คูมือ
การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

จัดทําโดย
เทศบาลตําบลไมเรียง
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณ ตองการให
ประชาชนมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ อีกทั้งยังคุมครองสิทธิการรับรู
ขอมูลขาวสารของราชการและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทํางานของ
ระบบราชการให มีค วามโปร งใสและมี ป ระสิ ทธิ ม ากยิ่ งขึ้ น โดยให ยึ ด หลั กว า “เป ด เผยเป น หลั ก ปกป ด เป น
ขอยกเวน”
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทําใหการใชอํานาจของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส เทศบาลตําบลไมเรียง จึงไดจัดทํา
“คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” มาเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ

จัดทําโดย
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลไมเรียง

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา

1

บทที่ 2 การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน

3

บทที่ 3 ศูนยขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

14

บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของคูมือ
1.1 จากการที่ มาตรา 9 แห ง พระราชบั ญญั ติ ข อมู ล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กํ า หนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอย 8 ประเภท ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตอมาคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูล
ขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไดสะดวกตามสมควร
ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหาขอมูล
ขาวสารตามขอ 1 ไดเอง
ขอ 3 ใหหนวยงานของรัฐใหมีขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูไดโดยสะดวก
กรณีมีความจําเปนเรื่องสถานะที่จะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหากหรือใหบริการ
ณ สถานที่แหงอื่นก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอขอมูลขาวสารประกอบดวย
ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจดูขอมูล
ขาวสารดวย
1.2 แมวามาตรา 9 จะกําหนดลักษณะหรือประเภทของขอมูลขาวสารไวแลวก็ตาม แตเปนสาระบัญญัติที่
มีลักษณะกวางๆ เปนการทั่วไปสําหรับหนวยงานของรัฐทั้งปวง เมื่อพิจารณาในขอเท็จจริงเกี่ยวกับหนวยงานของ
รัฐไมวาราชการสวนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ราชการสวนภูมิภาคและ
องคกรปกครองสวนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล และองคการบริหารพื้นที่พิเศษ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกตางอยู 4 ประการ คือ
(1) ระดับของหนวยงานแตกตางกัน เชน ระดับกระทรวงกับระดับองคการบริหารสวนตําบล เปนตน
(2) ขนาดของหนว ยงานแตกตางกั น เชน กระทรวงขนาดใหญ กรมขนาดใหญ กับ กรมขนาดเล็ ก
จังหวัดขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลชั้น 5 เปนตน
(3) ขอบอํานาจหนาที่ของหนวยงานแตกตาง เชน มีอํานาจหนาที่กวางขวางเพราะมีกฎหมายหลาย
ฉบับที่หนวยงานตองปฏิบัติ เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน
(4) ปริมาณงานมากนอยแตกตางกันขององคประกอบ ตาม ขอ (1) – (3) อันนํามาซึ่งปริมาณขอมูล
ขาวสารมากนอยเชนกัน
จากความแตกตางดังที่ไดกลาวมาแล วข างตน ทําให เห็ น วา หนว ยงานของรับ ขนาดใหญขอบ
อํานาจหนาที่กวางขวาง อาจมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแตขณะเดียวกันหนวยงาน
ของรัฐขนาดเล็ก เชน องคการบริหารสวนตําบลอาจมีขอมูลขาวสารบางประเภท บางอนุมาตราเทานั้น ดังนั้น
สถานที่จัดขอมูลขาวสารไวหรือศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารจึงไมจําเปนตองเหมือนกันทั้งหมด แตอยางนอย
ตองมีสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูล ขาวสารที่หนวยงานของรัฐนั้นพึงมีตามมาตรา 9 (1) – (8) และ
ระเบียบการใหบริการ จึงไดมีการศึกษาจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น
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2. ประโยชนที่จะไดรับ
2.1 การสรางความเขาใจใหกระจางขึ้นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – (8)
และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
2.2 การใชตัวอยางที่มีอยูเปนแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกขอมูลขาวสารหนวยงาน
ของรัฐมีอยูวา มีขอมูลขาวสารใดบางที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพราะวา ไมมีใครที่ทราบและเขาใจขอมูล
ขาวสารของหนวยงานใดๆไดดีวาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสารนั้น
2.3 บุคลากรประจําศูนยขอมูลขาวสารจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.4 เปนความริเริ่มที่จะแนะนํา สงเสริม ผลักดันใหหนวยงานของรัฐไดพัฒนาศูนยขอมูลขางสารของ
ราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การให ความคุ มครองสิ ทธิ เ สรี ภ าพของประชาชนไทยได ก าวสู ความเปลี่ ย นแปลงครั้ งสํ าคั ญ
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารที่เปนจริงไดในทางปฏิบัติ นับแตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการพ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เปนตนมา กอนหนานั้นเปนที่ยอมรับวา
สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารมีอยูอยางจํากัด การดําเนินงานของสวนราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
อยูภายใตกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่งถือการปกปดเปนหลัก การเปดเผยเปนกรณียกเวน เนื่องจากการขาด
ความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและการบริการขอมูลขาวสาร จึงสงผลใหการบริหาร
ราชการละการใหบริการแกประชาชนไมเปนไปดวยดี การดําเนินที่ผานมาจึงเปนเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็น
หรือการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณอันเปนความคิดพนฐาน
สําคัญอยู 5 ประการ คือ
(1) เพื่อเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know)ในการ
ดําเนิ นการตางๆของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และส งเสริมใหประชาชนมี สวนรวมในการบริหารของ
หนวยงานของรัฐ อันจะนําไปสูกระบวนการบริหารของรัฐที่เปนธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได เพื่อให
การดําเนินงานมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
(2) เพื่อกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความจริง ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหมั่นคงและสงเสริมความเปนรัฐบาลโดย
ประชาชน
(3) เพื่อความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่งกฏหมาย
ไดกําหนดไวเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชนที่สําคัญของเอกชนและคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวน
ที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน
(4) เพื่อสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจาหนาที่ หนวยงานของ
รัฐเพื่อประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน
(5) เพื่ อการพัฒ นาระบบขอมูล ขาวสารของภาครั ฐ โดยการจําแนกและจัด ระบบเพื่ อใหการ
นําไปใชประโยชน(การเปดเผย) และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปทิศทางเดียวกัน
จากเจตนารมณขางตน ทําใหเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ในหมวดที่ 1 ตั้งแต มาตรา 7 – 13 จึงไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่หนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารขอองราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแก
ประชาชนผูขอ
สวนในหมวดที่ 2 มาตรา 14 – 20 ไดบัญญัติถึงการไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูล
ข าวสารของราชการที่ อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ข อ มู ล ข าวสารของราชการที่
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงองคป ระกอบหลักสามประการ คือ
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐเปนประการที่หนึ่ง แระโยชนสาธารณะเปนเปนประการที่สอง

4
และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของเปนประการที่สาม นอกจากนี้ยังใหคํานึงถึงขอมูลขาวสารที่หาดเปดเผยแลว
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามกฎหมายขณะที่เจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดชอบหากกระทําโดยสุจริต
สวนในหมวดที่ 3 มาตรา 21 – 25 ไดบัญญัติถึงการเปดเผยและการจัดระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่อยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ
ส ว นในหมวดที่ 4 มาตรา 26 ได บั ญ ญั ติ ถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารประเภทเอกสาร
ประวัติศาสตรเพื่อใหประชาชนไดศึกษาคนควา
นอกจากนี้ยังไดมีบัญญัติถึงที่มา อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เอาไวในหมวดที่ 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงที่มา อํานาจ หนาที่ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารในเรื่องเกี่ยวกับที่มาอํานาจหนาที่ไวในหมวดที่ 6 มาตรา 35 – 39 บัญญัติบทกําหนดโทษ
ไวในหมวดที่ 7 มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบทเฉพาะการในมาตรา 42 – 43
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดภารกิจตางๆใหหนวยงาน
ของรัฐ อันไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัด
รัฐสภา ศาลเฉพาะในส วนที่ไม เกี่ยวข องกับการพิจารณาพิพากษาอรรคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชี พ
หนวยงานอิสระของรัฐหนวยงานตางๆและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ใหมีหนาที่หลายประการ
ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
ตางๆที่เกี่ยวของ
2. บทบัญญัติที่เปนกุญแจในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
2.1 มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงการสรางและการจดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนทีเ่ กี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลวใหหนวยงานของ
รัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
2.2 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
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เอกชน

(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่งถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ์เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่
มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบ ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนต า งด า วจะมี สิ ท ธิ ต ามมาตรานี้ เ พี ย งใดให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบั ญญั ติ มาตรา 7 และมาตรา 9 ไม ก ระทบถึ งข อ มู ล ข าวสารของราชการที่ มีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น
2.3 มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่
จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร
ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแก ผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็
ได ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่ง ตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพ
ที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการแปร
สภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่น
ใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชน
ทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ
สําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได

บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้น
ใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว ใหนํา
ความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใหบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้ โดย
อนุโลม
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2.4 มาตรา 14 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูล
ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูใน
ความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอ
ตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอนั้นให
หนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
คําอธิบายโดยยอในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 3 วิธีการ ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11
3.1 การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.1.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 7
1. เปนการทบทวนโครงสราง อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานที่
เปนปจจุบัน รวมสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
2. เปนการทบทวนบทบัญญัติตางๆที่เปนกฎหมายหรือมีสภาพอยางกฎหมายที่มีผล
บังคับใชอยูของหนวยงานนั้นเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
3. เปนประกาศตอสาธารณะถึงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานถือได
วาเปนสัญญาประชาคมระหวางหนวยงานนั้นกับประชาชนและเปนโอกาสที่ประชาชนจะไดรับรู
4. เปนเครื่องมือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น
3.1.2 มาตรา 7 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวตามมาตรา 7 ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา คือ
1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานจะชวยใหประชาชนสามารถรับรู
ไดวาหนวยงานตางๆของรัฐแตละหนวยงานมีการจัดโครงสรางการบริหารภายในหนวยงานนั้นอยางไร มีการจัด
แบงเปนหนวยงานยอยอยางไร
2. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน การกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินงานตามอํานาจหนาที่นั้นๆ ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทที่
แทจริงของแตละหนวยงานมีหนาที่สําคัญอยางไร รวมทั้งไดรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางานของหนวยงานนั้นๆ
อีกดวย ทําใหประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเขาไปมีสวนรวมกั บหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออยูใน
ความสนใจของตนเองได
3. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ เมื่อประชาชนไดทราบถึงหนวยงานที่ควรติดตอแลว การที่กฎหมายไดกําหนดใหทุหนวยงานของรัฐจะตอง
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบอกถึงสถานที่เพื่อติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําจึงเปนการเพิ่มความ
สะดวกกับประชาชนเพื่อทราบวาจะไปติดตอที่ใด จุดใด คําวาจุดใด ตามนัยนี้เมื่อโยงไปถึงบทบัญญัติในมาตรา 9
