ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ส่วนราชการในสังกัด ” หมายความว่า ส่วนราชการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่มีฐานะเป็นสานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๔๗ ก/หน้า ๒๖/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒

(๒) รองเลขาธิ ก าร ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร หรื อ ที่ ป รึ ก ษาส านั ก งาน ที่ เ ลขาธิ ก ารมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานักทุกสานักและผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนอาจมอบหมายข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ในสังกัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การยื่นคาขอ การอนุญาต
และการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
(๒) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิ จจา
นุเบกษาและข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็ นเกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สานักงาน
หรือส่งไปยังสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕) ให้ คาแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
(๖) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน
(๗) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(๘) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามระเบียบนี้
(๙) ดาเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย
ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานและคณะทางานตามระเบียบนี้
ให้นาระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
ข้อ ๙ ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงาน เพื่อเป็นสถานที่สาหรับประชาชนใช้ในการค้นหา
และศึกษาข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตามสมควร สามารถเข้าตรวจดูได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกลุ่มงานสารสนเทศเป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูน ย์
ข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
ข้อ ๑๐ ให้ ศูน ย์ข้ อมู ลข่าวสารของสานั กงานมีห น้ าที่แ ละอานาจตามที่ ระเบี ยบนี้ กาหนดไว้
รวมทั้งตามนโยบายหรือข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานและตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย

๓

หมวด ๓
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการในสังกัดจัดแยกประเภทของข้อมูล ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล โดยให้แยกออกเป็นประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
(๓) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่มิใช่ (๑) และ (๒)
การจัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงลัก ษณะของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้ หรือ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้ส่วนราชการในสังกัด นาส่งข้อมูลตาม (๑) และ (๒) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของสานักงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นในเว็บไซต์ของสานักงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารตาม (๒) ที่มีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการรวมอยู่ด้วย ก่อนนาส่งให้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานให้ส่วนราชการ
ในสังกัดลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นด้วย
ข้อ ๑๒ ในการดาเนินการตามข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทัน สมัยอยู่เสมอ
ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานจัดทาดรรชนีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๑ (๑) และ (๒)
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่จะให้ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารได้เอง และให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ทางเว็ บไซต์
สานักงานด้วย
ข้อ ๑๔ ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานควรจัด ทาข้อมูลข่าวสารไว้ในรูปแบบ วิธีการหรือ
ช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร
หมวด ๔
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจดูหรือขอสาเนาข้อมูลข่าวสาร ให้ยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อมทั้ง
แสดงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ต่ อ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของส านั ก งานหรือ ส านั ก งานในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค
หรือยื่นคาขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๖ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานมีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่ผู้ยื่นคาขอ ในกรณีที่มีการ
เผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารเพื่ อให้ ป ระชาชนเข้าตรวจดูได้ท างเว็บ ไซต์ต ามข้อ ๑๓ แล้ว หากผู้ยื่น คาขอ
ประสงค์ ข อถ่ ายส าเนาข้ อ มู ล ข่ าวสารซึ่ งเผยแพร่ท างเว็ บ ไซต์ ให้ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของส านั ก งาน
ดาเนินการให้แก่ผู้ยื่นคาขอต่อไป

๔

ข้อ ๑๗ กรณีที่สานักงานในพื้นทีภ่ ูมิภาคได้รับคาขอตามข้อ ๑๕ และข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นไม่ใช่
ข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานแล้ว ให้สานักงานในพื้นที่ภูมิภาคประสานงานกับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานโดยเร็วต่อไป
ข้อ ๑๘ เมื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานได้รับคาขอตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๗ ให้ตรวจสอบ
ว่ าข้ อ มู ล ข่ า วสารตามค าขอนั้ น อยู่ ในความครอบครองของศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของส านั ก งานหรื อ
ส่วนราชการในสังกัด และให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่จะเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาตามข้อ ๑๑ (๑) และที่จะ
จัด ไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามข้อ ๑๑ (๒) ซึ่งยังไม่มีการจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานประสานงานกับส่วนราชการในสังกัด
ที่รับผิด ชอบเรื่องนั้ น เพื่ อให้ ส่วนราชการในสังกัดนั้นดาเนินการเปิด เผยข้อมูลข่าวสารให้ ผู้ยื่น คาขอ
และดาเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
(๒) กรณี เป็ น ข้อมู ลข่าวสารประเภทข้อ มูลข่ าวสารอื่ นตามข้อ ๑๑ (๓) ให้จัด ส่งค าขอไปยั ง
ส่วนราชการในสังกัดที่รับผิดชอบเรื่องนั้น เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นแล้วส่งให้สานักกฎหมาย
เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเสนอต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๑๙ ต่อไป
ข้อ ๑๙ การเปิด เผยข้อมูลข่าวสารประเภทข้อมูลข่าวสารอื่นตามข้อ ๑๑ (๓) ให้ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เว้นแต่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีมติเป็นอย่างอื่น
(๒) กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการปฏิบัตหิ น้าที่ของสานักงาน ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้อนุญาต
กรณีผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตมีคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้งคาสั่งพร้อมเหตุผลให้
ผู้ยื่น คาขอทราบ และแจ้งให้ ทราบถึงสิทธิและกาหนดเวลาในการอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิ จฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
ข้อ ๒๐ การส่งข้อมูลข่าวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารหรือคาสั่งของศาล ให้ปฏิบัติ ตาม
หมายหรือคาสั่งนั้น
ข้อ ๒๑ กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งจัดทาโดยหน่วยงานอื่นของรัฐและระบุ
การห้ า มเปิ ด เผยไว้ ห รือ ก าหนดชั้ น ความลั บ ไว้ ต ามระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารหรื อ
ส่วนราชการในสังกัดที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ให้คาแนะนาแก่ผู้ยื่นคาขอเพื่อไปยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดทาหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
ข้อ ๒๒ ข้อ มู ลข่ าวสารใดหากมี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง หรือ มติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กาหนดวิธีการและเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิด เผย การขอข้อมูล
ข่าวสาร และการอนุญาต ไว้เป็นพิเศษ การดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้นด้วย

๕

หมวด ๕
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒๓ ให้ ศู น ย์ ข้อมู ลข่ าวสารของสานั กงานมีห น้ าที่ ให้ บ ริการข้อมู ลข่ าวสาร ประสานงาน
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบ รวมถึงการให้คาแนะนาแก่ผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสาร
ข้ อ ๒๔ การรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ ข้ า ราชการส านั ก งานตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ปฏิบัติการขึ้นไปหรือพนักงานราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจานวนที่ผู้ยื่น
คาขอขอให้รับรอง
ข้ อ ๒๕ เมื่ อ ด าเนิ น การจั ด ส่ งข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ แ ก่ ผู้ ข อเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ จั ด เก็ บ ค าขอไว้ ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ การใดที่ได้ดาเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่เลขาธิการจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔
บุญเกือ้ สมนึก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

