตอบ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราช

กฤษฎีกา (ตอนนี้ ยงัไม่มีก าหนด) 

 

17. ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์(ขอ้มูลตาม ม. 14) เมื่อครบก าหนดเวลากี่ปี

หน่วยงานของรฐัมีหนา้ทีต่อ้งส่งใหแ้ก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

 ตอบ เมื่อครบ 75 ปี (ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัพระมหากษตัริยป์กติเป็นขอ้มูลที่หา้มเปิดเผยโดยเด็ดขาดเมื่อครบ 

75 ปีแลว้สามารถเปิดเผยไดโ้ดยเก็บไวที้ห่อจดหมายเหตุแห่งชาติ ซ่ึงถอืว่าเป็นเอกสารประวติัศาสตร)์  

 

18. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืน (นอกเหนือจากขอ้ 17 หรือ ขอ้มูลตาม ม. 15) ที่ไม่อาจเปิดเผยไดใ้น

ปัจจุบนั เมือ่ครบก าหนดเวลากีปี่หน่วยงานของรฐัมีหนา้ทีต่อ้งส่งใหแ้ก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

 ตอบ เมื่อครบ 20 ปี 

 

19. ในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของรฐัไม่น าขอ้มูลข่าวสารไปจัดพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา

หรือไม่จัดขอ้มูลข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู หรือปฏิบติัหนา้ที่ล่าชา้เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร หรือเห็นว่าตนไม่ไดร้บัความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ประชาชนผูน้ ั้นมีสิทธิรอ้งเรียนต่อ… 

 ตอบ  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  (เป็นการรอ้งเรียนเกีย่วกบัการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายมิใช่

เป็นการโตแ้ยง้เกีย่วกบัการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการวินจิฉยัการเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสาร ดงันั้นดูโจทยใ์หด้ีว่าเคา้ถาม ค าว่ารอ้งเรียน หรืออุทธรณ ์หรือถามว่าตอ้งท าอย่างไร)  

 

 

 



 

 

20. ในกรณีที่เจ้าหนา้ที่ของรฐัมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใด ผูย้ืน่ค าขอสามารถอุทธรณต่์อ

ใครภายในระยะเวลาเท่าไหร่  

 ตอบ อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วนันบัแต่วันที่ได้รับ

แจ้ง  โดยสามารถยื่นค าอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ส่งเร่ืองต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ (กรณี 15 วนัใชก้บั

กรณีของการยืน่อุทธรณค์ดัคา้นหน่วยงานของรฐัมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีก่ระทบสิทธิของตนเองดว้ย)  

 

21. ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามที่เจา้ของขอ้มูล

ยืน่ค าขอ ใหผู้น้ ั้นมีสิทธิอุทธรณต่์อใครภายในกีว่นั (ใหเ้ปรียบเทียบดูกบัขอ้ 20 ดว้ย) 

 ตอบ  ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง 

โดยยื่นค าอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ส่งเร่ืองต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ (ดังนั้น ระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม

กฎหมายนี้  จึงมี 3 กรณีตามข้อ 20 และ 21 คือ 15 15 และ 30 นะขอรับ ) 

 