ก็คือศูนยขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหนั้นเอง รวมทั้งยังเปนหลักประกันที่ชัดแจงวาหนวยงานของรัฐ
ตองจัดเจาหนาที่ไวเปนการประจํา เพื่อใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําในการติดตอไวดวย
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4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่
เกี่ยวของ
ขอมูลขาวสารตามที่กําหนดในขอนี้ กฎหมายมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารทีมีสภาพอยางกฎ
เทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎเปนมาตราที่เอามาใชในการปกครองโดยเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับใชเปนการทั่วไปโดย
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยจะมีผลกับ
ขอเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ตอเมื่อขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่กําหนดในกฎขอบังคับแลว จึงจะเกิดสภาพ
บังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ที่เกี่ยวของโดยทันที
โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ กฎที่มีผลตอเอกชนทั่วไปและ
กฎที่มีเฉพาะตอเจาหนาที่ในองคกร เชน ผู บังคั บบัญชาวางระเบียบกําหนดขั้ นตอนและวิธีป ฏิ บัติงานสํ าหรั บ
เจาหนาที่ กฎประเภทหลังนี้ไมมีผลตอเอกชนจึงไมอยูในบังคับที่จะตองพิมพในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 บัญญัติวา ขอมูลขาวสารที่มีสภาพอยางกฎตามขอนี้ ถายังไมมีการนําลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาจะนําไปใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความ
เปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร นั้นคือไดรูมานานพอที่จะปฎิบัติตามกฎนั้นโดยมาอุปสรรค
5. ข อมู ล ข าวสารอื่ น ตามที่ คณะกรรมการกํ าหนดนอกเหนื อจากข อมู ล ข าวสารตาม
รายการตามขอ 1 – 4 แลว กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการยังใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการในการกําหนดหรือประกาศเพิ่มเติมวาขอมูลขาวสารใดที่หนวยงานของรัฐจะตองนําลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับการพพัฒนาของสังคมในอนาคต
3.2 การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร
3.2.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 9
1. เปนการวางระบบเอื้ออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารประเภทที่
ประชาชนควรรูไดโดยสะดวก
2. เปนการแสดงใหเห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผนดินของหนวยงานนั้นวา
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ นโยบาย หรือไมเพียงใด
3. เปนประโยชนในการมีสวนรวม การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการคุมครอง
สิทธิของประชาชน
4. การนําผลการพิจาณา/ตีความและองคความรูมาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนิน
กิจกรรมไมวาในเรื่องสวนตัวและ/หรือสวนรวม
5. การใชขอมูลขาวสารเพื่อปกปองประชาชนของตนเองประโยชนสาธารณและการ
อื่นๆ
3.2.2 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของ
กฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมีสถานที่หรือศูนย
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ขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสาร
ที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองฯลฯ
ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดใหประชาชนมีสิทธิขอ
สําเนา (right to copy) หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองดวย
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจ ดูได
(public inspection) อยางนอยที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
การกําหนดให นําขอมู ลข าวสารที่เ กี่ยวกับ ผลการพิจ ารณาหรือคํ าวิ นิจ ฉัยที่ มีผ ลโยตรงต อ
เอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวา การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่
เกี่ยวกับเกอชนของหนวยงานของรัฐที่ผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือตามกฎหมายอยางไร จะทําให
สามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา จะตองเตรียมตัวอยางไรและหนวยงานของรัฐควรจะพิจารณา
อยางไร
2. นโยบายหรือการตีความ
การที่หนวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพื่อดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอยางยิ่งที่จะต อง
ใหประชาชนไดรับรู เพื่อใหความรวมมือปฎิบัติหรือเพื่อใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาวอันเปนสิ่งที่สําคัญ
ในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังนั้น นโยบายที่กําหนดขึ้นหรือการตีความ การใชกฎหมายใดๆ แมไมเขาขายที่มี
สภาพเปน กฎ ที่ตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็จะตองนํามารวมไวใหประชาชนสามารถตรวจดูได
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปอาจถือไดวาเปน
ขอมู ล ข าวสารสํ าคั ญไม เ ฉพาะเพื่ อให ผู รั บ เหมาหรื อผู ป ระกอบการได รั บ รู ขอมู ล ข าวสารเกี่ ย วกั บ งบประมาณ
ประจําปของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการตางๆอยางเทาเทียมกัน ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัด
จางตางๆมีการแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใสและทําใหรัฐไดประโยชนจากการแขงขันที่เปนธรรมและโปรงใส
นอกจากนั้น การที่ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารตามขอนี้ไดยังทําใหประชาชนมีขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการใชงบประมารของหนวยงานของรัฐ ตลอดจน
รายละเอียดของแผนงาน โครงการซึ่งสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐในทุกๆขั้นตอนใน
การใชจายงบประมารหรือการจัดซื้อจัดจางได
4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ คู มื อ หรื อ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฎิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี
ผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรับรูเชนกันเพื่อที่จะ ไดรูวาการ
ใหบริการหรือการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้นไดกําหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑการพิจารณาและการปฏิบัติของเจาหนาที่ไวอยางไร และในการขอรับบริการเรื่องตางๆ จาก
หนวยงานหรือเมื่อตองการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือ
หลั ก เกณฑ ต ามที่ กํา หนดไว ม ากน อ ยเพี ย งใด ทั้ ง นี้ คู มื อหรื อ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่จ ะต องนํ า มารวมไว ใ ห
ประชาชนตรวจดู กฎหมายกําหนดบังคับเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําสั่ง
ใดหากเปดเผยออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานของรัฐก็อาจไมเปดเผยได
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5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
เนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีการกําหนดเปนขอยกเวนวาขอมูลขาวสารซึ่ง
แมจะมีเนื้อหาตรงที่กฎหมายกําหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตถาขอมูลขาวสารนั้น ไดมีการ
จัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ก็ไมจําเปนตองนําขอมูลขาวสารนั้นทั้งหมดไปลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาอีก เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมีการพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาว
แล ว โดยใหมีการอ างถึ งสิ่ งพิมพ ที่มีการพิ มพ เ ผยแพร แลว ไวในราชกิจ จานุ เ บกษาด ว ย ดั งนั้ น ข อมูล ข าวสาร
ลักษณะนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะตองนํามารวมไวเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อปองกันปญหาในกรณีจัดหาซื้อในภายหลังไมสะดวก
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการดําเนินการตางๆของหนวยงานของรัฐ โดยปกติทั่วไป
ยอมไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได แตที่ผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผยทําใหประชาชนขาดขอมูลใน
การศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฎวามีสัญญาในบางกรณีที่รัฐไดทําไปโดย
เสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญาที่ไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได ดังนั้น กฎหมายจึงเห็นความจําเปนที่
จะตองกําหนดใหมีการนําสัญญาตางๆ ที่สําคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอน
หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา บริการสาธารณะมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได นั้นหมายความวา
เมื่อใดก็ตามที่หนวยงานของรัฐมีสัญญา
ทั้ง 3 ประเภท หนวยงานของรัฐจะตองนํามาไวยังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู
ตลอดเวลา โดยหนวยงานของรัฐจะไปอางเหตุผลใดๆ ในการที่จะไมนํา มารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไมได
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอนุญาตเพียงใหหนวยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอยหรือทําโดยประการ
อื่นใด เพื่อไมใหเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารบางสวนที่เห็นวาเปนขอมูล ขาวสารที่กฎหมายกําหนด ยกเวนมิให
ตองเปดเผย ไดแก การเปดเผยอาจจะกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือการเปดเผยอาจกระทําตอความมั่วคง
ของประเทศ ฯลฯ
การที่ กฎหมายกํ าหนดไวในข อนี้ เฉพาะสั ญญา 3 ประเภท เท านั้ น ที่ ต องนํ ามารวมไว ให
ประชาชนเขาตรวจดู มิไดความหมายวาสัญญาอื่นๆของหนวยงานของรับนั้นมิตองเปดเผย แตโดยหลั กการแลว
สัญญาโดยสวนใหญเกือบทุกเรื่องจะตองเปดเผยใหประชาชนไดรู เพียงแตวาหนวยงานของรัฐยังไมถูกบังคับหรือ
ถูกกําหนดไวตองนํามารวมไวทีศูนยขอมูลขาวสาร ซึ่งตองพรอมใหตรวจดูไดทันทีและตลอดเวลาเทานั้น
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
เนื่ อ งจากมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการตามที่ กํ า หนดในข อ นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญ ประชาชนจึงควรไดรูเพื่อจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการดําเนินการ
หรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวบาง เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือประเทศอยางไร หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ตนเองอยางไร รวมทั้งหากสนใจเรื่องใดเปนพิเศษสามารถไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนี้ขอ
ตรวจดู ขอมู ล ข าวสารที่ ส นใจนั้ น ในรายละเอี ย ดอี กได ทั้ งนี้ จะเห็ น ได ว าการกํ าหนดให มติ คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
คณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายชื่อรายงานหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชนาการพิจารณาไวดวย ขอกําหนดนี้
นับวาเปนประโยชนทั้งในสวนของผูที่มีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะสามารถตรวจสอบได
วาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตางๆ นั้น มีขอมูล ขอเท็จจริงที่เพียงพอหรือถูกตองมากเพียงใด ในทางตรงกันขาม
ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาไดวาการตัดสินใจอยูบนขอเท็จจริงปละหลักการที่ถูกตอง
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หรือไมเพียงใด ซึ่งหากไดมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อยางจริงจังแลวก็จะมีสวนชวยพัฒนาวากระบวนการบริการและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไดอีกชองทางหนึ่ง
8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
เนื่ อ งจากข อ มู ล ข า วสารเป น สิ่ ง ที่ มี จํ า นวนมากและมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต รวมทั้ง
ยังอาจมีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศอีกดวย
การที่กฎหมายไดใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่จะสามารถกํา หนด
เพิ่มเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดที่หนวยงานของรัฐจะตองจัดมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได อัน
เปนการกําหนดใหเปนขอมูลตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงเปนการ
สอดคลองกับลักษณะที่ไมหยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูลขาวสารทําใหสามารถสงเสริมใหศูนย
ข อ มู ล ข า วสารของราชการสามารถตอบสนองต อการส ง เสริ ม การรั บ รู ขอ มู ล ข า วสารของประชานได อย า งมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคมและประชาชนอยางแทจริง
ทั้งนี้ จนถึงป 2548 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศแลวรวม 2เรื่อง
คือประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 และวันที่ 1 ธันวาคม2543
เรื่อง กําหนดประกาศใหประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนาม
แลวและเรื่องการกําหนดใหขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจสอบดูไดตามมาตรา๙(8)คือใหขอมูลขาวสาร
เกี่ย วกั บการประกาศประกวดราคาและประการสอบราคาเป นข อมู ลขาวสารที่ตองนํ ามารวมไวยั งศูน ยขอมู ล
ขาวสารเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูอยางนอย๑ปรวมทั้งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางซึ่งจะตองทําเปนตาราง
สรุปผลไวเปนประจําทุกเดือนวาไดจัดซื้อจัดจางโดยวิธีใดมีผูเขารวมการจัดซื้อจัดจางจํานวนกี่รายเปนใครบาง ผูใด
ไดรับการคัดเลือกในวงเงินเทาใดและสรุปเหตุที่คัดเลือกผูรับจางดังกลาวดวย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
ขาวสารได ซึ่งจะเห็นวาประกาศคณะกรรมการนี้จะมีสวนชวยใหกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางเปนไป
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในกระบวนการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของรัฐใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
3.3 การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนที่ขอขอมูลขาวสารเปน
การเฉพาะราย
3.3.1 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามที่ขอโดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถา
มีผูมาขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจได
ตามสมควรใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร
หนาที่ในการเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้ แตกตาง
จาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดที่ตองที่ตองนํามาเปดเผยโดยนําไป
ประกาศราชกิจจานุเบกษาและขอมูลขาวสารประเภทใดที่จะตองการนํามาเปดเผยโดยการจัดใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดตลอดเวลา
สํ า หรั บ วิ ธี ที่ 3 หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ สํ า คั ญ คื อการจั ด ข อมู ล ข าวสารให ต ามที่ มีผู มาขอยื่ น คํ า ขอกั บ
หนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่องใดก็ตามพระราชบัญญัติไดมีการกําหนดเปนหลักปฏิบัติไววาถามีผู
มาขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อ าจเขาใจได
ตามสมควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควรซึ่งจะเห็นวา
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รูปแบบการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูขอเปน
รายกรณี ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการของแตละคนจึงอาจถือไดวาเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชนเปนการเฉพาะราย
3.3.2 อบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย
พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหตามคํา
ขอเฉพาะรายของประชาชรในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารที่ขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่ขอวาขอเรื่องอะไร ถาไม
เขาขอยกเวนที่จะไมเปดเผยตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ก็ถือเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐจะตองจัดหาให
ทั้งสิ้นการปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้พระราชบัญญัติกําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเมื่อขอจํานวนมาก
หรือขอบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น
3.3.3 แนวทางการดําเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง
เนื่องจากการดําเนินการเพื่อจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะราย
นี้อาจมีปญหาหาการดําเนินในบางกรณีได พระราชบัญญัติจึงกําหนดแนวทางเพื่อดําเนินการในกรณีตางๆดังนี้
1. กรณีขอมูลขาวสารของราชการที่ผูมาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายไดงาย ในกรณีนี้
หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหเสียหาย
แกขอมูลขาวสารนั้นก็ได
2. ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคําขอ
โดยหลักการแลวตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพพรอมที่จะให มิใชเปนการตองไปจัดทําวิเคราะห
จําแนกรวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม ทั้งนี้ เพื่อมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพิ่มภาระแกหนวยงานของรัฐ
เพื่อประโยชนแกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น แตพระราชบัญญัติก็ยังเปดโอกาสวาถาหนวยงานของรัฐเห็นวา
กรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องจําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือ
เปนเรื่องที่เปนประโยชนแกสาธารณะหนวยงานของรัฐจะจัดทําขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
3. ในกรณีที่มีผูขอขอมูลขาวสารใดแตในขณะนั้นไมมีขอ มูลขาวสารตามที่ขอถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐแลวหนวยงานของรัฐ
นั้นๆจะจัดใหขอมูลขาวสารของราชการตามที่มีผูขอขึ้นก็ใหมก็ได
3.3.4 แนวทางการดําเนินงานในกรณีที่ขอมูลขาวสารบางสวนเปนขอมูลขาวสารที่ไมสามารถ
เปดเผยขอมูล ขาวสารของราชการที่มีผูยื่ นคําขอใหเป ดเผยเปนการเฉพาะรายนี้ ในกรณี ที่อาจมี ขอมูลข าวสาร
บางสวนที่อยูในหลักเกณฑกําหนดยกเวนใหไมเปดเผยพระราชบัญญัติไดกําหนดเปนหลักปฏิบัติใหหนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการลบหรือตัดทอน หรือดําเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง ที่ไมเปนการเปด
เผลขอมูลขาวสารในสวนที่ไมสามารถเปดเผยดังกลาว กอนที่จะเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอ
ขอมูลขาวสารตอไป
3.3.5 สวนแนวทางการดําเนินการกรณีเปนขอมูลขาวสารที่หามเปดเผยตามมาตรา 14 ขอมูล
ขาวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยตามมาตรา 15 และขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 นั้นเมื่อมีคําขอ
ขอมูลขาวสารตามขางตนเจาหนาที่ของรัฐผูรับคําขอขอมูลขาวสารจะตองปฏิบัติใหเปนตามกฎหมายกําหนด
4 .ความสัมพันธเชื่อมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา 7 และมาตรา 9
4.1 ขอมูลขาวสารของราชการใดๆที่มีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับประชาชนมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทที่ตองนําลงพิมพใน
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ราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารประเภทนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับโครงสรางอํานาจหนาที่วิธีปฏิบัติของ
หนวยงานระเบียบ ขอบังคับฯลฯหรือเปนขอมูลขาวสารที่มีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของประชาชน หนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยมีจุดหมายประการแรกคือตองการใหมี
การแพรหลายของขอมูลขาวสารไปอยางรวดเร็วกวางขวางทั่วประเทศ ในลักษณะของการโฆษณาเผยแพรโดยทาง
ราชการที่เปนระบบและเชื่อถือไดใหประชาชนทั่วไปไดรูขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 อีกประกาศหนึ่งก็มุงหมายที่
จะใหขอมูลขาวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไวอยางเปนทางการเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดทั้งในแงของความถูกตอง
และควรใหประชาชนไดตรวจสอบโดยงายและนําไปใชอางอิงเพื่อประโยชนตางๆในทางกฎหมาย
4.2 ขอมูลขาวสารของราชการใดๆที่มีความสําคัญรองลงมาโดยมีความสําคัญยังไมถึงขนาดที่
จะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตองมีคาใชจายสูงแต
เป นข อมู ล ขาวสารที่ มีส าระสําคั ญที่ ประชาชนควรที่ได รูและสามารถนํ าขอมูล ใชป ระโยชนเ พื่ อการมี สว นร ว ม
ทางการบริ ห ารการปกครองภาครั ฐ เป น ข อมู ล เบื้ องต น เพื่ อการตรวจสอบของภาคประชาชน มาตรา 9 แห ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทที่หนวยงานของรัฐ
ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขามาตรวจดูไดดวยตนเองโดยสะดวก โดยมีจุดมุงหมายประการแรก คือ ตองการให
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตองจัดระบบขอมูลขาวสารที่สําคัญอื่นประชาชนควรไดรูใหเปนหมวดหมูเพื่อเปดเผย
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆของรัฐอยาง
แทจริง การเปดเผย
โดยวิธีตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารถือไดวาเปนกลไกพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง
และจะยังสงผลใหประชาชนมีโอกาสใชสิทธิและหนาที่ของตนไดอยางเต็มที่โดยสมบูรณตลอดเวลา ประการที่สอง
มุงหมายที่จะใหสิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการเปนการใชสิทธิของประชาชนโดยอิสระ เปนการที่
กฎหมายมุงที่จะวางกลไกระบบเอื้ออํานวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อเพิ่ม
ชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองภาครัฐและสรางเสริมระบบตรวจสอบภาครัฐให
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
4.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา ๗ และมาตรา ๙แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
4.3.1 มาตรา 7 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองกําหนดสถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐและใหสงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ลงประกาศในราชการกิจจา
