คูมือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

ศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ดวยศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งตองมีการจัดองคความรูใหเปนระบบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการ
ปฏิ บั ติ งานที่ รวดเร็ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540
โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อบริการประชาชน
ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
สําหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540ของ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู และเทคนิควิธี
บริหารจั ดการศูนย ขอมู ลขา วสารองคการบริหารสว นจังหวัด นครราชสีมาให แกเจาหน าที่ผูป ฏิ บัติ งานและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตาง ๆ ที่
ใชในการติดตอราชการ
ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารองค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ
ปฏิ บั ติ งานของศู นย ขอมู ล ขา วสารองคการบริหารส วนจังหวัด นครราชสี มาสามารถใช เป น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และสรางความเขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
ส วนจังหวัด นครราชสี ม าแก ผู รับบริการ รวมทั้ งใช ป ระกอบการขับ เคลื่ อนกระบวนการดํ า เนิ นงานให ไปสู
เปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอไป

ศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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- แบบคําขอขอมูลขาวสาร
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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คูมือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
1.ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจของหนวยงาน นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิในการเขาถึง
ขอมู ลขาวสารของหน วยงานของรัฐและเพื่ อความโปรงใน มีป ระสิ ทธิภาพในการปฏิ บั ติราชการ ซึ่งการให
บริหารของศูนยขอมูลขา วสารของราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนกระบวนการที่ชวย
สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการ
ขอมู ลขาวสารของราชการเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดใหมีขอมู ลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชน
โดยประชาชนที่ม าขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และได รับขอมู ลถูกตอง เปน ปจจุบัน อีกทั้งรับ
เรื่องราวรองทุกขเกีย่ วกับหนวยงาน และเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานที่ตองใหบริการประชาชนใหมีสิทธิรับรูขอมูล
ขา วสารตา ง ๆ ที่ เกี่ย วกับการดํ าเนิ นการของรัฐ องคการบริหารส วนจั งหวัดนครราชสีมาจึงออกระเบีย บ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ว า ด ว ย ข อ มู ล ข า วสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ เนื่ อ งด ว ย
พระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๔๐ ที่ มี
ขอบังคับเพื่อใหการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ ที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของราชการ ซึ่งใหความหมายของ หนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร วา
ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแตวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕
เปนตนมา และไดจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญ ญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนแนวทางในการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจในวิ ธี การ ขั้นตอนในการปฏิ บัติ งาน การให บ ริการขอมู ล ขา วสารของราชการ เพื่ อให
บุคลากรของหนวยงานสามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ
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2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
2.1 เพื่ อจัดเก็บ ขอมูล ขา วสาร องคความรูเกี่ย วกับกระบวนการบริหารจัดการศูน ยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในแตละขั้นตอน เกณฑ ขอกําหนด รายละเอียด มาตรฐานของงาน
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการปฏิบัติงาน เผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานขอมูลขาวสารทางราชการ
3.ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชป ระกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนว ยงานของรัฐ ไมวาจะเป นขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกั บ
เอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” หมายความวา มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของ
หนว ยงานภาครัฐในดา นการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึง ขั้นตอนการดําเนินการที่ส ามารถเปดเผยและ
ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คล” หมายความว า ข อ มู ล ขา วสารเกี่ย วกั บ สิ่ งเฉพาะตั ว ของบุ คคล เช น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู
นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลว
ดวย
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5.บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดดังนี้
5.1.1 จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับ
ใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก
5.1.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ
5.1.3 มี ป า ยบอกถึ ง ที่ ตั้ ง ของสถานที่ ห รื อ ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา
5.2 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7
พรอมทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
5.3 บริหารจัด การเกี่ ย วกับ การเป ด เผยข อมู ล ขา วสารของราชการอย า งเป น ระบบ เช น แต งตั้ ง
คณะกรรมการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
5.4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรทราบ เชน การ
อบรม / สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตาง ๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม สํารวจความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
5.5 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผูบริหารลงนามแลวเผยแพรบน
เว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ( http://www.koratpao.go.th ) รวมถึง สรุปการจัดซื้อจัด
จางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซดศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของทางราชการ อบจ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา ( http://www.oic.go.th/INFOCENTER12/1237 )
6.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.1 ขอมูลขาวสารที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมารวบรวมขึ้นเพื่อใหบริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา 9
ประกอบดวย
6.1.1 โครงสรางและการจัดองคกรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
6.1.2 สรุ ป อํ า นาจหน า ที่ ที่ สํ า คั ญ และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา
6.1.3 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
6.1.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
6.1.5 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน
6.1.6 นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
6.1.7 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
6.1.8 คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ

