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บทที่ 1
บทนํา

1. ความสําคัญของคูมือ
1.1 จากการท่ีมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอย 8 ประเภท ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตอมาคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ

ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูล
ขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไดสะดวกตามสมควร

ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหาขอมูล
ขาวสารตามขอ 1 ไดเอง

ขอ 3 ใหหนวยงานของรฐัใหมีขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูไดโดยสะดวก
กรณีมีความจําเปนเรื่องสถานะท่ีจะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหากหรือใหบริการ

ณ สถานท่ีแหงอ่ืนก็ได ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอขอมูลขาวสารประกอบดวย
ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือรักษา

ความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจดูขอมูล
ขาวสารดวย

1.2 แมวามาตรา 9 จะกําหนดลักษณะหรือประเภทของขอมูลขาวสารไวแลวก็ตาม แตเปนสาระบัญญัติท่ี
มีลักษณะกวางๆ เปนการท่ัวไปสําหรับหนวยงานของรัฐท้ังปวง เม่ือพิจารณาในขอเท็จจริงเก่ียวกับหนวยงานของ
รัฐไมวาราชการสวนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ราชการสวนภูมิภาคและ
องคกรปกครองสวนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล และองคการบริหารพ้ืนท่ีพิเศษ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกตางอยู 4 ประการ คือ

(1) ระดับของหนวยงานแตกตางกัน เชน ระดับกระทรวงกับระดับองคการบริหารสวนตําบล เปนตน
(2) ขนาดของหนวยงานแตกตางกัน เชน กระทรวงขนาดใหญ กรมขนาดใหญ กับกรมขนาดเล็ก

จังหวัดขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลชั้น 5 เปนตน
(3) ขอบอํานาจหนาท่ีของหนวยงานแตกตาง เชน มีอํานาจหนาท่ีกวางขวางเพราะมีกฎหมายหลาย

ฉบับท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ  เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน
(4) ปริมาณงานมากนอยแตกตางกันขององคประกอบ ตาม ขอ (1) – (3) อันนํามาซึ่งปริมาณขอมูล

ขาวสารมากนอยเชนกัน
จากความแตกตางดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนทําใหเห็นวา หนวยงานของรับขนาดใหญขอบ

อํานาจหนาท่ีกวางขวาง อาจมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแตขณะเดียวกันหนวยงาน
ของรัฐขนาดเล็ก เชน องคการบริหารสวนตําบลอาจมีขอมูลขาวสารบางประเภท บางอนุมาตราเทานั้น ดังนั้น
สถานท่ีจัดขอมูลขาวสารไวหรือศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารจึงไมจําเปนตองเหมือนกันท้ังหมด แตอยางนอย
ตองมีสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐนั้นพึงมีตามมาตรา 9 (1) – (8) และ
ระเบียบการใหบริการ จึงไดมีการศึกษาจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน
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2. ประโยชนท่ีจะไดรับ
2.1 การสรางความเขาใจใหกระจางข้ึนเก่ียวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – (8)

และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
2.2 การใชตัวอยางท่ีมีอยูเปนแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกขอมูลขาวสารหนวยงาน

ของรัฐมีอยูวา มีขอมูลขาวสารใดบางท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพราะวา ไมมีใครท่ีทราบและเขาใจขอมูล
ขาวสารของหนวยงานใดๆไดดีวาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสารนั้น

2.3 บุคลากรประจําศูนยขอมูลขาวสารจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.4 เปนความริเริ่มท่ีจะแนะนํา สงเสริม ผลักดันใหหนวยงานของรัฐไดพัฒนาศูนยขอมูลขางสารของ

ราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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บทที่ 2

การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน
เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยไดกาวสูความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงไดในทางปฏิบัติ นับแตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการพ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2540 เปนตนมา กอนหนานั้นเปนท่ียอมรับวา
สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารมีอยูอยางจํากัด การดําเนินงานของสวนราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อยูภายใตกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่งถือการปกปดเปนหลัก การเปดเผยเปนกรณียกเวน เนื่องจากการขาด
ความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและการบริการขอมูลขาวสาร จึงสงผลใหการบริหาร
ราชการละการใหบริการแกประชาชนไมเปนไปดวยดี การดําเนินท่ีผานมาจึงเปนเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็น
หรือการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณอันเปนความคิดพนฐาน
สําคัญอยู 5 ประการ คือ

(1) เพ่ือเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know)ในการ
ดําเนินการตางๆของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารของ
หนวยงานของรัฐ อันจะนําไปสูกระบวนการบริหารของรัฐท่ีเปนธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได เพ่ือให
การดําเนินงานมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

(2) เพ่ือกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความจริง ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหม่ันคงและสงเสริมความเปนรัฐบาลโดย
ประชาชน

(3) เพ่ือความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่งกฏหมาย
ไดกําหนดไวเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงของรัฐประโยชนท่ีสําคัญของเอกชนและคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวน
ท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน

(4) เพ่ือสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจาหนาท่ี หนวยงานของ
รัฐเพ่ือประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน

(5) เพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยการจําแนกและจัดระบบเพ่ือใหการ
นําไปใชประโยชน(การเปดเผย) และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปทิศทางเดียวกัน

จากเจตนารมณขางตน ทําใหเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ในหมวดท่ี 1 ตั้งแต มาตรา 7 – 13 จึงไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลขาวสารของ
ราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารขอองราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแก
ประชาชนผูขอ

สวนในหมวดท่ี 2 มาตรา 14 – 20 ไดบัญญัติถึงการไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงองคประกอบหลักสามประการ คือ
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐเปนประการท่ีหนึ่ง แระโยชนสาธารณะเปนเปนประการท่ีสอง
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และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของเปนประการท่ีสาม นอกจากนี้ยังใหคํานึงถึงขอมูลขาวสารท่ีหาดเปดเผยแลว
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามกฎหมายขณะท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิดชอบหากกระทําโดยสุจริต

สวนในหมวดท่ี 3 มาตรา 21 – 25 ไดบัญญัติถึงการเปดเผยและการจัดระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลท่ีอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ

สวนในหมวดท่ี 4 มาตรา 26 ไดบัญญัติ ถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทเอกสาร
ประวัติศาสตรเพ่ือใหประชาชนไดศึกษาคนควา

นอกจากนี้ยังไดมีบัญญัติถึงท่ีมา อํานาจ หนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เอาไวในหมวดท่ี 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงท่ีมา อํานาจ หนาท่ี ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารในเรื่องเก่ียวกับท่ีมาอํานาจหนาท่ีไวในหมวดท่ี 6 มาตรา 35 – 39 บัญญัติบทกําหนดโทษ
ไวในหมวดท่ี 7 มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบทเฉพาะการในมาตรา 42 – 43

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดภารกิจตางๆใหหนวยงาน
ของรัฐ อันไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัด
รัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวของกับการพิจารณาพิพากษาอรรคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หนวยงานอิสระของรัฐหนวยงานตางๆและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ใหมีหนาท่ีหลายประการ
ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
ตางๆท่ีเก่ียวของ

2. บทบัญญัติท่ีเปนกุญแจในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
2.1 มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงการสรางและการจดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ

(5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลวใหหนวยงานของ
รัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร

2.2 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ี
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

(2) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ
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(4) คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ
เอกชน

(5) สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย

(8) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่งถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น

บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ์เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ี
มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบ ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้ เ พียงใดให เปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน

2.3 มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือท่ี
จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร
ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแก ผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็
ได ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่ง ตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวในสภาพ
ท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม เวนแตเปนการแปร
สภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืน
ใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชน
ทางการคา และเปนเรื่องท่ีจําเปนเพ่ือปกปองสทิธิเสรีภาพ
สําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
  บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึน
ใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว ใหนํา
ความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใหบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้ โดย
อนุโลม
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2.4 มาตรา 14 ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูล
ขาวสารท่ีขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูใน
ความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนําเพ่ือไปยื่นคําขอ
ตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอนั้นให
หนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตอไป

คําอธิบายโดยยอในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 3 วิธีการ ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11

3.1 การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.1.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 7

1. เปนการทบทวนโครงสราง อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานท่ี
เปนปจจุบัน รวมสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร

2. เปนการทบทวนบทบัญญัติตางๆท่ีเปนกฎหมายหรือมีสภาพอยางกฎหมายท่ีมีผล
บังคับใชอยูของหนวยงานนั้นเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ

3. เปนประกาศตอสาธารณะถึงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานถือได
วาเปนสัญญาประชาคมระหวางหนวยงานนั้นกับประชาชนและเปนโอกาสท่ีประชาชนจะไดรับรู

4. เปนเครื่องมือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น
3.1.2 มาตรา 7 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 7 ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา คือ

1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานจะชวยใหประชาชนสามารถรับรู
ไดวาหนวยงานตางๆของรัฐแตละหนวยงานมีการจัดโครงสรางการบริหารภายในหนวยงานนั้นอยางไร มีการจัด
แบงเปนหนวยงานยอยอยางไร

2. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน การกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองสรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีนั้นๆ ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทท่ี
แทจริงของแตละหนวยงานมีหนาท่ีสําคัญอยางไร รวมท้ังไดรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางานของหนวยงานนั้นๆ
อีกดวย ทําใหประชาชนสามารถท่ีจะตรวจสอบหรือเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของหรืออยูใน
ความสนใจของตนเองได

3. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ  เม่ือประชาชนไดทราบถึงหนวยงานท่ีควรติดตอแลว การท่ีกฎหมายไดกําหนดใหทุหนวยงานของรัฐจะตอง
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบอกถึงสถานท่ีเพ่ือติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําจึงเปนการเพ่ิมความ
สะดวกกับประชาชนเพ่ือทราบวาจะไปติดตอท่ีใด จุดใด คําวาจุดใด ตามนัยนี้เม่ือโยงไปถึงบทบัญญัติในมาตรา 9
ก็คือศูนยขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหนั้นเอง รวมท้ังยังเปนหลักประกันท่ีชัดแจงวาหนวยงานของรัฐ
ตองจัดเจาหนาท่ีไวเปนการประจํา เพ่ือใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําในการติดตอไวดวย
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4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ี
เก่ียวของ

ขอมูลขาวสารตามท่ีกําหนดในขอนี้ กฎหมายมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารทีมีสภาพอยางกฎ
เทานั้น ท้ังนี้ เนื่องจากกฎเปนมาตราท่ีเอามาใชในการปกครองโดยเปนบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับใชเปนการท่ัวไปโดย
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนาโดยจะมีผลกับ
ขอเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ตอเม่ือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นตรงกับท่ีกําหนดในกฎขอบังคับแลว จึงจะเกิดสภาพ
บังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยทันที

โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ กฎท่ีมีผลตอเอกชนท่ัวไปและ
กฎท่ีมีเฉพาะตอเจาหนาท่ีในองคกร เชน ผูบังคับบัญชาวางระเบียบกําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับ
เจาหนาท่ี กฎประเภทหลังนี้ไมมีผลตอเอกชนจึงไมอยูในบังคับท่ีจะตองพิมพในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 8 บัญญัติวา ขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพอยางกฎตามขอนี้ ถายังไมมีการนําลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาจะนําไปใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความ
เปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร นั้นคือไดรูมานานพอท่ีจะปฎิบัติตามกฎนั้นโดยมาอุปสรรค

5. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตาม
รายการตามขอ 1 – 4 แลว กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการยังใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการในการกําหนดหรือประกาศเพ่ิมเติมวาขอมูลขาวสารใดท่ีหนวยงานของรัฐจะตองนําลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับการพพัฒนาของสังคมในอนาคต

3.2 การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหประชาชน
เขาตรวจดูไดท่ีศูนยขอมูลขาวสาร

3.2.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 9
1. เปนการวางระบบเอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารประเภทท่ี

