
หลกัการและแนวทางปฏิบัติตาม 
กฎหมายวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง  
กฎหมายความรับผดิทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 

อนุพนัธ์  พานิช 



กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- พ.ร.บ. วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง  

  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ 

   พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
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พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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สาระส าคญัของกฎหมายวธีิปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 
 การก าหนดตวับุคคลในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง 

คู่กรณ ี

 การด าเนินกระบวนพจิารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่ 

 การออกค าส่ังทางปกครอง รูปแบบและผลของค าส่ังทางปกครอง 

 การทบทวนค าส่ังทางปกครอง 

 - การเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง 

 - การอุทธรณ์ 

 - การขอให้พจิารณาใหม่ 

 การบังคบัทางปกครอง 
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มาตรา ๓ 

 วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายใดก าหนด
วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะและมี
หลกัเกณฑท่ี์ประกนัความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบติั
ราชการไม่ต ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์
โตแ้ยง้ทีก าหนดในกฎหมาย 
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การพจิารณาทางปกครอง 

หมายความวา่ การเตรียมการและ 
การด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี เพื่อจดัใหมี้
ค าสัง่ทางปกครอง  
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เจ้าหน้าที่ 

 บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใช้อ านาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐ 
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึน้ในระบบราชการ รัฐวสิาหกจิ 
หรือกจิการอ่ืนของรัฐหรือไม่กต็าม 
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หน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ 

 ในการจัดท าค าส่ังทางปกครอง จะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที ่
ทีม่อี านาจในเร่ืองน้ัน ๆ  (มาตรา ๑๒) 

 เจ้าหน้าทีผู้่มหีน้าทีพ่จิารณาค าส่ังทางปกครองจะต้องม ี
ความเป็นกลาง ไม่มส่ีวนได้เสียในเร่ืองทีต่นพจิารณา   
(มาตรา ๑๓-๑๖) 

 กระบวนการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังทางปกครอง 
ต้องยดึหลกัความเรียบง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง เจ้าหน้าที ่
ต้องแจ้งสิทธิและหน้าทีใ่นกระบวนการพจิารณาทางปกครอง 
ให้คู่กรณีทราบ (มาตรา ๓๓ ประกอบมาตรา ๒๗) 
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หน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ 
 ในการพิจารณาทางปกครอง เจา้หนา้ท่ีอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได้

ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ตอ้งผกูพนัอยูก่บัค  าขอ 
หรือพยานหลกัฐานของคู่กรณี เจา้หนา้ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัฐาน 
ท่ีตนเห็นวา่จ าเป็นแก่การพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง (มาตรา ๒๘  
ประกอบมาตรา ๒๙) 

 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรับฟังผูถู้กกระทบสิทธิ ในกรณีท่ีค  าสั่งทางปกครอง
กระทบสิทธิของคู่กรณี เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใหคู้่กรณีไดมี้โอกาสได้
ทราบขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอ และมีโอกาสโตแ้ยง้แสดง
พยานหลกัฐานของตน  (มาตรา ๓๐) 

 คู่กรณีมีสิทธิขอดูเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งรู้เพ่ือการช้ีแจง หรือป้องกนั
สิทธิของตน แต่เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิเสธได ้ในกรณีท่ีตอ้งรักษาไว้
เป็นความลบั (มาตรา ๓๑ ประกอบมาตรา ๓๒) 9 



หน้าที่ของเจ้าหน้าที ่

 เจา้หนา้ท่ีตอ้งใหเ้หตุผลในการท าค าสัง่ทางปกครอง (มาตรา ๓๗) 

 เจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้สิทธิในการอุทธรณ์ (มาตรา ๔๐) ระบุวิธีการ 
ยืน่อุทธรณ์ และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไวใ้นค าสัง่ทางปกครอง 
หากเจา้หนา้ท่ีฝ่าฝืนไม่แจง้หรือแจง้ไม่ครบถว้นตามเง่ือนไข  
ใหเ้ร่ิมนบัระยะเวลาอุทธรณ์ใหม่ ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ หากไม่มี 
การแจง้สิทธิในการอุทธรณ์ใหม่ ผูรั้บค าสัง่ทางปกครองมีสิทธิ
อุทธรณ์ไดใ้น ๑ ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่ทางปกครอง 
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คู่กรณ ี