๔

6.1.9 สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
6.1.10 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
6.1.11 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ มติ ค ณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง โดยกฎหมาย หรื อ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี
6.1.12 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
6.2 นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารมาดําเนินการ 2 ระบบ คือ
6.2.1 ระบบการจัดการขอมูลขาวสาร ดวยจัดทําขอมูลขาวสารทางกายภาพ คัดแยกขอมูลที่
หนวยงานจั ด ให ป ระชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 ไวบ ริการ โดยจัด ทํา ดัชนีขอมูลขาวสารไวในดัชนี รวม
ดัชนีประจําแฟม
6.2.2 ระบบการจัดการขอมูลขาวสาร ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบคอมพิวเตอรที่มี
ระบบการจั ด การเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ กส มาพั ฒ นาเพื่ อรองรับ ข อมู ล ขา วสารองคก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนการขอขอมูลขาวสาร
๑. ผูขอรับบริการ แจงความประสงค ขออนุมัติ/อนุญาต เพือ่ ติดตอขอขอมูล/คําปรึกษาตอเจาหนาที่
ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
๒. ผูขอรับบริการยื่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลสวน
บุคคลของผูขอรับบริการ
๓. ผูขอรับบริการแจงรายละเอียดของขอมูลที่ตองการตอเจาหนาที่
๔. เจาหนาที่คนหาขอมูลจากระบบ
๔.๑ กรณีมีขอมูล ใหเจาหนาที่จัดเตรียมเอกสาร/ขอมูลสงใหผูขอบริการ
๔.๒ กรณีไมพบขอมูลหรือไมมีขอมูลในความรับผิดชอบใหเจาหนาที่สงใบติดตามเอกสารใหผูขอรับ
บริการเพื่อประสานงานโดยตรงกับเจาของขอมูลนั้น
๕. ผูขอรับบริการกรอกขอมูลลงในแบบแสดงความคิดเห็นตอการใชบริการของศูนยขอมูลขาวสารและ
สงใหเจาหนาที่
6. เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารแจงเรื่องไปยังหนวยงานผูครอบครองเอกสาร
7. หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการจัดเตรียมขอมูล/สงขอมูล/เอกสารใหกับผูขอรับบริการระยะเวลา
การดําเนินงานขึ้นอยูกับกระบวนการทํางานของหนวยงานเจาของขอมูล แตไมเกิน ๑๕ วัน

๕

โครงสรางการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เตรี ยมข้อมูลเพือนําเข้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

ดําเนินการลงทะเบียนและบันทึกเข้าระบบ

ข้อมูลทางกายภาพ
นําทรัพยากรลงทะเบียนบริ การ
/ ติดประกาศ

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
บริ การผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

เก็บสถิติพร้อมรายงานผล

เก็บสถิติพร้อมสํารวจความพึงพอใจ

เก็บรวมรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

นําเสนอผลการดําเนินงาน

๖

ขั้นตอนการขอขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.
ผูขอรับบริการ แจงความประสงค
ขอรับบริการขอมูลขาวสาร

1 นาที

2.
ผูขอรับบริการยื่นบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่

1 นาที

4.
5 นาที

เจาหนาที่คนหาขอมูล
จากระบบ
5 นาที

ไมพบ

5 นาที

พบ

3.
ผูขอรับบริการแจงรายละเอียด
ขอมูลที่ตองการ ตอเจาหนาที่

4.1
เจาหนาที่
จัดเตรียมเอกสาร/
ขอมูล สงใหผู
ขอรับบริการ

4.2
เจาหนาที่
สงใบติดตาม
เอกสารให
ผูขอรับบริการ

5 นาที

5.
ผูขอรับบริการ กรอกขอมูลลงในแบบ
แสดงความคิ ด เห็ น ต อ การใช บ ริ ก าร
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า และส ง คื น ให
เจาหนาที่