ประชาชนควรรูไดโดยสะดวก
2. เปนการแสดงใหเห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผนดินของหนวยงานนั้นวา

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ นโยบาย หรือไมเพียงใด
3. เปนประโยชนในการมีสวนรวม การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการคุมครอง

สิทธิของประชาชน
4. การนําผลการพิจาณา/ตีความและองคความรูมาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนิน

กิจกรรมไมวาในเรื่องสวนตัวและ/หรือสวนรวม
5. การใชขอมูลขาวสารเพ่ือปกปองประชาชนของตนเองประโยชนสาธารณและการ

อ่ืนๆ
3.2.2 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของ
กฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมีสถานท่ีหรือศูนย
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ขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสาร
ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองฯลฯ

ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดใหประชาชนมีสิทธิขอ
สําเนา (right to copy) หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองดวย

ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจ ดูได
(public inspection) อยางนอยท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก

1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ี
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

การกําหนดใหนําขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโยตรงตอ
เอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวา การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ี
เก่ียวกับเกอชนของหนวยงานของรัฐท่ีผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือตามกฎหมายอยางไร จะทําให
สามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา จะตองเตรียมตัวอยางไรและหนวยงานของรัฐควรจะพิจารณา
อยางไร

2. นโยบายหรือการตีความ
การท่ีหนวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพ่ือดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอยางยิ่งท่ีจะตอง

ใหประชาชนไดรับรู เพ่ือใหความรวมมือปฎิบัติหรือเพ่ือใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาวอันเปนสิ่งท่ีสําคัญ
ในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังนั้น นโยบายท่ีกําหนดข้ึนหรือการตีความ การใชกฎหมายใดๆ แมไมเขาขายท่ีมี
สภาพเปน กฎ ท่ีตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็จะตองนํามารวมไวใหประชาชนสามารถตรวจดูได

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปอาจถือไดวาเปน

ขอมูลขาวสารสําคัญไมเฉพาะเพ่ือใหผูรับเหมาหรือผูประกอบการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ
ประจําปของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการตางๆอยางเทาเทียมกัน ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัด
จางตางๆมีการแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใสและทําใหรัฐไดประโยชนจากการแขงขันท่ีเปนธรรมและโปรงใส
นอกจากนั้น การท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารตามขอนี้ไดยังทําใหประชาชนมีขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการใชงบประมารของหนวยงานของรัฐ ตลอดจน
รายละเอียดของแผนงาน โครงการซึ่งสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐในทุกๆข้ันตอนใน
การใชจายงบประมารหรือการจัดซื้อจัดจางได

4. คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ
เอกชน

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับคูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรไดรับรูเชนกันเพ่ือท่ีจะ ไดรูวาการ
ใหบริการหรือการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐนั้นไดกําหนด
ข้ันตอน หลักเกณฑการพิจารณาและการปฏิบัติของเจาหนาท่ีไวอยางไร และในการขอรับบริการเรื่องตางๆ จาก
หนวยงานหรือเม่ือตองการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาท่ีไดดําเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติหรือ
หลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีจะตองนํามารวมไวให
ประชาชนตรวจดู กฎหมายกําหนดบังคับเฉพาะท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําสั่ง
ใดหากเปดเผยออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานของรฐัก็อาจไมเปดเผยได
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5. สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

เนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีการกําหนดเปนขอยกเวนวาขอมูลขาวสารซึ่ง
แมจะมีเนื้อหาตรงท่ีกฎหมายกําหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตถาขอมูลขาวสารนั้นไดมีการ
จัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว  ก็ไมจําเปนตองนําขอมูลขาวสารนั้นท้ังหมดไปลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาอีก เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมีการพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาว
แลว  โดยใหมีการอางถึงสิ่งพิมพท่ีมีการพิมพเผยแพรแลวไวในราชกิจจานุเบกษาดวย ดังนั้น ขอมูลขาวสาร
ลักษณะนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะตองนํามารวมไวเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได  เพ่ือปองกันปญหาในกรณีจัดหาซื้อในภายหลังไมสะดวก

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสัญญาในการดําเนินการตางๆของหนวยงานของรัฐ โดยปกติท่ัวไป
ยอมไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได แตท่ีผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผยทําใหประชาชนขาดขอมูลใน
การศึกษาเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฎวามีสัญญาในบางกรณีท่ีรัฐไดทําไปโดย
เสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญาท่ีไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได ดังนั้น กฎหมายจึงเห็นความจําเปนท่ี
จะตองกําหนดใหมีการนําสัญญาตางๆ ท่ีสําคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอน
หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได นั้นหมายความวา
เม่ือใดก็ตามท่ีหนวยงานของรัฐมีสัญญา
ท้ัง 3 ประเภท หนวยงานของรัฐจะตองนํามาไวยังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู
ตลอดเวลา โดยหนวยงานของรัฐจะไปอางเหตุผลใดๆ ในการท่ีจะไมนํามารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไมได
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอนุญาตเพียงใหหนวยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอยหรือทําโดยประการ
อ่ืนใด เพ่ือไมใหเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารบางสวนท่ีเห็นวาเปนขอมูล ขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด ยกเวนมิให
ตองเปดเผย ไดแก การเปดเผยอาจจะกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือการเปดเผยอาจกระทําตอความม่ัวคง
ของประเทศ ฯลฯ

การท่ีกฎหมายกําหนดไวในขอนี้ เฉพาะสัญญา 3 ประเภท เทานั้นท่ีตองนํามารวมไวให
ประชาชนเขาตรวจดู มิไดความหมายวาสัญญาอ่ืนๆของหนวยงานของรับนั้นมิตองเปดเผย แตโดยหลักการแลว
สัญญาโดยสวนใหญเกือบทุกเรื่องจะตองเปดเผยใหประชาชนไดรู เพียงแตวาหนวยงานของรัฐยังไมถูกบังคับหรือ
ถูกกําหนดไวตองนํามารวมไวทีศูนยขอมูลขาวสาร ซึ่งตองพรอมใหตรวจดูไดทันทีและตลอดเวลาเทานั้น

