พระราชบัญญัติขอ
 มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่ รองรับสิทธิ ไดรูของ
ประชาชนโดยกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการและกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชน
การเผยแพรความรูความเขาใจกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งนอกจาก
การเสริมสรางความรูค
 วามเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการแลว ยังเปนการดําเนินการตาม
ตัวชี้วด
ั เรื่อง “ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ” ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของสวนราชการ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550” อีกดวย
เจตนารมณของพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ ก็เพื่อใหประชาชนไดรบ
ั รูขอมูลขาวสาร
ิ ธิทางการเมือง
เกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐอยางกวางขวาง เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็น และใชสท
ไดโดยถูกตอง ตรงตามความเปนจริง สงเสริมใหรฐ
ั บาลเปนไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดถก
ู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2540 และมีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 หรือ 90 วันหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ ประเทศสวีเดนเปนประเทศแรกที่มีกฎหมายลักษณะนี้ (กฎหมาย Freedom of the Press ซึ่งเปนการกําหนด
ขั้นตอนปฏิบัตใิ นการใชสท
ิ ธิในการรับรู และเปนที่มาของการออกกฎหมายลักษณะคลายๆ กันนี้ของประเทศอื่นๆ
ในระบอบประชาธิปไตย) ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศแรกในเอเชียทีม
่ ีกฎหมายนี้ โดยเปนการรวมกฎหมาย
ในตางประเทศ 2 ฉบับ มาปรับปรุงและประยุกตใหเขากับสังคมไทย นั่นคือ กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลสาธารณะ ซึ่ง
ประชาชนมีสท
ิ ธิรู และ กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งหนวยงานที่ครอบครอง ควบคุมดูแลขอมูล
เหลานั้นตองคุม
 ครอง/ไมเปดเผย
กลาวโดยสรุปคือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนเรื่องของการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ ที่ถือวาเปนขอมูลสาธารณะซึ่งประชาชนมีสิทธิรู ขณะเดียวกันก็เปนการคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง/ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการมีความสําคัญในการที่จะทําใหประชาชนไดขอมูลขาวสารที่
สมบูรณในการตัดสินใจ ไดรับทราบการทํางานของรัฐ รวมทั้งมีโอกาสในการรวมกําหนดนโยบายของรัฐ อีกทั้ง
ยังเปนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบต
ั ิงานของรัฐดวย

-2ประโยชนที่ไดรับจากพระราชบัญญัตข
ิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแก
-

การสรางความโปรงใสในการปฏิบต
ั ิงาน
การมีสวนรวมทางการเมือง
การพิทักษสท
ิ ธิประโยชน
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

หลักการตามพระราชบัญญัติขอ
 มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย
1. เปดเผยเปนหลักทัว
่ ไป ปกปดเปนขอยกเวน
เปนหลักการพื้นฐานที่ใชกับขอมูลขาวสารทั่วไป ซึ่งตรงกันขามกับการปฏิบัติของราชการในอดีตที่ถือ
วาเอกสารของทางราชการเปนความลับที่พึงสงวน โดยดําเนินการแบบปกปดเปนหลัก ดังนั้น ในชวงแรก ๆ ของการ
บังคับใชกฎหมายนี้จึงมีอุปสรรคตาง ๆ เพราะขัดกับการปฏิบต
ั ิและความเคยชินของขาราชการ อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันราชการตองปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายดังกลาว โดยเปดเผยขอมูลเปนหลัก สวนการปกปดหรือไมเปดเผยขัอ
้
มูลนั้น จะตองเปนไปตามขอยกเวนที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ไวเทานัน
2. ขอยกเวนตองเปนไปตามกฎหมายเทานั้น
ในมาตรา 14 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัตข
ิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึง
เหตุผล/ขอยกเวนของการไมเปดเผยขอมูล ซึ่งหากไมเปนไปตามขอยกเวนดังกลาว ก็ตองใชหลักการขอ 1 คือการ
เปดเผยขอมูล
3. การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
เปนการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปกปด
เปนหลักเปดเผยเปนขอยกเวน ซึ่งตรงขามกับหลักการขอ 1 ที่ใชกับขอมูลขาวสารทัว่ ไปของทางราชการโดย
หลักการขอ 3 นี้จะใชกับขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
ในนิยามความหมายตาง ๆ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 4) เปนการ
ิ ามความหมายของคําตาง ๆ ดังนี้
กําหนดขอบเขตการบังคับใชกฎหมายไปในตัวดวย โดยมีนย
1. ขอมูลขาวสาร
หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรเู รื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะ
ทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจด
ั ทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
วิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
2. ขอมูลขาวสารของราชการ
หมายถึง ขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
3. หนวยงานของรัฐ
ิ าค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัด
หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภ
รัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงาน
อิสระของรัฐ และหนวยงานอืน
่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4. เจาหนาที่ของรัฐ
หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติใหแกหนวยงานของรัฐ
5. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
หมายถึง ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ
ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีม
่ ีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ
ใหรต
ู ัวผูนั้น ได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูล
ี่ ึงแกกรรมแลว เปนตน
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง เฉพาะตัวของผูทถ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขอมูลขาวสารนั้นจะตองประกอบดวย 2 สิง่ จึงจะถือวาเปนขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ไดแก 1) สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน ฐานการเงิน ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพ ฯลฯ และ 2) สิ่งทีท
่ ํา
ใหรต
ู ัวผูนั้นได ไดแก ชื่อ นามสกุล เสียง ภาพ รหัสพันธุกรรม (DNA) ฯลฯ

-3ทัง้ นี้ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัตินี้ กําหนดไววา “บุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดาเทานัน
้ ไมรวมถึง
นิติบุคคลที่เปนบริษัทหางรานตาง ๆ ดังนั้น กฎหมายฉบับนีจ
้ งึ ใหความคุมครองเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานัน
้ แต
บุคคลตามกฎหมายจะไมไดรับความคุมครองในเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
เนื่องจากจุดประสงคสาํ คัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ การใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ ใหครอบคลุมกวางขวางมากทีส
่ ด
ุ ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จึงไดกําหนดเปนมาตรการเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐตองดําเนินการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ เพื่อใหประชาชนไดรู โดยวิธีการตอไปนี้
1. การนําขอมูลขาวสารของราชการตามทีก
่ ฎหมายกําหนด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารทีส
่ ําคัญที่ประชาชนคนตองรู ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหมี
การเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งเก็บเปนหลักฐานในการใขอางอิงเพื่อประโยชนตาง ๆ ทางกฎหมาย โดยขอมูล
ขาวสารทีห
่ นวยงานของรัฐตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามที่กําหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตฉ
ิ บับ
นี้กําหนดไว จะตองมีขอมูลขาวสารอยางนอย ดังตอไปนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุปอํานาจหนาทีท
่ ี่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
สถานที่ตด
ิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ
ทั้งนี้เฉพาะทีจ
่ ัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
1.5 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด

2. การนําขอมูลขาวสารของราชการตามทีก
่ ฎหมายกําหนด ไปรวมและจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสถานที่เฉพาะ ที่
ประชาชนสามารถเขาไปตรวจดูไดโดยสะดวก รวมทั้งตองมีดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสาร ที่จะใหประชาชน
สามารถตรวจสอบ รายการขอมูลขาวสารไดดว ย ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 กลาวโดยสรุปคือ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานตองมี “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ”
เพื่อใหบริการแก ประชาชน ซึง่ หนวยงานของรัฐตองรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตอไปนีไ
้ วให
ประชาชนเขาตรวจดูเมื่อใดก็ได
2.1 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มผ
ี ลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
2.2 นโยบายและการตีความ
2.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
2.4 คูมือหรือคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
2.5 สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
2.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม
่ ีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให
ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย
2.8 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนด
ทัง้ นี้ ขอมูลขาวสารดังกลาว หากมีสวนตองหามมิใหเปดเผยตามที่กําหนดไวในมาตรา 14 หรือมาตรา