 หมายความวา่ ผูย้ืน่ค  าขอหรือผูค้ดัคา้นค าขอ  
ผูอ้ยูใ่นบงัคบัหรือจะอยูใ่นบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง 
และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
เน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของ
ค าสัง่ทางปกครอง 
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สิทธิของคู่กรณ ี

 สิทธิคดัคา้นความไม่เป็นกลางของเจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๑๓) 

 สิทธิในการมีท่ีปรึกษา (มาตรา ๒๓) หรือผูท้  าการแทน  
(มาตรา ๒๔) 

 สิทธิท่ีจะไดรั้บค าแนะน าและแจง้สิทธิและหนา้ท่ีต่าง ๆ จาก
เจา้หนา้ท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา ๒๗)  

 สิทธิในการท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งสมบูรณ์ (มาตรา ๒๘, 
มาตรา ๒๙) 

 สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการท าค  าสั่งทางปกครอง
ท่ีถูกกระทบสิทธิ และมีสิทธิโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานต่อ
เจา้หนา้ท่ี (มาตรา ๓๐) 
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สิทธิของคู่กรณ ี

 สิทธิในการขอดูเอกสารพยานหลกัฐานท่ีเจา้หนา้ท่ี 
ใชใ้นการออกค าสั่งทางปกครอง (มาตรา ๓๐, มาตรา ๓๒) 

 สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาโดยเร็ว (มาตรา ๓๓) 

 สิทธิท่ีจะไดท้ราบเหตุผลของการวินิจฉยัสั่งการ เพ่ือทราบ
ความชดัเจนและเพื่อประโยชน์ในการโตแ้ยง้ค  าสั่ง  
(มาตรา ๓๗)  

 สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้วิธีการอุทธรณ์ และระยะเวลาในการยืน่
อุทธรณ์ (มาตรา ๔๐) 
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ค าส่ังทางปกครอง 

 การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็น 
การสร้างนิติสมัพนัธ์ข้ึนระหวา่งบุคคลในอนัท่ีจะ 
ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล ไม่วา่จะเป็น 
การถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต  
การอนุมติั การวินิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการรับ 
จดทะเบียน  แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 การอ่ืนท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
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กฎ 

 หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคบั หรือ
บทบัญญัตอ่ืินทีม่ผีลบังคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมาย 
ให้ใช้บังคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
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แบบของค าส่ังทางปกครอง 

 ค าสัง่ทางปกครอง มี ๓ รูปแบบ 

 ๑. ค  าสัง่ทางปกครองดว้ยวาจา (มาตรา ๓๔  
ประกอบมาตรา ๓๕) 

 ๒. ค าสัง่ทางปกครองท่ีท าเป็นหนงัสือ (มาตรา ๓๖  
ประกอบมาตรา ๓๗) 

 ๓. ค าสัง่ทางปกครองโดยวิธีอ่ืน  
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การส้ินผลของค าส่ังทางปกครอง 

 ส้ินผลดว้ยการเพิกถอน 

 ส้ินผลดว้ยเง่ือนเวลา 

 ส้ินผลดว้ยเหตุอ่ืน 
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การทบทวนค าส่ังทางปกครอง 

 แบ่งได ้๓ กรณี 

 ๑. การอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครอง 

 ๒. การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง 

 ๓. การขอใหพ้ิจารณาใหม่ 

18 



การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 

 ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง คือ คู่กรณี 

 การอุทธรณ์โตแ้ยง้ค  าสั่งทางปกครอง ใหย้ืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 
ผูท้  าค  าสั่งทางปกครอง 

 กรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดเวลาอุทธรณ์ไว ้ 
จะตอ้งอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

 การอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจะตอ้งมีเน้ือหาสาระ 
ท่ีเป็นทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
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การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 

 การพิจารณาอุทธรณ์ เจา้หนา้ท่ีตอ้งพิจารณาปัญหา
ขอ้เทจ็จริง ปัญหาขอ้กฎหมาย ความเหมาะสมของ 
การท าค  าสัง่ทางปกครอง 