7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย

เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามท่ีกําหนดในขอนี้ เปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ ประชาชนจึงควรไดรูเพ่ือจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการดําเนินการ
หรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวบาง เปนเรื่องท่ีเก่ียวพันกับสังคมหรือประเทศอยางไร หรือเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
ตนเองอยางไร รวมท้ังหากสนใจเรื่องใดเปนพิเศษสามารถไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนี้ขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารท่ีสนใจนั้นในรายละเอียดอีกได ท้ังนี้ จะเห็นไดวาการกําหนดใหมติคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายชื่อรายงานหรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชนาการพิจารณาไวดวย ขอกําหนดนี้
นับวาเปนประโยชนท้ังในสวนของผูท่ีมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเม่ือมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีจะสามารถตรวจสอบได
วาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตางๆ นั้น มีขอมูล ขอเท็จจริงท่ีเพียงพอหรือถูกตองมากเพียงใด  ในทางตรงกันขาม
ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาไดวาการตัดสินใจอยูบนขอเท็จจริงปละหลักการท่ีถูกตอง
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หรือไมเพียงใด ซึ่งหากไดมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อยางจริงจังแลวก็จะมีสวนชวยพัฒนาวากระบวนการบริการและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไดอีกชองทางหนึ่ง

8. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
เนื่องจากขอมูลขาวสารเปนสิ่งท่ีมีจํานวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต รวมท้ัง
ยังอาจมีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศอีกดวย

การท่ีกฎหมายไดใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะสามารถกําหนด
เพ่ิมเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจัดมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได อัน
เปนการกําหนดใหเปนขอมูลตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงเปนการ
สอดคลองกับลักษณะท่ีไมหยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูลขาวสารทําใหสามารถสงเสริมใหศูนย
ขอมูลขาวสารของราชการสามารถตอบสนองตอการสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคมและประชาชนอยางแทจริง

ท้ังนี้ จนถึงป 2548 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศแลวรวม 2เรื่อง
คือประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2542 และวันท่ี 1 ธันวาคม2543
เรื่อง กําหนดประกาศใหประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐท่ีหัวหนาสวนราชการลงนาม
แลวและเรื่องการกําหนดใหขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจสอบดูไดตามมาตรา๙(8)คือใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการประกาศประกวดราคาและประการสอบราคาเปนขอมูลขาวสารท่ีตองนํามารวมไวยังศูนยขอมูล
ขาวสารเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูอยางนอย๑ปรวมท้ังผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางซึ่งจะตองทําเปนตาราง
สรุปผลไวเปนประจําทุกเดือนวาไดจัดซื้อจัดจางโดยวิธีใดมีผูเขารวมการจัดซื้อจัดจางจํานวนก่ีรายเปนใครบาง ผูใด
ไดรับการคัดเลือกในวงเงินเทาใดและสรุปเหตุท่ีคัดเลือกผูรับจางดังกลาวดวย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
ขาวสารได ซึ่งจะเห็นวาประกาศคณะกรรมการนี้จะมีสวนชวยใหกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางเปนไป
อยางกวางขวางยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในกระบวนการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของรัฐใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน

3.3 การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนท่ีขอขอมูลขาวสารเปน
การเฉพาะราย

3.3.1 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามท่ีขอโดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถา
มีผูมาขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจได
ตามสมควรใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร

หนาท่ีในการเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้ แตกตาง
จาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดท่ีตองท่ีตองนํามาเปดเผยโดยนําไป
ประกาศราชกิจจานุเบกษาและขอมูลขาวสารประเภทใดท่ีจะตองการนํามาเปดเผยโดยการจัดใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดตลอดเวลา

สําหรับวิธีท่ี 3 หลักปฏิบัติท่ีสําคัญ คือการจัดขอมูลขาวสารใหตามท่ีมีผูมาขอยื่นคําขอกับ
หนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่องใดก็ตามพระราชบัญญัติไดมีการกําหนดเปนหลักปฏิบัติไววาถามีผู
มาขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจได
ตามสมควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควรซึ่งจะเห็นวา
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รูปแบบการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูขอเปน
รายกรณี ซึ่งมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับความตองการของแตละคนจึงอาจถือไดวาเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชนเปนการเฉพาะราย

3.3.2 อบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย
พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคํา

ขอเฉพาะรายของประชาชรในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารท่ีขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องท่ีขอวาขอเรื่องอะไร ถาไม
เขาขอยกเวนท่ีจะไมเปดเผยตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด ก็ถือเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐจะตองจัดหาให
ท้ังสิ้นการปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้พระราชบัญญัติกําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเม่ือขอจํานวนมาก
หรือขอบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น

3.3.3 แนวทางการดําเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง
เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะราย

นี้อาจมีปญหาหาการดําเนินในบางกรณีได พระราชบัญญัติจึงกําหนดแนวทางเพ่ือดําเนินการในกรณีตางๆดังนี้
1. กรณีขอมูลขาวสารของราชการท่ีผูมาขอมีสภาพท่ีอาจบุบสลายไดงาย ในกรณีนี้

หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือมิใหเสียหาย
แกขอมูลขาวสารนั้นก็ได

2. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคําขอ
โดยหลักการแลวตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวในสภาพพรอมท่ีจะให มิใชเปนการตองไปจัดทําวิเคราะห
จําแนกรวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม ท้ังนี้ เพ่ือมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพ่ิมภาระแกหนวยงานของรัฐ
เพ่ือประโยชนแกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น แตพระราชบัญญัติก็ยังเปดโอกาสวาถาหนวยงานของรัฐเห็นวา
กรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือ
เปนเรื่องท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะหนวยงานของรัฐจะจัดทําขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได

3. ในกรณีท่ีมีผูขอขอมูลขาวสารใดแตในขณะนั้นไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีขอถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐแลวหนวยงานของรัฐ
นั้นๆจะจัดใหขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีมีผูขอข้ึนก็ใหมก็ได