15 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ อยูดวยใหลบหรือตัดตอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น นอกจากนี้ในการใหบริการขอมูลนั้น หนวยงานของรัฐอาจกําหนดหลักเกณฑเรียกคาทําเนียมการขอ
สําเนาของขอมูลขาวสารของราชการได แตจะตองไมเกินเกณฑกลางทีค
่ ณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนด เวนแต
จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
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3. การเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารของราชการ ใหกับประชาชนที่มาขอเปนการเฉพาะราย
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดไววา ถามีผูมาขอขอมูล
ขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอนั้นระบุขอ
 มูลขาวสารทีต
่ องการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอ ในเวลาอันสมควร ดังนั้น การจัดขอมูลขาวสารให
ประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูข
 อเปนรายกรณี ซึ่งแตกตางกันตามความตองการของ
แตละคน
ทัง้ นี้ ขอมูลขาวสารที่ขอนี้ ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่จะขอ วาจะขอเรื่องอะไร หากไมเขาขอยกเวนที่จะไม
เปดเผยตามทีพ
่ ระราชบัญญัตก
ิ ําหนด ใหถือเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่ตองจัดหาให นอกจากนี้ ตองเปน
ขอมูลขาวสารที่มีอยูแ
 ลวในสภาพที่พรอมจะใหได ไมใชตองไปจัดทํา วิเคราะห รวมรวม สรุป หรือจัดใหมีขึ้นใหม
หรือหาก จะจัดทําขึ้นใหมก็ได แตตองเปนไปเพื่อการพิทักษคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน ไมใชเพื่อ
ประโยชนทางการคาซึ่งหนวยงานสามารถเก็บคาบริการไดตามที่เห็นสมควร
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนเอกสารประวัติศาสตร
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดวา ขอมูลขาวสารของ
ราชการทีห
่ นวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนดนับแตวันใหเสร็จสิน
้ การจัดใหมีขอ
 มูล
ขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
กําหนดในพระราช กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ซึ่งกําหนดเวลาที่ตองสงขอมูลขาวสาร
ของราชการตามที่กลาวมาแลวนั้น มีดังนี้
- ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 (ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหาตอ
สถาบันพระมหากษัตริย) เมื่อครบ 75 ป
- ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 (ขอมูลขาวสารของราชการทีห
่ นวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่
ของรัฐอาจใชดล
ุ พินิจมีคาํ สั่งไมใหเปดเผย) เมื่อครบ 20 ป
ทั้งนี้ กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดคราวละ 5 ป ตามกรณีที่กําหนดไวในมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ ดังนั้น จึงกลาวไดวา โดยหลักการแลวประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการได
ทั้งหมดในชวงเวลาตาง ๆ เพราะขอมูลขาวสารบางเรื่องไมสามารถเปดเผยไดในชวงเวลาหนึ่ง แตทา ยที่สด
ุ ก็จะ
สามารถเปดเผยได
โดยสรุปแลว ประเภทของขอมูลขาวสาร แบงไดเปน
1. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได ไดแก
- ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7
- ขอมูลขาวสารที่หนวยงานจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9
- ขอมูลขาวสารที่มีการรองขอใหเปดเผยตามมาตรา 11
2. เอกสารประวัติศาสตร ตามมาตรา 26
3. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (หมวด 3)
คือ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลและสิ่งที่ทาํ ใหรต
ู ัวผูนั้นได โดยมาตรา 23 ได
กําหนดหนาที่และแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความ
ควบคุมดูแล ดังนี้
- ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจําเปน เพื่อการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมรี ะบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(มาตรา 23(1))
- ตองพยายามเก็บขอมูลขาวสารจากเจาของขอมูลโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น (มาตรา 23(2))
- จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ โ (มาตรา 23(3)) โดย
ไมไดลงในรายละเอียด แตเปนขอมูลเกี่ยวกับ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว ประเภทของระบบขอมูล
ขาวสาร
สวนบุคคล ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอ
 มูลขาวสารของเจาของขอมูล วิธีการ
ขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และแหลงทีม
่ าของขอมูล
- ตองตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบ ใหถูกตองอยูเสมอ (มาตรา 23(4))
- ตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อ
ปองกัน มิใหมก
ี ารนําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล (มาตรา 23(5))

-5ทัง้ นี้ ในมาตรา 25 ระบุไววา บุคคลมีสิทธิที่จะไดรถ