 ผลของการพิจารณาอุทธรณ์ อาจมีค าสัง่เพิกถอนค าสัง่
ทางปกครองเดิม หรือเปล่ียนแปลงค าสัง่นั้นไป 
ในทางใดทางหน่ึง  
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การเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง 

คือ การทบทวนค าสัง่ทางปกครองของเจา้หนา้ท่ี
ผูท้  าค  าสัง่ทางปกครอง 
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หลกัเกณฑ์การเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง 

 ผู้มีอ านาจเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง คือ  

 - เจ้าหน้าทีท่ีอ่อกค าส่ังทางปกครอง 

 - ผู้บังคบับัญชาของเจ้าหน้าทีท่ีอ่อกค าส่ังทางปกครอง 

 ผลของการเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง 

 - ค าส่ังทางปกครองทีม่กีารเพกิถอนไปแล้ว คู่กรณ ี
ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 
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การขอให้พจิารณาใหม่ 

 เป็นกรณีท่ีผูรั้บค าสั่งทางปกครองขอใหเ้จา้หนา้ท่ีออกค าสั่ง
ทางปกครองเร่ืองเดียวกนันั้นใหม่อีกคร้ัง ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

 การยืน่ค  าขอใหพิ้จารณาใหม่ตอ้งกระท าภายใน ๙๐ วนั  
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้ถึงเหตุท่ีอาจขอใหพิ้จารณาใหม่ได ้
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การบังคบัทางปกครอง 

มาตรการบังคบัทางปกครอง แยกได้ ๒ ประเภท  

 - ประเภทที ่๑ ค าส่ังทางปกครองให้ผู้ใดช าระเงนิ 

   มาตรการบังคบัทางปกครอง คือ การให้ช าระเงนิ 
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การบังคบัทางปกครอง 

 - ประเภทที ่๒ ค าส่ังทางปกครองทีใ่ห้กระท าการหรือละเว้น
กระท าการ 

   มาตรการบังคับทางปกครองมีได้ ๒ อย่าง คือ 

   (๑) เจ้าหน้าทีเ่ข้ามาด าเนินการเองหรือมอบบุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทน  และเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย 

   (๒) ให้ช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนทีส่มควรแก่เหตุ 
แต่ไม่เกนิสองหม่ืนบาทต่อวนั 
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พ.ร.บ. ความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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ความรับผดิทางละเมิด 

 มาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลนิเล่อท าต่อบุคคลอ่ืน 
โดยผดิกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวติกด็ี แก่ร่างกายกด็ี 
อนามัยกด็ี เสรีภาพกด็ี ทรัพย์สินหรือ 
สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดกด็ี ท่านว่าผู้น้ันท าละเมิด 
จ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน 
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เจ้าหน้าที ่

หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือ
ผูป้ฏิบติัประเภทอ่ืน ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้ง 
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
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หน่วยงานของรัฐ 

 หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวสิาหกจิทีต่ั้งขึน้ 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎกีา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐทีม่ีพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินีด้้วย 
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ความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่

กรณเีจ้าหน้าทีก่ระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 

กรณเีจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
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กรณเีจ้าหน้าทีก่ระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
 

 หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิต่อผูเ้สียหายในผลแห่งละเมิด 
ท่ีเจา้หนา้ท่ีของตนไดก้ระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งรับผดิเป็นการเฉพาะตวัต่อผูเ้สียหาย 
ในผลแห่งละเมิดหากมิใช่การกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 การไล่เบ้ียเอาจากเจา้หนา้ท่ีใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทน 
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กรณเีจ้าหน้าทีก่ระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
 
 การไล่เบีย้เอาจากเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 - หน่วยงานของรัฐมสิีทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมดิ
ชดใช้ค่าสินไหมได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการน้ันไปด้วย 
ความจงใจหรือประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 

 - จ านวนเงินทีเ่รียกให้ชดใช้หรือไล่เบีย้ พจิารณาโดยการ
ค านึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็น
ธรรมในแต่ละกรณี 

 - กรณีการกระท าละเมดิเกดิจากเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่
แต่ละคนต้องรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของ
ตนเท่าน้ัน 
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กรณเีจ้าหน้าทีก่ระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ การเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนให้น าบทบัญญัตกิรณีเจ้าหน้าทีก่ระท าละเมดิต่อ
บุคคลภายนอกมาใช้บังคบั 