3.3.4 แนวทางการดําเนินงานในกรณีท่ีขอมูลขาวสารบางสวนเปนขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีผูยื่นคําขอใหเปดเผยเปนการเฉพาะรายนี้ในกรณีท่ีอาจมีขอมูลขาวสาร
บางสวนท่ีอยูในหลักเกณฑกําหนดยกเวนใหไมเปดเผยพระราชบัญญัติไดกําหนดเปนหลักปฏิบัติใหหนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการลบหรือตัดทอน หรือดําเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง ท่ีไมเปนการเปด
เผลขอมูลขาวสารในสวนท่ีไมสามารถเปดเผยดังกลาว กอนท่ีจะเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอ
ขอมูลขาวสารตอไป

3.3.5 สวนแนวทางการดําเนินการกรณีเปนขอมูลขาวสารท่ีหามเปดเผยตามมาตรา 14 ขอมูล
ขาวสารท่ีอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยตามมาตรา 15 และขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 นั้นเม่ือมีคําขอ
ขอมูลขาวสารตามขางตนเจาหนาท่ีของรัฐผูรับคําขอขอมูลขาวสารจะตองปฏิบัติใหเปนตามกฎหมายกําหนด

4 .ความสัมพันธเช่ือมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา 7 และมาตรา 9
4.1 ขอมูลขาวสารของราชการใดๆท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับประชาชนมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทท่ีตองนําลงพิมพใน
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ราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารประเภทนี้มีสาระสําคัญเก่ียวของกับโครงสรางอํานาจหนาท่ีวิธีปฏิบัติของ
หนวยงานระเบียบ ขอบังคับฯลฯหรือเปนขอมูลขาวสารท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีของประชาชน หนวยงาน
ของรัฐมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยมีจุดหมายประการแรกคือตองการใหมี
การแพรหลายของขอมูลขาวสารไปอยางรวดเร็วกวางขวางท่ัวประเทศ ในลักษณะของการโฆษณาเผยแพรโดยทาง
ราชการท่ีเปนระบบและเชื่อถือไดใหประชาชนท่ัวไปไดรูขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 อีกประกาศหนึ่งก็มุงหมายท่ี
จะใหขอมูลขาวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไวอยางเปนทางการเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดท้ังในแงของความถูกตอง
และควรใหประชาชนไดตรวจสอบโดยงายและนําไปใชอางอิงเพ่ือประโยชนตางๆในทางกฎหมาย

4.2 ขอมูลขาวสารของราชการใดๆท่ีมีความสําคัญรองลงมาโดยมีความสําคัญยังไมถึงขนาดท่ี
จะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตองมีคาใชจายสูงแต
เปนขอมูลขาวสารท่ีมีสาระสําคัญท่ีประชาชนควรท่ีไดรูและสามารถนําขอมูลใชประโยชนเพ่ือการมีสวนรวม
ทางการบริหารการปกครองภาครัฐเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือการตรวจสอบของภาคประชาชน มาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขามาตรวจดูไดดวยตนเองโดยสะดวก  โดยมีจุดมุงหมายประการแรก คือ ตองการให
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตองจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอ่ืนประชาชนควรไดรูใหเปนหมวดหมูเพ่ือเปดเผย
ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆของรัฐอยาง
แทจริง การเปดเผย
โดยวิธีตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารถือไดวาเปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง
และจะยังสงผลใหประชาชนมีโอกาสใชสิทธิและหนาท่ีของตนไดอยางเต็มท่ีโดยสมบูรณตลอดเวลา ประการท่ีสอง
มุงหมายท่ีจะใหสิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการเปนการใชสิทธิของประชาชนโดยอิสระ  เปนการท่ี
กฎหมายมุงท่ีจะวางกลไกระบบเอ้ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือเพ่ิม
ชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองภาครัฐและสรางเสริมระบบตรวจสอบภาครัฐให
มีความสมบูรณยิ่งข้ึน

4.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา ๗ และมาตรา ๙แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

4.3.1 มาตรา 7 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองกําหนดสถานท่ีติดตอขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐและใหสงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีลงประกาศในราชการกิจจา
นุเบกษา สวนมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหหนวยงานตอง
รวบรวมขอมูลขาวสารมาจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ดังนั้นสถานท่ีท่ีจะนําขอมูลสารตามมาตรา 9 มาตั้งแสดง
นั้นจึงเปนสถานท่ีตามมาตรา 7 ท่ีหนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา

4.3.2 โดยวัตถุประสงคและจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ตองมี
การเผยแพรออกไปกวางขวางท่ัวถึงประเทศ เพ่ือใหประชาชนตรวจคนไดโดยงายเพ่ือการอางอิงและใชประโยชน
จากขอมูลขาวสารได หนวยงานท่ีจัดทําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
แลวตองนําราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนใชสิทธิตรวจดูไดดวย  หากไมนํามา
ตั้งแสดงประชาชนก็จะประสบปญหาอุปสรรคในการคนหาขอมูลในราชกิจจานุเบกษาท่ีกระจัดกระจายตามท่ีตางๆ
ไดโดยงายการคนหาขอมูลประเภทนี้กับจะเปนการผลักภาระใหกับประชาชนในการเขาถึงและตรวจคน  การนํา
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัยมาตรา ๙และใชประโยชนไดอันจะเปนการขัดกับเจตนารมณของ
กฎหมายขอมูลขาวสารท่ีตองการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
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ตางๆ ของรัฐเพ่ือยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี คุมครองประโยชนของตนแล
ประโยชนสาธารณะได
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บทที่ 3
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. ศูนยขอมูลขาวสารของราชการคืออะไร

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดประกอบ
กับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร

ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
สามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็น
วาเพ่ือไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐท่ีตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น ซึ่งหมายถึงหนวยงานของรัฐท่ีเปน
ราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการสวนทองถ่ิน คือ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีจะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

สําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางท่ีไปตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ และไมข้ึนกับราชการสวน
ภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเขตหรือสํานักงานภาคของหนวยงาน
ตาง ๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานข้ึน โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา
9 เทาท่ีหนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย

2. หนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสารมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนท่ีเขามาตรวจดูศึกษา

คนควา ขอสําเนา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจกขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการโดยมีหนาท่ีโดยสรุป ดังนี้

2.1 จัดระบบขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานในสังกัดนั้นสง
มาใหและจัดทําบัตรดัชนีหรือบัญชี เพ่ือใชประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง

2.2 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดุขอมูลขาวสาร
2.3 การทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชน

เขาตรวจดูใหแกผูขอ
2.4 กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืน ๆ ซึ่งไมมีในศูนยขอมูลขาวสาราใหสงคําขอไปยัง

หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา
2.5 กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอ่ืนใหแนะนําใหไปขอ ณ หนวยงานนั้น (มาตรา 12

วรรคแรก)
2.6 การประสานงาน การแจงนัดหมาย การมอบสําเนาขอมูลขาวสารตามขอ 2.4 ใหแกผูขอ
2.7 การประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
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3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูลขาวสาร
จากเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ การใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางใน

การไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือตองให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตามมาตรา
9 ท่ีกฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดเพราะเปนเรื่องท่ีประชาชนควรรู ดังนั้น
การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานท่ี การจัดเก็บขอมูลขาวสาร วิธีการคนหาท้ังจากบัตรดัชนีรายการ/
ระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังการคนหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปน
สําคัญ สามารถคนหาศึกษาไดโดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอใหเจาหนาท่ีชวยเหลือมากเกินสมควร อัน
จะทําใหการตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเปนสวนตัว

4. หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูล

ขาวสาร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
กําหนดเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไว 4 ประการ คือ เรื่องสถานท่ี เรื่องการจัดทําบัตรดัชนีเรื่องขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยประกอบกับผลจาก
การศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารทําใหไดขอเท็จจริงหลายประการวาหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เปนไปตามหลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูล
ขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐควรดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้

4.1 ข้ันตอนการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและการใหบริการ 7 ข้ันตอน
4.1.1 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
4.1.2 สถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร
4.1.3 วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ
4.1.4 การคัดเลือกเจาหนาท่ีประจําศูนย
4.1.5 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ
4.1.6 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร
4.1.7 ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร

4.2 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
หนวยงานของรัฐแตละแหงควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียวข้ึนมารับผิดชอบการ

ดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร ไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาท่ีใน
หนวยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง

4.3 สถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร
4.3.1 จัดตั้งภายในสํานักงานท่ีไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) ยกเวนกรณี

จําเปนจริง ๆ ซึ่งไปจัดตั้งท่ีอ่ืนได โดยจัดใหหองหนึ่งหองใดเปนสัดสวนหรือหองสมุดของหนวยงานใหเปนศูนย
ขอมูลขาวสาร ถามีพ้ืนท่ีนอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น แตตองมีลักษณะเปน
สัดสวนพอสมควร

ถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดท้ังหมดในท่ีเดียวกันก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได แต
จะตองมีปายแสดงวาขอมูลขาวสารท่ีแยกเก็บนั้นเก็บอยูท่ีใดแลว ตองมีบัญชีขอมูลขาวสารท่ีเก็บแยกแสดงไวดวย
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4.3.2 ควรเปนบริเวณท่ีประชาขนสามารถใชบริการไดโดยงายและสะดวก โดยหลักควรอยูชั้นลาง
ของสํานักงาน

4.3.3 จัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.....................(ชื่อหนวยงาน)” ติดไวใหเห็นชัดเจน หรือ
ทําแผนผังแสดงท่ีตั้งศูนยไวหนาสํานักงานดวยก็จะเปนประโยชนแกประชาชนอยางยิ่ง (ตัวอยางปายชื่อดูใน
ผนวก)

4.4 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีครุภัณฑและวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนไวท่ีศูนย

ขอมูลขาวสาร ดังนี้
4.4.1 โตะ/เกาอ้ี สําหรับเจาหนาท่ีประจําศูนย
4.4.2 โตะ/เกาอ้ี สําหรับประชาชนในการคนหา คนควาและศึกษา
4.4.3 ตูเอกสารควรเปนตูกระจกหรือชั้นวางแฟมเอกสารไมควรอยางยิ่งท่ีจะเก็บขอมูลขาวสาร

ไวในตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก หรือตูเหล็กสองบานปดทึบ หรือการลอคกุญแจ ซึ่งขัดกับเจตนาของการจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดโดยงาย หยิบไดงายและไมควรกลัวหายเกินจําเปนเพราะขอมูลขาวารท่ีจัดมาไวนี้เปนสําเนาขอมูล
ขาวสาร สวนตนฉบับยังคงเก็บอยูกับหนวยงานเจาของเรื่อง หากสําเนาท่ีนํามาตั้งไวหายไปก็สามารถนําสําเนาใหม
มาทดแทนได

4.4.4 โทรศัพท (สําหรับหนวยงานขนาดกลาง/ใหญ)
4.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเทาท่ีจําเปน
4.4.6 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน เชน พัดลม ตูน้ําเย็น เปนตน หากจัดใหไดก็จะเปนการเอ้ือ

อาทรแกประชาชนอยางยิ่ง
4.4.7 แบบฟอรมตาง ๆ

4.5 การคัดเลือกเจาหนาท่ีประจําศูนย
ผูบริหารของหนวยงานตองแตงตั้งบุคลากรทําหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารอยางนอยควรมี

คุณสมบัติ ดังนี้
4.5.1 ผูผานการอบรมหรือมีความรูกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
4.5.2 มีมนุษยสัมพันธดี
4.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหนวยงานไดอยางเปนอยางดี
4.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟมขอมูล ระบบการสืบคนขอมูลหรือดัชนี
4.5.5 ปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยอยางตอเนื่อง