นุเบกษา สวนมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหหนวยงานตอง
รวบรวมขอมูลขาวสารมาจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ดังนั้นสถานที่ที่จะนําขอมูลสารตามมาตรา 9 มาตั้งแสดง
นั้นจึงเปนสถานที่ตามมาตรา 7 ที่หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
4.3.2 โดยวัตถุประสงคและจุดมุงหมายที่กําหนดใหขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ตองมี
การเผยแพรออกไปกวางขวางทั่วถึงประเทศ เพื่อใหประชาชนตรวจคนไดโดยงายเพื่อการอางอิงและใชประโยชน
จากขอมูลขาวสารได หนวยงานที่จัดทําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
แลวตองนําราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนใชสิทธิตรวจดูไดดวย หากไมนํามา
ตั้งแสดงประชาชนก็จะประสบปญหาอุปสรรคในการคนหาขอมูลในราชกิจจานุเบกษาที่กระจัดกระจายตามที่ตางๆ
ไดโดยงายการคนหาขอมูลประเภทนี้กับจะเปนการผลักภาระใหกับประชาชนในการเขาถึงและตรวจคน การนํา
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัยมาตรา ๙และใชประโยชนไดอันจะเปนการขัดกับเจตนารมณของ
กฎหมายขอมูลขาวสารที่ตองการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
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ตางๆ ของรัฐเพื่อยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไว ใหป ระชาชนเข าตรวจดู ณ ที่ ทําการของหนว ยงานของรั ฐ โดยเรี ยกสถานที่ ที่จัด เก็ บ
รวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร
ศู น ย ขอมู ล ข าวสารเป น สถานที่ ที่ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด รวบรวมข อมู ล ข าวสารไว ให ป ระชาชน
สามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็น
วาเพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกํา หนดใหหนวยงานของ
รัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น ซึ่งหมายถึงหนวยงานของรัฐที่เปน
ราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการสวนทองถิ่น คือ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ และไมขึ้นกับราชการสวน
ภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเขตหรือสํานักงานภาคของหนวยงาน
ตาง ๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานขึ้น โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา
9 เทาที่หนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย
2. หนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสารมีหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนที่เขามาตรวจดูศึกษา
คนควา ขอสําเนา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจกขอมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดไวในกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการโดยมีหนาที่โดยสรุป ดังนี้
2.1 จัดระบบขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอื่น ๆ ที่หนวยงานในสังกัดนั้นสง
มาใหและจัดทําบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อใชประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
2.2 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดุขอมูลขาวสาร
2.3 การทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูใหแกผูขอ
2.4 กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอื่น ๆ ซึ่งไมมีในศูนยขอมูลขาวสาราใหสงคําขอไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา
2.5 กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอื่นใหแนะนําใหไปขอ 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
การไดรับ รูขอมูลขาวสารเกี่ย วกับการดํ าเนินการตาง ๆ ของรัฐ หลั กการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือตองให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตามมาตรา
9 ที่กฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดเพราะเปนเรื่องที่ประชาชนควรรู ดังนั้น
การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดเก็บขอมูลขาวสาร วิธีการคนหาทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/
ระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งการคนหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปน
สําคัญ สามารถคนหาศึกษาไดโดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอใหเจาหนาที่ชวยเหลือมากเกินสมควร อัน
จะทําใหการตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเปนสวนตัว
4. หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร
พระราชบั ญญั ติ ข อมู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข อมู ล
ขาวสาร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
กําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไว 4 ประการ คือ เรื่องสถานที่ เรื่องการจัดทําบัตรดัชนีเรื่องขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยประกอบกับผลจาก
การศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารทําใหไดขอเท็จจริงหลายประการวาหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เปนไปตามหลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูล
ขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
4.1 ขั้นตอนการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและการใหบริการ 7 ขั้นตอน
4.1.1 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
4.1.2 สถานที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร
4.1.3 วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ
4.1.4 การคัดเลือกเจาหนาที่ประจําศูนย
4.1.5 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ
4.1.6 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร
4.1.7 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
4.2 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หนวยงานของรัฐแตละแหงควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียวขึ้นมารับผิดชอบการ
ดํ าเนิ น งานของศู น ย ขอ มู ล ข าวสาร ไม ควรแบ งกระจายออกไปตามหน ว ยงานต าง ๆ และควรมี เ จ าหน าที่ ใ น
หนวยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง
4.3 สถานที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร
4.3.1 จัดตั้งภายในสํานักงานที่ไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) ยกเวนกรณี
จําเปนจริง ๆ ซึ่งไปจัดตั้งที่อื่นได โดยจัดใหหองหนึ่งหองใดเปนสัดสวนหรือหองสมุดของหนวยงานใหเปนศูนย
ขอมูลขาวสาร ถามีพื้นที่นอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น แตตองมีลักษณะเปน
สัดสวนพอสมควร
ถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดทั้งหมดในที่เดียวกันก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได แต
จะตองมีปายแสดงวาขอมูลขาวสารที่แยกเก็บนั้นเก็บอยูที่ใดแลว ตองมีบัญชีขอมูลขาวสารที่เก็บแยกแสดงไวดวย
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4.3.2 ควรเปนบริเวณที่ประชาขนสามารถใชบริการไดโดยงายและสะดวก โดยหลักควรอยูชั้นลาง
ของสํานักงาน
4.3.3 จัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.....................(ชื่อหนวยงาน)” ติดไวใหเห็นชัดเจน หรือ
ทําแผนผังแสดงที่ตั้งศูนยไวหนาสํานักงานดวยก็จะเปนประโยชนแกประชาชนอยางยิ่ง (ตัวอยางปายชื่อดูใน