 ถ้ามิใช่เป็นการกระท าในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ ให้บังคบัตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 - ต้องรับผดิเม่ือกระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลนิเล่อ 

 - ต้องรับผดิเตม็จ านวนความเสียหาย 

 - ท าละเมดิร่วมกนัหลายคน ใช้หลกัความรับผดิของลูกหนีร่้วม 
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การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผดิชอบ 
ค่าสินไหมทดแทน 

 ใหผู้เ้สียหายยืน่ค  าร้องต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิดสงักดั 
อยูโ่ดยตรง 

 กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีของตนกระท าละเมิดจริง 
ใหก้ าหนดค่าเสียหายและส่งค าสัง่นั้นใหแ้ก่ผูเ้สียหายท่ียืน่ค  าร้อง 

 กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีของตนไม่ตอ้งรับผดิกใ็ห ้
ยกค าร้องและแจง้ใหผู้ร้้องทราบ 

 หากผูเ้สียหายไม่เห็นดว้ยกบัค าวนิิจฉยัของหน่วยงานของรัฐ กมี็สิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองได ้
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การเรียกร้องให้เจ้าหน้าทีผู้่กระท าละเมิดชดใช้เงนิ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 หน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสัง่เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ี
ช าระเงิน 

 กรณีเจา้หนา้ท่ีไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด 
หน่วยงานของรัฐมีอ านาจใชม้าตรการบงัคบัทาง
ปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
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กรณเีจ้าหน้าที่ไม่สามารถชดใช้เงินได้ในคราวเดยีว 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีผอ่นช าระเงินไดต้ามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนด โดยค านึงถึงรายได ้ฐานะ ครอบครัว 
และความรับผดิชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณี
ประกอบดว้ย 
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 การด าเนินคดใีนศาล 

 ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที ่ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าทีโ่ดยตรง  
จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

 ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าทีเ่ป็นการกระท าใน
การปฏิบัติหน้าที ่ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
โดยตรง จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
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 การด าเนินคดีในศาล 

 ในกรณีท่ีผูเ้สียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถา้หน่วยงานของ
รัฐเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิหรือร่วมรับผดิ 
หน่วยงานของรัฐมีสิทธิขอใหศ้าลท่ีพิจารณาคดีนั้น 
อยูเ่รียกเจา้หนา้ท่ีเขา้มาเป็นคู่ความในคดีได ้

 ในกรณีท่ีผูเ้สียหายฟ้องเจา้หนา้ท่ี ถา้เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่เป็น
เร่ืองท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิหรือร่วมรับผดิ เจา้หนา้ท่ี
มีสิทธิขอใหศ้าลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยูเ่รียกหน่วยงานของรัฐ
เขา้มาเป็นคู่ความในคดีได ้
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อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 หน่วยงานของรัฐมสิีทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีภ่ายใน 
อายุความ ๒ ปี นับแต่วนัทีห่น่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมดิและรู้ตัว
เจ้าหน้าทีผู้่ทีพ่งึต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 กรณทีีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าทีผู้่น้ันไม่ต้องรับผดิ แต่
กระทรวงการคลงัตรวจสอบเห็นว่าต้องรับผดิ ให้สิทธิเรียกร้องน้ันมี
ก าหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วนัทีห่น่วยงานของรัฐมคี าส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลงั 
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อายคุวามในการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีไ่ด้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เสียหาย สิทธิเรียกร้องให้อกีฝ่ายหน่ึงชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ตน ให้มกี าหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วนัที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีไ่ด้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
แก่ผู้เสียหาย 

 บุคคลภายนอกทีไ่ด้รับความเสียหายมสิีทธิเรียกร้องให้ที่
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ภายในก าหนด
อายุความ ๑ ปี นับแต่วนัทีรู้่ถึงการละเมดิและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้
จะพงึต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน... 
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

“ รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้อย่างน้ัน” 

 

หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 

ประชาชน สิทธิทีจ่ะได้รู้ และรู้ทีจ่ะใช้สิทธิ 
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แนวคดิหลกัของกฎหมาย 