4.6 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ
4.6.1 หนวยงานของรัฐนั้นจะตองออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน

ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังอาจออกระเบียบวาดวยการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดวยก็ได

4.6.2 หากหนวยงานไมประสงคจะเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรอง
ถูกตองขอขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการขอมูลขาวสารฉบับลงวันท่ี 7 พฤษภาคม
2542 หนวยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการก็ได
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4.6.3 กําหนดข้ันตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร
(ดูตัวอยางปายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอยางยางจะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสารตามมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2547

4.6.4 กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสาร แบบคํารองเรียนแบบคํา
อุทธรณทีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

4.6.5 จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารโดยมีรายการเทาท่ีจําเปนเพ่ือเก็บไว
เปนหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ

4.7 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร
4.7.1 ท่ีมาของขอมูลขาวสารในหนวยงานของรัฐ

1) กฎหมายซึ่งตราโดยฝายนิติบัญญัติ
2) กฎซึ่งตราหรือกําหนดโดยฝายบริหาร เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหนาสวน

ราชการ ซึ่งมีผลบังคับใชตอหนวยงานนั้นไมวาทางตรงหรือทางออม
3) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น
4) การไดรับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือการปฏิบัติราชการ
5) โดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การจัดซื้อ การรับมอบ บริจาค เปนตน

4.7.2 หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือกขอมูลขาวสารภาคบังคับไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู

1) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น หรือ หากหนวยงาน
ของรัฐอ่ืนเปนผูตรา แตมีผลไมวาทางตรงหรือทางออมใหหนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติ (ซึ่งมีผลเทากับหนวยงาน
ของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้นเอง)

2) มีสภาพอยางกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของหรือมีผลกระทบโดยตรง
ตอเอกชน หรือกระทบถึงสิทธิหนาท่ีประชาชนภายใตขอบอํานาจของหนวยงานนั้น ผลจากขอ 4.7.2 จึงเปนเรื่อง
ท่ีประชาชนตองรูหรือควรรู

4.7.3 การจําแนกระหวางขอมูลขาวสารภาคบังคับภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน
1) ขอมูลขาวสารภาคบังคับท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูท่ีศูนย

ขอมูลขาวสาร คือ
- ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
- ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9

2) นอกจากนั้นยังมีขอมูลขาวสารภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน แมกฎหมายมิได
บังคับใหหนวยงานของรัฐนั้นตองจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูก็ตาม หากหนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสาร
ใดท่ีประชาชนควรรู แลวจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูศึกษาคนควาได นอกจากจะเปนประโยชนตอประชาชน
ตอหนวยงานของรัฐนั้นเองแลว ยังเปนการสงเสริมใหเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เปนจริงมากข้ึน โดยประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมข้ึนและเขาใจการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน เปนการสรางการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารท่ีโปรงใสรวมท้ังเปนโอกาสท่ีประชาชนจะไดทําขอมูล
ขาวสารนั้นไปใชประโยชนในเรื่องท่ีเก่ียวของดวย
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4.7.4 การจัดแฟมขอมูลขาวสาร

การจัดระบบขอมูลขาวสารนั้นมีขอเท็จจริงประการหนึ่งวา แตละหนวยงานของรัฐ มี
วิธีการจัดระบบขอมูลขาวสารและการจัดเก็บไมเหมือนกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะงานของแตละหนวยงานและ
ขนาดของหนวยงานดวย อยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติท่ีกําหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้นการจัดระบบขอมูลขาวสารจึง
ควรเรียงตามอนุมาตราดังกลาว เพ่ือสะดวกในการใสขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมและการคนหา

ตัวอยางการจัดแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 (1) – (8) เรียง
ตามอนุมาตรา

4.7.5 การจัดทําบัญชีและบัตรดัชนีรายการ
1) เพ่ือเปนการควบคุมขอมูลขาวสารท่ีจัดมาไวในศูนยขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ีประจํา

ศูนยจะตองทําบัญชีขอมูลขาวสารเรียงตามอนุมาตรา บัญชีคุมขอมูลขาวสารนี้ใหเจาหนาท่ีประจําศูนยเก็บรักษาไว
เพ่ือเปนหลักฐานอางอิง

2) การจัดทําบัตรดัชนีรายการควรจัดทําแบบบัตรดัชนีรายการหองสมุดซึ่งเปนสากล
และตรวจคนไดงายหรือแบบเฉพาะท่ีหนวยงานถือปฏิบัติอยู การจัดทําบัตรดัชนี

หากจัดทําระบบคนหาดวยคอมพิวเตอรจะตองแนใจวามีเจาหนาท่ีประจําศูนยคอย
แนะนําชวยเหลือผูเขาขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย เพราะผูเขามาตรวจดูอาจใชคอมพิวเตอรไมเปน

4.8 ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
4.8.1 เม่ือมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารจะตอง

แนะนําใหผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ
และเพ่ือการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนีก็้จะเปนการตรวจสอบเบื้องตนวาวเปนคนไทยหรือไมหากสงสัย
วาเปนคนตางดาวก็ขอใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได (สิทธิของคนตางดาวดูขอ 5.3)

4.8.2 แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือคนหาขอมูลขาวสารท่ีตองการ รวมท้ังชวยเหลือในการแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารให

4.8.3 กรณีท่ีมีการจัดแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปจัดไวตางหากหรือใหบริการ ณ สถานท่ีแหง
อ่ืน ตามขอ 4.3.1 จากคําอธิบายประกอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดวาตองมีเจาหนาท่ีของรัฐอํานวยความ
สะดวกในการนําขอมูลขาวสารท่ีแยกเก็บไวท่ีอ่ืนมาใหประชาชนตรวจดู

อยางไรก็ตามในการจัดแยกขอมูลขาวสารไปเก็บไวตางหาก ศูนยขอมูลขาวสารจะตอง
จัดทําบัญชีและบัตรดัชนีอยูแลว เจาหนาท่ีประจําศูนยควรแนะนําใหผูมาขอขอมูลขาวสารตรวจดูหากบัตรดัชนี
และบัญชีเสียกอน หากพบขอมูลขาวสารท่ีตองการผูมาขอขอมูลขาวสารจะไปตรวจคน ดวยตนเอง ณ สถานท่ีท่ี
นั้นหรือจะใหเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารไปนําขอมูลขาวสารนั้นมาใหตรวจดูก็ได