ผนวก)
4.4 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีครุภัณฑและวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนไวที่ศูนย
ขอมูลขาวสาร ดังนี้
4.4.1 โตะ/เกาอี้ สําหรับเจาหนาที่ประจําศูนย
4.4.2 โตะ/เกาอี้ สําหรับประชาชนในการคนหา คนควาและศึกษา
4.4.3 ตูเอกสารควรเปนตูกระจกหรือชั้นวางแฟมเอกสารไมควรอยางยิ่งที่จะเก็บขอมูลขาวสาร
ไวในตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก หรือตูเหล็กสองบานปดทึบ หรือการลอคกุญแจ ซึ่งขัดกั บเจตนาของการจัดไวใหประชาชน
ตรวจดู ไดโ ดยงาย หยิบ ไดง ายและไม ควรกลั วหายเกิน จําเปน เพราะขอมูล ขาวารที่จัด มาไว นี้เป นสํ าเนาข อมู ล
ขาวสาร สวนตนฉบับยังคงเก็บอยูกับหนวยงานเจาของเรื่อง หากสําเนาที่นํามาตั้งไวหายไปก็สามารถนําสําเนาใหม
มาทดแทนได
4.4.4 โทรศัพท (สําหรับหนวยงานขนาดกลาง/ใหญ)
4.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเทาที่จําเปน
4.4.6 สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น เชน พัดลม ตูน้ําเย็น เปนตน หากจัดใหไดก็จะเปนการเอื้อ
อาทรแกประชาชนอยางยิ่ง
4.4.7 แบบฟอรมตาง ๆ
4.5 การคัดเลือกเจาหนาที่ประจําศูนย
ผูบริหารของหนวยงานตองแตงตั้งบุคลากรทําหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารอยางนอยควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้
4.5.1 ผูผานการอบรมหรือมีความรูกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
4.5.2 มีมนุษยสัมพันธดี
4.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหนวยงานไดอยางเปนอยางดี
4.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟมขอมูล ระบบการสืบคนขอมูลหรือดัชนี
4.5.5 ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยอยางตอเนื่อง
4.6 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ
4.6.1 หนวยงานของรัฐนั้นจะตองออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน
ลงพิมพในราชกิ จจานุเบกษา รวมทั้งอาจออกระเบียบวาดวยการรักษาความเปนระเบียบเรีย บรอยและความ
ปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดวยก็ได
4.6.2 หากหนวยงานไมประสงคจะเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองขอขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการขอมูลขาวสารฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2542 หนวยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการก็ได
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4.6.3 กําหนดขั้นตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร
(ดูตัวอยางปายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอยางยางจะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสารตามมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547
4.6.4 กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสาร แบบคํารองเรียนแบบคํา
อุทธรณทีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
4.6.5 จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารโดยมีรายการเทาที่จําเปนเพื่อเก็บไว
เปนหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ
4.7 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร
4.7.1 ที่มาของขอมูลขาวสารในหนวยงานของรัฐ
1) กฎหมายซึ่งตราโดยฝายนิติบัญญัติ
2) กฎซึ่งตราหรือกําหนดโดยฝายบริหาร เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหนาสวน
ราชการ ซึ่งมีผลบังคับใชตอหนวยงานนั้นไมวาทางตรงหรือทางออม
3) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น
4) การไดรับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือการปฏิบัติราชการ
5) โดยวิธีอื่น ๆ เชน การจัดซื้อ การรับมอบ บริจาค เปนตน
4.7.2 หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกขอมูลขาวสารภาคบังคับไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู
1) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น หรือ หากหนวยงาน
ของรัฐอื่นเปนผูตรา แตมีผลไมวาทางตรงหรือทางออมใหหนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติ (ซึ่งมีผลเทากับหนวยงาน
ของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้นเอง)
2) มีสภาพอยางกฎที่มีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบโดยตรง
ตอเอกชน หรือกระทบถึงสิทธิหนาที่ประชาชนภายใตขอบอํานาจของหนวยงานนั้น ผลจากขอ 4.7.2 จึงเปนเรื่อง
ที่ประชาชนตองรูหรือควรรู
4.7.3 การจําแนกระหวางขอมูลขาวสารภาคบังคับภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน
1) ขอมูลขาวสารภาคบังคับที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูที่ศูนย
ขอมูลขาวสาร คือ
- ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
- ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9
2) นอกจากนั้นยังมีขอมูลขาวสารภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน แมกฎหมายมิได
บังคับใหหนวยงานของรัฐนั้นตองจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูก็ตาม หากหนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสาร
ใดที่ประชาชนควรรู แลวจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูศึกษาคนควาได นอกจากจะเปนประโยชนตอประชาชน
ตอหนวยงานของรัฐนั้นเองแลว ยังเปนการสงเสริมใหเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เป น จริ งมากขึ้ น โดยประชาชนจะได รั บ ข อมู ล ข าวสารเพิ่ มเติ มขึ้ น และเข าใจการปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงาน เปนการสรางการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารที่โปรงใสรวมทั้งเปนโอกาสที่ประชาชนจะไดทําขอมูล
ขาวสารนั้นไปใชประโยชนในเรื่องที่เกี่ยวของดวย
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4.7.4 การจัดแฟมขอมูลขาวสาร
การจัดระบบขอมูลขาวสารนั้นมีขอเท็จจริงประการหนึ่งวา แตละหนวยงานของรัฐ มี
วิธีการจัดระบบขอมูลขาวสารและการจัดเก็บไมเหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะงานของแตละหนวยงานและ
ขนาดของหนวยงานดวย อยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่กําหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้นการจัดระบบขอมูลขาวสารจึง
ควรเรียงตามอนุมาตราดังกลาว เพื่อสะดวกในการใสขอมูลขาวสารเพิ่มเติมและการคนหา
ตัวอยางการจัดแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 (1) – (8) เรียง
ตามอนุมาตรา
4.7.5 การจัดทําบัญชีและบัตรดัชนีรายการ
1) เพื่อเปนการควบคุมขอมูลขาวสารที่จัดมาไวในศูนยขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ประจํา
ศูนยจะตองทําบัญชีขอมูลขาวสารเรียงตามอนุมาตรา บัญชีคุมขอมูลขาวสารนี้ใหเจาหนาที่ประจําศูนยเก็บรักษาไว
เพื่อเปนหลักฐานอางอิง
2) การจัดทําบัตรดัชนีรายการควรจัดทําแบบบัตรดัชนีรายการหองสมุดซึ่งเปนสากล
และตรวจคนไดงายหรือแบบเฉพาะที่หนวยงานถือปฏิบัติอยู การจัดทําบัตรดัชนี
หากจัดทําระบบคนหาดวยคอมพิวเตอรจะตองแนใจวามีเจาหนาที่ประจําศูนยคอย
แนะนําชวยเหลือผูเขาขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย เพราะผูเขามาตรวจดูอาจใชคอมพิวเตอรไมเปน
4.8 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
4.8.1 เมื่อมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารจะตอง
แนะนําใหผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