๗

๗. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๗.๑ หลักเกณฑการปฏิบัตงิ าน
๗.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ขอมูล ขา วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ ง
โดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรู
การพั ฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทที่
การเปดเผยอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลานี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกําหนด หนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
๗.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรใหนําเรื่องการจัดระบบและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) (ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ ทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ)
๗.๑.๓ หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
๗.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะหขอมูลขาวสารที่
จัดทํา ไว จัดระบบขอขอมู ลขา วสาร มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ จัดแยกประเภทขอมูล ขาวสารเพื่ อสะดวก
รวดเร็วในการคนหา
๗.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร
1) จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนด รวบรวมและจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการตาม มาตรา ๗ เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีที่มีขอมูลขาวสาร
- ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสํา คัญ ไวใหประชาชนตรวจดู ตาม
มาตรา ๙ คณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการได ใ ช อํ า นาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเมื่ อ
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชน
ตรวจดู โดยกําหนดใหหนวยงาน
- จั ดสถานที่ สํา หรับ ค น หาและตรวจดู ขอมู ลขา วสารของราชการตาม
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
- จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสําหรับบริการประชาชนเพื่อความ
สะดวกในการคนหาดวยตัวเอง
2) จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๑๑
ซึ่งหมายถึงหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร
และไมขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุสมควรเทานั้น สวนขอมูลขาวสารที่ตอง จัดทําวิเคราะห จําแนก
รวบรวมหรือจัดใหมีขึ้นใหมนั้น เจาหนาที่รัฐจะจัดใหหรือไมก็ได
3) จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาใหถูกตอง (มาตรา ๙ ) หนวยงานของรัฐ
อาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการไดและตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย และ

๘

ตองไดรับคาธรรมเนียมไววาถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนที่แทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
ก็ได ซึ่งคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บคือ คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนาขอมูลเอกสาร
๗.๑.๓.๓ หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอน
วาคําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม
กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผย
เปนดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวน
หรือ ยกเลิกเพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารจึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลเห็นวาเปนคําสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น
การสั่งมิใหเปดเผยนั้น กฎหมายมิไดกํา หนดวาเปนดุลพิ นิจโดยเฉพาะดังนั้ น
อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีหลังหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ที่ตองแจง
ใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยนั้นตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ (มาตรา ๑๘)
๗.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสาร คัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก
๗.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔) แกไขและปรับปรุง ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)
๗.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ ก รม ศิ ล ป าก ร ห รื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
สถาบันพระมหากษัตริย เมื่อครบ ๗๕ ป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง) ขอมูลขาวสารที่เปนความลับ
ของทางราชการ เมื่อครบ ๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา๒๖ วรรคสอง)
๗.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ในสวนนี้ไดดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการรวมกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
๗.๒ วิธีการปฏิบัติงาน
หนวยงานไดกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีการประเมินผลกระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารจัด การที่ มีป ระสิ ทธิภาพ โดยผ านตัวชี้ วัด “ระดั บความสํ าเร็จ ของรอยละเฉลี่ยถว ง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (การใหบริการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสีย

๙

๗.๓ สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานตองสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ติดตาม
ตรวจสอบ ความคืบหนาของหลักเกณฑและวิธีการตางๆ เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ
ทันกับสถานการณและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว
๘.แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๘.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติในมาตรา ๕๘ วา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล
นั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สําหรับการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติในมาตรา ๕๖ ไววา
บุ คคลย อมมี สิท ธิได รับ ทราบและเขา ถึงขอมู ล หรือขา วสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ
หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือ
เปน ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร คํา
ชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต
หรือ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือสวนไดเสีย สําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความเห็นของตนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผัง
เมือง การกําหนดเขตการใชประโยชน ในที่ ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนได เสี ยสํ าคัญ ของ
ประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับพึงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
8.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 ไดบัญญัติในมาตรา มาตรา ๔๑(1) วา บุคคล
และชุมชนยอมมีสิทธิไดรับทราบ และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 59 บัญญัติวา รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยงานของรัฐ ที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก
๘.3 คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาที่
ของรัฐ
๙.เทคนิคในการปฏิบัติงาน
๙.๑ แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา แผนการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสี มา ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยกํา หนดแผนงาน/โครงการกิจ กรรมที่ต องดํ าเนิ นงานให ไปสู
เปาหมาย
9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

๑๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
จัดทําแผนงาน

เสนอแผนต่อผู้บงั คับบัญชา

นําแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ

จัดทํามาตรฐาน ( คู่มอื )

9.3 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.3.1 การเก็บสถิติรวบรวมขอมูลโดยจัดเก็บเปนรายเดือน
9.3.2 การเก็บตามเกณฑตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
9.3.3 นําขอมูลที่ไดมาสรุปรายงานผลเพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ

๑๑

เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการ. คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ.2540 ของเจ า หนาที่ รัฐ. กรุงเทพฯ : สํ านั กงานคณะกรรมการขอมู ล ขา วสารของราชการ,
2548.
สํา นักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ. แนวทางการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552.