ความหมายทั่วไป 

ข้อมูลข่าวสาร 

  - ส่ิงทีส่ื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล หรือส่ิงใดๆ 

  - การส่ือความหมาย 

     > ไม่ว่าจะท าโดยสภาพของส่ิงน้ัน หรือโดยผ่านวธีิการใดๆ และ 

     > ไม่ว่าจะจัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ  

     แผนผงั แผนที ่ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพและเสียง  

     การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรือวธีิอ่ืนใด 

สรุป เน้นการส่ือความหมายเป็นหลกั ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด  

ถ้าสามารถใช้ส่ือความหมายได้ กเ็ป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมด 
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ความหมายทัว่ไป 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

- อยู่ในความครอบครอง ใช้ก าลังกายภาพยึดถือไว้ได้ 

- อยู่ในความควบคุมดูแล อยู่ในความครอบครองของผู้อื่น  

แต่หน่วยงานควบคุมดูแลได้ ว่าจะให้เปิดเผยแก่ใคร เมื่อใด 

 

หลักการพิจารณา  “การครอบครองดูแลขอ้มูลขา่วสาร” 
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ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

-  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 

    เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม 
ประวัติการท างาน 

-  บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น 

-  มีเลขหมายรหัส หรือ 

-  สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นัน้ได้ เช่น แผ่นบันทึกลักษณะเสยีง 
ของคน รูปถ่าย 

-  รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่เฉพาะตัวผู้ถึงแก่กรรมด้วย 
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หน่วยงานของรัฐ 
- ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

- รัฐวสิาหกจิ  

- ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

- ศาลเฉพาะในส่วนทีไ่ม่เกีย่วกบัการพจิารณาพพิากษาคดี 

- องค์กรควบคุมการประกอบวชิาชีพ  

- หน่วยงานอสิระของรัฐ 

- หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ หมายถึง ผู้ซ่ึงปฏิบัตงิานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
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วิธีการเปิดเผยข้อมูล 

การพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา  (มาตรา 7) 

การจดัไว้ให้ประชาชนไว้ตรวจดู (มาตรา 9) 

การจดัหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย (มาตรา 11) 

47 



ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ (ไม่มีข้อยกเว้น/ต้องพจิารณาช่ังน า้หนัก) 

  ข้อมูลข่าวสารทัว่ไป 

     ค านึงถึง 1) การปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย 

                 2) ประโยชน์สาธารณะ 

                 3) ประโยชน์ของเอกชน ประกอบกนั 

     - ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  

     - การบังคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 

     - ความเห็น/ค าแนะน าภายในหน่วยงาน 
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ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

     - การเปิดเผยจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวติ/ความปลอดภัย 

ของบุคคลใด 
     - รายงานการแพทย์/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผย 
จะเป็นการรุกล า้สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
     - มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย/ผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ให้เปิดเผย 
     - กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดใน พ.ร.ฎ.    
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ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

• หน่วยงานต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

    - ให้มีเพยีงเท่าที่เกีย่วข้องและจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงาน และยกเลกิ 

การจัดเกบ็เม่ือหมดความจ าเป็น 

    - เกบ็ข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะกรณีจะกระทบ 

ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลน้ัน 

    - ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลในความรับผดิชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  

    - จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูล ป้องกนัมใิห้ 

มกีารน าข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต้อเจ้าของข้อมูล 
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ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 จัดให้มกีารพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเสมอ 

 1) ประเภทของบุคคลทีม่กีารเกบ็ข้อมูลไว้  

 2) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 3) ลกัษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

 4) วธีิการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 

 5) วธีิการขอให้แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูล 

 6) แหล่งทีม่าของข้อมูล 

  หน่วยงานต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบ กรณจีัดส่งข้อมูลไปยงัทีใ่ด  

ซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคลทัว่ไปทราบข้อมูลน้ันได้ เว้นแต่เป็นไปตามลกัษณะ 

การใช้ตามปกติ 
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 หลกั “เปิดเผยต่อหน่วยงานแห่งอ่ืน/ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยนิยอม 

เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้”  เว้นแต่ เป็นการเปิดเผย 

    1. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ 

    2. เป็นการใช้ข้อมูลตามปกตใินวัตถุประสงค์ของการจัดให้มข้ีอมูล 

    3. ต่อหน่วยงานที่ท างานด้านการวางแผน/สถิต/ิส ามะโน 

    4. ให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวจิัยโดยไม่ระบุช่ือ/ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูล 

