แนวทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
****************

1. เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของประชาชน พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีเจตนารมณ์พ้ืนฐานสําคัญอยู่ 5 ประการ คือ
1.1 เพื่อเป็ นการประกันสิ ทธิรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชน ในการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ของรั ฐอย่างกว้างขวาง และส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารของหน่ วยงานของรั ฐอันจะ
นําไปสู่กระบวนการบริ หารของรัฐที่เป็ นธรรม
1.2 เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งซึ่ ง
จะนําไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1.3 เพื่อความจําเป็ นในการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารบางประเภทซึ่ งกฎหมายได้กาํ หนดไว้เกี่ ยวกับ
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์ที่สาํ คัญของเอกชนและคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคล
1.4 เพื่อส่ งเสริ มการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน
1.5 เพื่ อ การพัฒ นาระบบข้อ มู ล ข่ า วสารของภาครั ฐ โดยการจํา แนกและจัด ระบบเพื่ อ ให้ก าร
นําไปใช้ประโยชน์ และการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
จากเจตนารมณ์ขา้ งต้นทําให้เนื้ อหาสาระของพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ในหมวดที่ 1 นับตั้งแต่ มาตรา 7 – 13 ได้บญ
ั ญัติถึงการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารที่
หน่ วยงานของรั ฐต้องลงพิมพ์ในราชกิ จจานุ เบกษา ข้อมูลข่าวสารที่ หน่ วยงานของรั ฐต้องจัดให้มีไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู และข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้แก่ประชาชนผูข้ อ

2. บทบัญญัตทิ เี่ ป็ นกุญแจในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
2.1 มาตรา 7 หน่ วยงานของรัฐต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(2) สรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สาํ คัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสัง่ หนังสื อเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรื อการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จดั ให้มีข้ ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด

2.2 มาตรา 9 ภายใต้บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบด้วย
(1) ผลการพิจารณาหรื อคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
(2) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ที่กาํ ลังดําเนินการ
(4) คู่มือหรื อคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิ ทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่ งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริ การสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด
2.3 มาตรา 11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา หรื อจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ ้ นั ระบุขอ้ มูล
ข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่ วยงานของรัฐผูร้ ับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสาร
นั้นให้แก่ผขู ้ อภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผนู ้ ้ นั ขอจํานวนมากหรื อบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
* ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้
หรื อจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสี ยหายแก่ขอ้ มูลนั้น
* ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตอ้ งเป็ นข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้
มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรื อจัดให้มีข้ ึนใหม่ แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
กรณี ที่ขอนั้นมิ ใช่ การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นเพื่อปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภาพ
สําหรับผูน้ ้ นั หรื อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลนั้นให้กไ็ ด้
2.4 มาตรา 12 ในกรณี ที่มีผยู ้ ื่นคําขอข้อมูลตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูลจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานส่ วนกลาง หรื อส่ วนสาขาของหน่ วยงานนั้น หรื อจะอยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่ วยงาน
ของรั ฐแห่ งอื่น ให้หน่ วยงานของรั ฐที่รับคําขอให้คาํ แนะนําเพื่อให้ผูข้ อไปยื่นคําขอต่อหน่ วยงานของรั ฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลนั้นโดยไม่ชกั ช้า

3. ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รั ฐ ต้อ งจัด ให้มีข อ้ มู ลข่ า วสารของราชการอย่า งน้อ ยตามที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้ใ ห้ป ระชาชนเข้า ตรวจดู
ประกอบกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทาํ การของหน่ วยงานของรัฐ โดย
เรี ยกสถานที่ที่จดั เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริ การว่า “ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ”

หลักเกณฑ์ และวิธีการเกีย่ วกับการจัดให้ มีศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร
1. ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารและการให้ บริการ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1.1 การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
1.2 สถานที่ต้ งั ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ให้จดั ตั้งภายในสํานักงานที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นจําเป็ นจริ งๆ ซึ่งไปจัดตั้งที่อื่นได้ โดยจัดให้หอ้ งหนึ่งห้องใดเป็ นสัดส่ วนหรื อห้องสมุดของหน่วยงาน
จัดทําป้ ายชื่ อ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่ วยงาน ติ ดไว้ให้เห็ นชัดเจน หรื อทําแผนผังที่ ต้ งั ศูนย์ไว้หน้า
สํานักงาน
1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ อกสาร แฟ้ มข้อมูล โทรศัพท์
กระดาษ/เครื่ องเขียนเท่าที่จาํ เป็ น แบบฟอร์มต่างๆ และสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น พัดลม ตูน้ ้ าํ เย็น ฯ
1.4 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ หน่วยงานต้องแต่งตั้งบุคลากรทําหน้าที่ประจําศูนย์อย่าง
น้อยควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ผ่านการอบรมหรื อมีความรู ้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (2) มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี (3) สามารถประสานงานกับทุกหน่ วยงานได้เป็ นอย่างดี (4) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้ ม
ระบบการสื บค้นข้อมูลหรื อดัชนี (5) ปฏิบตั ิหน้าที่ประจําศูนย์อย่างต่อเนื่อง
1.5 ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริ การ ให้หน่วยงานเป็ นผูก้ าํ หนดเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1.6 ข้อมูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
1.7 ขั้นตอนการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร เมื่อประชาชนเข้ามาตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์จะต้องแนะนําให้ลงชื่ อในสมุดทะเบียนเพื่อเป็ นหลักฐานของทางราชการ แนะนําให้ตรวจดู
ข้อมูลจากบัตรดัชนีรายการ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการค้นหา หากไม่มีขอ้ มูล
ในหน่ วยงานนั้น แต่มีอยู่ที่หน่ วยงานอื่นให้แนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่ วยงานอื่นโดยไม่ชกั ช้า กรณี ที่
ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารและข้อมูลนั้นหน่วยงานมีพร้อมที่จดั ให้ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารที่ขอมีจาํ นวนมาก หรื อไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน ต้องแจ้งให้
ผูข้ อข้อมูลทราบ ภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแล้วเสร็ จให้ทราบด้วย

2. ข้ อควรจํา
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ตอ้ งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้น้ นั จะต้อง
2.1 เป็ นสําเนาข้อมูลข่าวสาร ต้นฉบับหรื อตัวจริ งยังคงเก็บอยูท่ ี่หน่วยงานเจ้าของเรื่ อง
2.2 ไม่อนุ ญาตให้ยืมออกไปนอกศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเพราะขัดต่อเจตนาการจัดเอาไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ต้องศึกษาค้นคว้าในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร หากต้องการขอข้อมูลใดให้ยื่นคําร้ องต่อ
เจ้าหน้าที่
2.3 ผูเ้ ข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารต้องเป็ นคนไทย
2.4 ผูเ้ ข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารไม่จาํ เป็ นต้องมีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวข้องและไม่จาํ เป็ นต้อง
บอกเหตุผล

2.5 สิ ทธิของคนต่างด้าว ในการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ บญั ญัติวา่
ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวงซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มี ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้ดุลพินิจ
โดยมีหลัก ดังนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ซึ่ งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็ นการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะแล้วและเป็ นสากล ดังนั้น คนต่างด้าวย่อมขอดูได้
(2) หากเป็ นข้อมูลตามมาตราอื่น เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควรแนะนําให้ทาํ หนังสื อขอ
ตรวจดูหรื อขอสําเนาเฉพาะเรื่ องที่ ตนเกี่ ยวข้อง หรื อเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตนเอง คําขอเช่ นนี้ เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ดุลพินิจว่า สมควรให้ตรวจดูหรื อให้สาํ เนาได้หรื อไม่
*********************