๑๒

ภาคผนวก ก
แบบฟอรมทีใ่ ช

๑๓

แบบคําขอขอมูลขาวสาร
เขียนที่.....................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..........
เรื่อง ขอขอมูลขาวสารของราชการ
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ขาพเจา........................................................... ตําแหนง/อาชีพ ......................................................
อยูบานเลขที่ .................. ตําบล ................................... อําเภอ ............................. จังหวัด ...............................
โทรศัพท ........................................มีความประสงคขอขอมูลขาวสาร ดังตอไปนี้
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูขอ
(.......................................................)
คําสั่ง

 มีคาธรรมเนียม จํานวน..........บาท

 อนุญาต
 ไมมีคาธรรมเนียม
 ไมอาจดําเนินการได เนื่องจาก
 คําขอไมชัดเจน
 ไมมขี อ มูล
 ไมอนุญาต เนือ่ งจาก
 ขอจํานวนมากหรือบอยครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันควร
 อาจเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
 เปดเผยไมไดตามมาตรา ๑๕ เนื่องจาก..................................................................................

หากทานไมเห็นดวยกับคําสั่ง ทานมีสิทธิอุทธรณตอ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ทราบคําสั่งนี้
(..............................................)

ตําแหนง....................................................
 ไดสงขอมูลขาวสารคืนแลว เมือ่ วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ...............
(ลงชือ่ ) ........................................................ ผูขอ
(.......................................................)
 กําลังดําเนินการตามคําขอที่....................................... โปรดติดตอใหมภายในวันที่........เดือน..................... พ.ศ.........
.............................................
(..............................................)
ตําแหนง....................................................

๑๔

ภาคผนวก ข

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๕

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
-----------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึนไว้ โดยคําแนะนํา และยิ นยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ บังคับเมือพ้ นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป

๑๖

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับอืน ในส่วนทีบัญญัติไว้ แล้ วในพระราช
บัญญัตินีหรือซึงขัดหรือแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินีให้ ใช้ พระราชบัญญัตินีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ข้ อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงทีสือความหมายให้ ร้ ูเรืองราวข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรือสิงใดๆ
ไม่ว่าการสือความหมายนันจะทําได้ โดยสภาพของสิงนันเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จั ด ทําไว้ ในรู ป ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนั งสือ แผนผัง แผนที ภาพวาด ภาพถ่า ย ฟิ ล์ ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี นใดที
ื
ทําให้ สิงทีบันทึกไว้ ปรากฏได้
“ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการ” หมายความว่ า ข้ อมู ล ข่ า วสารที อยู่ ในความครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้ อมูล
ข่าวสารเกียวกับเอกชน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิน
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสั งกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไม่ เกียวกับ การพิ จารณาพิ พากษาคดี
องค์ กรควบคุ ม การประกอบวิ ชาชี พ หน่ วยงานอิส ระของรั ฐ และหน่ วยงานอืนตามที กํา หนดใน
กฎกระทรวง
“เจ้ าหน้ าทีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึงปฏิบัติงานให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้ อมู ลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมู ลข่าวสารเกียวกับสิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีมีชอื
ของผู้นันหรื อมีเลขหมาย รหั ส หรื อสิงบอกลักษณะอืนทีทําให้ ร้ ูตัวผู้นันได้ เช่ น ลายพิ มพ์ นิวมื อ
แผ่ นบั น ทึกลั กษณะเสีย งของคนหรื อรูปถ่าย และให้ ห มายความรวมถึงข้ อมู ล ข่าวสารเกียวกับ สิ ง
เฉพาะตัวของผู้ทถึี งแก่กรรมแล้ วด้ วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้ าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถนที
ิ อยู่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี

๑๗

(๑) บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนทีมีทุนเกินกึงหนึงเป็ นของคนต่างด้ าว ใบหุ้นชนิดออกให้ แก่ผ้ ูถือ
ให้ ถอื ว่าใบหุ้นนันคนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ
(๒) สมาคมทีมีสมาชิกเกินกึงหนึงเป็ นคนต่างด้ าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ มีี วัตถุประสงค์เพือประโยชน์ของคนต่างด้ าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอืนใดทีมีผ้ ูจัดการหรือกรรมการเกินกึงหนึง
เป็ นคนต่างด้ าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึง ถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล
อืน ให้ ถอื ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้ าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้ าว
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง
เพือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้
มาตรา ๖ ให้ จัดตังสํานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการขึนในสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้ าทีปฏิบัติงานเกียวกับงานวิชาการและธุรการให้ แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ คาํ ปรึกษา
แก่เอกชนเกียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนีลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหน้ าทีทีสําคัญและวิธกี ารดําเนินงาน