ของบุคคลใด 

    5. ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศิลปากร/หน่วยงานอ่ืน 
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

   6. ต่อเจ้าหน้าทีข่องรัฐเพ่ือเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน/ฟ้องคดี 

   7. เป็นการให้ซ่ึงจ าเป็นเพ่ือการป้องกนั หรือระงับอนัตรายต่อชีวติ  

หรือสุขภาพของบุคคล 

    8. ต่อศาล และหน่วยงาน/เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/บุคคลทีมี่อ านาจ 

ตามกฎหมายทีจ่ะขอข้อเทจ็จริง 

   9. กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดใน พ.ร.ฎ. 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 มสิีทธิรู้ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัตน เม่ือมคี าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานจะต้อง 

ให้ตรวจดู/ได้รับส าเนา 

 การเปิดเผยรายงานการแพทย์ กรณีมเีหตุอนัควร เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมายกไ็ด้ 

 เห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง มสิีทธิย่ืนค าขอให้แก้ไขเปลีย่นแปลง/ลบ 

ข้อมูลส่วนน้ันได้ หน่วยงานต้องพจิารณาและแจ้งผลให้ผู้น้ันทราบ 

 หน่วยงานไม่แก้ไข มสิีทธิอุทธรณ์ต่อ คกก. ภายใน 30 วนั และ 

เจ้าของข้อมูลมสิีทธิขอให้หน่วยงานหมายเหตุค าขอแนบไว้กบัข้อมูลได้ 
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เอกสารประวตัศิาสตร์ 

 ข้อมูลข่าวสารทีห่น่วยงานไม่ประสงค์จะเกบ็รักษา/เป็นข้อมูลข่าวสาร 

    - ทีก่ระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มอีายุครบ 75 ปี 

    - ทัว่ไป มอีายุครบ 20 ปี 

    - ระยะเวลาอาจขยายได้ ในกรณีเกบ็เพ่ือใช้สอย/เห็นว่ายงัไม่ควรเปิดเผย 

  ให้ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศิลปากร/หน่วยงานอ่ืน 

เพ่ือคัดเลือกให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า 
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การตรวจสอบหน่วยงานของรัฐละเมิดกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

2. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 - หน่วยงานไม่แก้ไขเปลีย่นแปลงหรือลบข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

ตามทีมี่ค าขอ ย่ืนอุทธรณ์ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าส่ัง 
      ไม่แก้ไข 
 - หน่วยงานมีค าส่ังไม่เปิดเผยข้อมูลใด ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15  

หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐมีค าส่ังไม่รับฟังค าคดัค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย 
ตามมาตรา 17 โดยเห็นว่าค าคดัค้านไม่มีเหตุผลเพยีงพอ ย่ืนอุทธรณ์ 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าส่ัง (ย่ืนค าอุทธรณ์ต่อ คกก.  

     ข้อมูลฯ)  
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ความคุ้มกนัส าหรับเจ้าหน้าที ่(มาตรา 20) 

 การปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบั 

  เจ้าหน้าทีผู้่มีอ านาจวนิิจฉัยการเปิดเผยเป็นการทัว่ไป/ 
เฉพาะแก่บุคคล เพ่ือ   

  - ประโยชน์อนัส าคญัยิ่งกว่า เกีย่วกบัประโยชน์สาธารณะ/ 

        ชีวติร่างกาย สุขภาพ/ประโยชน์ของบุคคล 

 - ค าส่ังได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุ 

   - ก าหนดข้อจ ากดั/เง่ือนไขในการใช้ข้อมูลกไ็ด้ 

    - การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานพ้นจากความรับผดิ 
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บทก าหนดโทษ 

- กรณีไม่ปฏิบัตติามค าส่ังคณะกรรมการทีส่ั่งทีเ่รียกให้บุคคลมาให้ถ้อยค า  

   ให้ส่งวตัถุ เอกสาร หรือพยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณา  

  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 5,000 บาท  

  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามเง่ือนไขทีเ่จ้าหน้าทีก่ าหนดในการเปิดเผยข้อมูล 

  ข่าวสาร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท  

   หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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