และเพื่อการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนีก้ ็จะเปนการตรวจสอบเบื้องตนวาวเปนคนไทยหรือไมหากสงสัย
วาเปนคนตางดาวก็ขอใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได (สิทธิของคนตางดาวดูขอ 5.3)
4.8.2 แนะนํ า ให ป ระชาชนตรวจสอบข อมู ล เบื้ องต น จากบั ต รดั ช นี ร ายงการหรื อจากระบบ
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อค น หาข อมู ล ข าวสารที่ ต องการ รวมทั้ งช ว ยเหลื อในการแนะนํ า และค น หาข อ มู ล ข าวสารให
4.8.3 กรณีที่มีการจัดแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปจัดไวตางหากหรือใหบริการ ณ สถานที่แหง
อื่น ตามขอ 4.3.1 จากคําอธิบายประกอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดวาตองมีเจาหนาที่ของรัฐอํานวยความ
สะดวกในการนําขอมูลขาวสารที่แยกเก็บไวที่อื่นมาใหประชาชนตรวจดู
อยางไรก็ตามในการจัดแยกขอมูลขาวสารไปเก็บไวตางหาก ศูนยขอมูลขาวสารจะตอง
จัดทําบัญชีและบัตรดัชนีอยูแลว เจาหนาที่ประจําศูนยควรแนะนําใหผูมาขอขอมูลขาวสารตรวจดูหากบัตรดัชนี
และบัญชีเสียกอน หากพบขอมูลขาวสารที่ตองการผูมาขอขอมูลขาวสารจะไปตรวจคน ดวยตนเอง ณ สถานที่ที่
นั้นหรือจะใหเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารไปนําขอมูลขาวสารนั้นมาใหตรวจดูก็ได
4.8.4 หลังจากคนบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแลวไมพบขอมูลขาวสารที่ตองการและ
เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารไดตรวจสอบแลววาไมมีขอมูลขาวสารนั้นในหนวยงานของตน แตมีอยูใน
หนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น ใหแนะนําเพื่อไปยื่นขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
4.8.5 เมื่อประชาชนขอถายสําเนาขอมูลขาวสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่ประจําศูนยจะตองถาย
สําเนาเอกสารใหรวมทั้งการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียกคาธรรมเนียมไดตาม
ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 หรือตามระเบียบของ
หนวยงานนั้นที่กําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ รายไดคาธรรมเนียมนี้
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ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2548 ขอ 5 ใหหัวหนาสวน
ราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บเงินคาธรรมเนียมไวใชจายเปนคาใชจายในการใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ
ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2548
4.8.6 กรณีที่ไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงานแหงนั้น ใหผูมาขอ
ขอมูลขาวสารกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบที่หนวยงานกําหนดแลวใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
4.8.7 เกี่ยวกับระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ดังนี้
1) กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ
2) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอ
ขอมูลทราบดวย
5. ขอควรจํา
5.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น
5.1.1 เปนสําเนาขอมูลขาวสาร ตนฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยูที่หนวยงานเจาของเรื่อง
5.1.2 ไมอนุญาตใหยืมออกไปนอกศูนยขอมูลขาวสารเพราะขัดตอเจตนาการจัดเอาไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ตองศึกษาคนควาในศูนยขอมูลขาวสาร หากตองการขอมูลขาวสารใดก็ใหยื่นคํารองขอสําเนา
ขอมูลขาวสารราชการนั้นได
5.2 ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร
5.2.1 ตองเปนคนไทย
5.2.2 ไมจําเปนตองมีสวนไดเสียเกี่ยวของและไมจําเปนตองบอกเหตุผล
5.3 สิทธิของคนตางดาว ในการขอตรวจดู/ขอสําเนาขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ บัญญัติวา
ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปจจุบันยังไมมี ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองใชดุลพินิจ โดยมีหลัก
ดังนี้
5.3.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนการเปนเผยตอ
สาธารณะแลวและเปนสากล ดังนั้น คนตางดาวยอมขอดูไดเพราะไมเปนความลับแตประการใด
5.3.2 หากเปนขอมูลขาวสารตามมาตราอื่น เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารควรแนะนําให
คนตางดาวทําหนังสือขอตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวของ มีสวนไดเสีย หรือเพื่อการปกปองสิทธิของ
ตนเอง คําขอเชนนี้เจาหนาที่สามารถใชดุจพินิจไดวา สมควรใหตรวจดูหรือใหสําเนาไดหรือไม
6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในชองทางใดไดบาง
ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี้
 หอกระจายขางชุมชนหรือเสียงตามสายในชุมชน
 เอกสารขอเท็จจริงตางๆ
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เวทีนําเสนอขอมูล
ศูนยขอมูลขาวสาร
รายงานการศึกษา
วิทยุกระจายเสียง
จดหมายขาว
การแถลงขาว
อินเตอรเน็ต
ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ

7. สิทธิของประชานในการรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารการประชุมสภาทองถิ่น เชน รับรูขอมูลขาวสารการกําหนดการ
ประชุมสภาทองถิ่น วาระการประชุม วันเวลา และสถานที่การจัดประชุมสภาทองถิ่น
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและรายละเอียด
แผนพัฒนาขององคกรกครองสวนทองถิ่น
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน รับรุขอมูล
การกําหนดวั น เวลา และสถานที่ในการประชุมพิ จารณารางข อบัญญั ติทองถิ่ น รับ รูความคืบหน าปละผลการ
พิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นในทุกขั้นตอนรับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมารรายจายประจําป เปนตน
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเกี่ยงกับการเงินและบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รับรูขอมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 สิทธิการับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ
8. เงื่อนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร
๑. ขอมูลขาวสารที่ขอตรวจดู ตองเปนขอมูลที่มีอยูแลวเทานั้น มิใชเปนการจัดทํา วิเคราะห จําแนก
รวบรวม หรือจัดทําใหมีขึ้นใหม
2.. การจัดทําขอมูลขาวสาร จะจัดทําสําเนาให ๑ ชุด ตอหนึ่งขอมูลขาวสาร
๓. เจาหนาที่อาจงดใหบริการในการที่มีการขอขอมูลขาวสารนั้นๆ ซ้ํา หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผล
สมควร
9. ขั้นตอนการรับบริการ
1. ผูที่ประสงคจะขอขอมูลขาวสาร กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพื่อยื่นตอเจาหนาที่
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาว วามีหรือไม
3. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม
4. ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ
5. ถายสําเนา/รับรองสําเนา
6. ผูติดตอเอกสารลงชื่อรับเอกสาร
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10. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
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 ไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
12. การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลไมเรียง ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80260 หมายเลข
โทรศัพท 0-7567-1263 โทรสาร 0-7567-1264 หรือ www. Mairiang.go.th