ู ึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตน โดย
ทําหนังสือคําขอไปยังหนวยงานของรัฐทีค
่ วบคุมดูแลขอมูลขาวสาร และหนวยงานของรัฐตองใหบุคคลนั้น หรือ
ผูกระทําการแทนบุคคลนั้น ไดตรวจดูหรือไดรบ
ั สําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น ซึ่งหากเห็น
วาขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นไมถูกตองตามความเปนจริง ก็มีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐตองพิจารณาคํา
ขอดังกลาว และแจงใหบค
ุ คลนั้นทราบดวย
4. ขอมูลขาวสารทีอ
่ าจไมตองเปดเผยก็ได ไดแก
่ าจ
4.1 ขอมูลขาวสารของราชการทีห
่ ามมิใหเปดเผย ตามมาตรา 14 คือ ขอมูลขาวสารทีอ
กอใหเกิดความเสียหาตอสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งพระราชบัญญัติกําหนดวาจะเปดเผยมิได โดยไมมีขอยกเวนให
ไปพิจารณาในดุลพินิจชั่งน้ําหนักทั้งสิ้น
4.2 ขอมูลที่หนวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย ตามมาตรา 15 คือ ขอมูลที่หนวยงานของ
ั ิหนาที่ตาม
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจใชดุลพินิจเพื่อมีคาํ สั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบต
กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน ซึ่งขอมูล
ดังกลาว ไดแก
- ขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (มาตรา 15(1))
- ขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม (มาตรา 15(2))
- ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ ในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตทั้งนี้ ไม
รวมถึง รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว
(มาตรา 15(3))
- ขอมูลขาวสารที่เปดเผยแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลใด
บุคคลหนี่ง (มาตรา 15(4))
- ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการ
รุกล้ํา สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร (มาตรา 15(5))
- ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม
 ครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มผ
ี ูใหมาโดย
ไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ
 ื่น (มาตรา 15(6))
ี ารกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม (มาตรา 15(7))
- ขอมูลขาวสารอื่นตามที่มก
ทั้งนี้ หากเจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจมีผลกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูอื่นจะตองสอบถามคําคัดคานจากผูถก
ู กระทบเสียกอน โดยใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายใน
เวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรบ
ั แจงซึ่งผูถูกกระทบมีสท
ิ ธิคัดคานการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้นได โดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามมาตรา 17
แหงพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้
4.3 ขอมูลที่เปนความลับตามมาตรา 16 โดยมาตราดังกลาวไดใหอํานาจคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยดูควบคูไ
 ปกับระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่วาดวยเอกสารขอมูลขาวสารลับซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน โดยไมขัดกับ
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
สําหรับองคกรที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติขอ
 มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแก
1. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (หมวด 5)
มีอํานาจหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ
หนวยงานของรัฐ ในการปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้ และใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินต
ี้ ามทีไ
่ ดรับคําขอ รวมทั้งอํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามทีก
่ ําหนดไวใน มาตรา 28
แหงพระราช บัญญัตฉ
ิ บับนี้ ซึ่งโดยสรุปแลว คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่เพียงการพิจารณา
และใหคําแนะนํา โดย ไมมีอํานาจบังคับหรือสั่งการใด ๆ ดังนั้น หากเกิดการรองเรียนเนื่องจากไดรับความเสียหาย
จากการเปดเผย/ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ก็เปนสิทธิของผูไ
 ดรับความเสียหายที่จะไปฟองดําเนินคดีตามกฎหมาย
ตอไป

-62. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (หมวด 6)
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15
หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
มาตรา 25 โดยการแตงตั้งคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ใหแตงตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ของขอมูลขาวสารของราชการ ซึง่ ในปจจุบัน มีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแลว จํานวน 5 คณะ ไดแก ขอมูลขาวสารดานความมัน