4.8.4 หลังจากคนบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแลวไมพบขอมูลขาวสารท่ีตองการและ
เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารไดตรวจสอบแลววาไมมีขอมูลขาวสารนั้นในหนวยงานของตน แตมีอยูใน
หนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ใหแนะนําเพ่ือไปยื่นขอตอ
หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

4.8.5 เม่ือประชาชนขอถายสําเนาขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู เจาหนาท่ีประจําศูนยจะตองถาย
สําเนาเอกสารใหรวมท้ังการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียกคาธรรมเนียมไดตาม
ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฉบับลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2542 หรือตามระเบียบของ
หนวยงานนั้นท่ีกําหนดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ รายไดคาธรรมเนียมนี้
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ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2548 ขอ 5 ใหหัวหนาสวน
ราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเก็บเงินคาธรรมเนียมไวใชจายเปนคาใชจายในการใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ

ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2548

4.8.6 กรณีท่ีไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงานแหงนั้น ใหผูมาขอ
ขอมูลขาวสารกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบท่ีหนวยงานกําหนดแลวใหเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป

4.8.7 เก่ียวกับระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2547 ดังนี้

1) กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันท่ีรับคําขอ

2) ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอ
ขอมูลทราบดวย
5. ขอควรจํา

5.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น
5.1.1 เปนสําเนาขอมูลขาวสาร ตนฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยูท่ีหนวยงานเจาของเรื่อง
5.1.2 ไมอนุญาตใหยืมออกไปนอกศูนยขอมูลขาวสารเพราะขัดตอเจตนาการจัดเอาไวให

ประชาชนเขาตรวจดู ตองศึกษาคนควาในศูนยขอมูลขาวสาร หากตองการขอมูลขาวสารใดก็ใหยื่นคํารองขอสําเนา
ขอมูลขาวสารราชการนั้นได

5.2 ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร
5.2.1 ตองเปนคนไทย
5.2.2 ไมจําเปนตองมีสวนไดเสียเก่ียวของและไมจําเปนตองบอกเหตุผล

5.3 สิทธิของคนตางดาว ในการขอตรวจดู/ขอสําเนาขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ บัญญัติวา
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปจจุบันยังไมมี ดังนั้น จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีตองใชดุลพินิจ โดยมีหลัก
ดังนี้

5.3.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนการเปนเผยตอ
สาธารณะแลวและเปนสากล ดังนั้น คนตางดาวยอมขอดูไดเพราะไมเปนความลับแตประการใด

5.3.2 หากเปนขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืน เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารควรแนะนําให
คนตางดาวทําหนังสือขอตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเรื่องท่ีตนเก่ียวของ มีสวนไดเสีย หรือเพ่ือการปกปองสิทธิของ
ตนเอง คําขอเชนนี้เจาหนาท่ีสามารถใชดุจพินิจไดวา สมควรใหตรวจดูหรือใหสําเนาไดหรือไม

6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในชองทางใดไดบาง
ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี้

 หอกระจายขางชุมชนหรือเสียงตามสายในชุมชน
 เอกสารขอเท็จจริงตางๆ
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 เวทีนําเสนอขอมูล
 ศูนยขอมูลขาวสาร
 รายงานการศึกษา
 วิทยุกระจายเสียง
 จดหมายขาว
 การแถลงขาว
 อินเตอรเน็ต
 ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ

7. สิทธิของประชานในการรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารการประชุมสภาทองถ่ิน เชน รับรูขอมูลขาวสารการกําหนดการ

ประชุมสภาทองถ่ิน วาระการประชุม วันเวลา และสถานท่ีการจัดประชุมสภาทองถ่ิน
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายละเอียด

แผนพัฒนาขององคกรกครองสวนทองถ่ิน
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน รับรุขอมูล

การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ิน รับรูความคืบหนาปละผลการ
พิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินในทุกข้ันตอนรับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมารรายจายประจําป เปนตน

 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเก่ียงกับการเงินและบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับรูขอมูลเก่ียวกับรายงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 สิทธิการับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ

8. เง่ือนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร
๑. ขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู ตองเปนขอมูลท่ีมีอยูแลวเทานั้น มิใชเปนการจัดทํา วิเคราะห จําแนก

รวบรวม หรือจัดทําใหมีข้ึนใหม
2.. การจัดทําขอมูลขาวสาร จะจัดทําสําเนาให ๑ ชุด ตอหนึ่งขอมูลขาวสาร
๓. เจาหนาท่ีอาจงดใหบริการในการท่ีมีการขอขอมูลขาวสารนั้นๆ ซ้ํา หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผล

สมควร

9. ข้ันตอนการรับบริการ
1. ผูท่ีประสงคจะขอขอมูลขาวสาร กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพ่ือยื่นตอเจาหนาท่ี
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาว วามีหรือไม
3. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม
4. ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ
5. ถายสําเนา/รับรองสําเนา
6. ผูติดตอเอกสารลงชื่อรับเอกสาร
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10. เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
1. ใบคําขอขอมูลขาวสาร

11. ชองทางในการขอขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลไมเรียง
1. ขอตรวจดูขอมูลขาวสารไดเองโดยสะดวก ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลไมเรียง ตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สืบคนขอมูลขาวสารทางเว็บไซต http:// www. Mairiang.go.th
3. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-7567-1263
4. ขอขอมูลผานทางโทรสาร หมายเลข 0-75671-264
5 . ขอขอมูลขาวสารทางไปรษณีย ไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

12. การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลไมเรียง  ตําบลไมเรียง  อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80260 หมายเลข
โทรศัพท 0-7567-1263 โทรสาร 0-7567-1264 หรอื www. Mairiang.go.th