่ คงของประเทศ ดานเศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ ดานการแพทยและสาธารณะสุข ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร และ ดานการ
บริหารราชการแผนดิน การสังคม และการบังคับใชกฎหมาย
่ ี่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสาร
สําหรับ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” ซึ่งเปนสถานทีท
ไวใหประชาชนเขาคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตข
ิ อมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําศูนยขอ
 มูลขาวสารของราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูล ขาวสารของราชการ เรือ
่ ง หลักเกณฑและวิธก
ี ารเกี่ยวกับการจัดใหมข
ี อมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานที่ตง
ั้ ของศูนยขอมูลขาวสาร
1.1 จัดตั้งภายในสํานักงาน โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารในหองใดหองหนึ่งเปนสัดสวน แตหากมี
พื้นที่นอยก็จด
ั เปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น ซึ่งหากไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดทั้งหมดในทีเ่ ดียวกัน
ก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได แตตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย
1.2 จัดตั้งภายนอกสํานักงาน โดยจัดในหองสมุดของหนวยงานอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียงได ทั้งนี้
ควรจัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.....(ชื่อหนวยงาน).....” ติดไวดว ย
2. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาทีผ
่ ูรบ
ั ผิดชอบ
หนวยงานของรัฐควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียว เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของ
ศูนยขอมูลขาวสาร ไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาที่ในหนวยงานนั้นรับผิดชอบ
โดยตรง
3. วัสดุอุปกรณที่จา
ํ เปนภายในศูนยขอมูลขาวสาร
ควรจัดใหมต
ี ูหรือชั้นและแฟมสําหรับจัดเก็บเอกสารและดัชนีของขอมูลที่จด
ั เก็บ โตะและเกาอี้สําหรับ
ใหผม
ู าขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
4. การจัดเก็บขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร
4.1 ระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสาร อาทิ การจําแนกขอมูลตามหนวยงานในสังกัดและหมายเลข
(รหัส) ประจําขอมูลขาวสารนั้น การแยกขอมูลขาวสารออกเปนหมวด/เรื่องตามมาตรา 9 (1)-(8) แหง
พระราชบัญญัตข
ิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การจัดลําดับตัวอักษรของเรื่องภายในแฟม การจัดทําบัตรคั่น
ประเภทขอมูลขาวสารและหมวด/เรื่องขอมูล การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร เปนตน
4.2 การจัดทําแฟมบันทึกการขอตรวจดู และสําเนาเอกสารเพื่อเปนสถิติการดําเนินการของศูนยขอมูล
ขาวสาร
5. การใหบริการขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร เชน
- แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีทศ
ี่ ูนยขอมูลขาวสารจัดทําไว เพื่อคนหาขอมูล
ขาวสารตามทีต
่ อ
 งการ
- ชวยเหลือในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน
- เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนินการถายสําเนาให โดยคิด
คาธรรมเนียม เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน 1 บาท เปนตน
- หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาทีจ
่ ะคิดคาธรรมเนียมอัตราคํารับรองละไมเกิน
5 บาท

-7สําหรับขอมูลขาวสารที่ตอ
 งจัดเตรียมไวใหพรอมในศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9 ตามที่ไดกลาวไปแลวนัน
้ สามารถสรุปไดอีกครั้งวา ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการตองมีขอมูลอยางนอย ตอไปนี้
1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มผ
ี ลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การ พิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
2. นโยบายและการตีความ
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
6. สัญญาสําคัญของรัฐ :- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุน
กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการทีแ
่ ตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนด เชน ประกาศจัดซือ
้ จัดจางและผลการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจาง
*************************************************************
ี ารใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ
...........วิธก
เขาทาง Web Site : http ://www.cad.go.th ที่ ศูนยขอมูลขาวสาร ไปที่
• ความรูขอมูลขาวสาร
• Powerpoint แนวทางปฏิบัตต
ิ าม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
• ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงาน พ.ศ. 2550
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