๑๘

(๓) สถานทีติดต่อเพือขอรับข้ อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คําสัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทังนี เฉพาะทีจัดให้ มีขึนโดยมี สภาพอย่ างกฎ เพือให้ มี ผลเป็ นการทัวไปต่ อเอกชนที
เกียวข้ อง
(๕) ข้ อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อมู ลข่าวสารใดทีได้ มีการจัดพิมพ์เพือให้ แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ ว ถ้ ามีการลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิงพิมพ์นันก็ให้ ถอื ว่าเป็ นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึง
แล้ ว
ให้ หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงไว้ เผยแพร่เพือขายหรือ
จําหน่ายจ่ายแจก ณ ทีทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามทีเห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้ อมู ลข่าวสารทีต้ องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ ายังไม่ได้ ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา จะนํามาใช้ บังคับในทางทีไม่เป็ นคุณแก่ผ้ ูใดไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ูนันจะได้ ร้ ูถึงข้ อมูลข่าวสารนัน
ตามความเป็ นจริงมาก่อนแล้ วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่ างน้ อยดังต่อไปนี ไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ทังนี ตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการทีคณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็นแย้ งและคําสังที
เกียวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความทีไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ทีกําลังดําเนินการ
(๔) คู่มือหรือคําสังเกียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ซึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที
ของเอกชน
(๕) สิงพิมพ์ทได้
ี มีการอ้ างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

๑๙

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีมีลักษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ มติ ค ณะกรรมการที แต่ ง ตั งโดยกฎหมาย หรื อ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทังนี ให้ ร ะบุ ร ายชือรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรื อข้ อมู ล ข่า วสารที
นํามาใช้ ในการพิจารณาไว้ ด้วย
(๘) ข้ อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อมู ลข่าวสารทีจัดให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึง ถ้ ามีส่วนทีต้ องห้ ามมิให้ เปิ ดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอืนใดทีไม่เป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนัน
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ เสียเกียวข้ องหรือไม่กต็ ามย่อมมีสิทธิเข้ าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา
ทีมีคาํ รั บ รองถูก ต้ อ งของข้ อ มู ล ข่ า วสารตามวรรคหนึ งได้ ในกรณีที สมควรหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลั กเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนันก็ได้ ในการนีให้
คํานึง ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบด้ วย ทังนีเว้ นแต่จะมี กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ เป็ น
อย่างอืน
คนต่างด้ าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานีเพียงใดให้ เป็ นไปตามทีกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการที
มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ มีการเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้ วยวิธีการอย่างอืน
มาตรา ๑๑ นอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการทีลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาแล้ ว หรือที
จัดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ ว หรือทีมีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา ๒๖ แล้ ว ถ้ า
บุ ค คลใดขอข้ อมู ล ข่ า วสารอืนใดของราชการและคําขอของผู้ นันระบุ ข้อมู ล ข่ าวสารทีต้ องการใน
ลักษณะทีอาจเข้ าใจได้ ตามควร ให้ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้ แก่ผ้ ูขอภายใน
เวลาอันสมควร เว้ นแต่ผ้ ูนันขอจํานวนมากหรือบ่อยครังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๒๐

ข้ อมู ลข่าวสารของราชการใดมีสภาพทีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาให้ หรือจะจัดทําสําเนาให้ ในสภาพอย่างหนึงอย่างใด เพือมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
ข่าวสารนันก็ได้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ตามวรรคหนึงต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารทีมี
อยู่แล้ วในสภาพทีพร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้ มี
ขึนใหม่ เว้ นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้ อมูลข่าวสารทีบันทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอืนใด ทังนี ตามทีคณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงาน
ของรั ฐเห็น ว่ ากรณี ทีขอนั นมิ ใช่ การแสวงหาผลประโยชน์ ท างการค้ า และเป็ นเรื องทีจํา เป็ นเพื อ
ปกป้ องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นันหรือเป็ นเรืองทีจะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะ
จัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้ กไ็ ด้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ ามหน่วยงานของรัฐทีจะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด
ขึนใหม่ให้ แก่ผ้ ูร้องขอ หากเป็ นการสอดคล้ องด้ วยอํานาจหน้ าทีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู่
แล้ ว
ให้ นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี มาใช้ บั ง คับ แก่การจัด หาข้ อมู ล
ข่าวสารให้ ตามมาตรานี โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีทีมีผ้ ูยืนคําขอข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ ว่าข้ อมูล
ข่าวสารทีขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอืนก็ตาม ให้ หน่วยงานของรัฐทีรับคําขอให้
คําแนะนํา เพือไปยืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนันโดยไม่ชักช้ า
ถ้ าหน่ วยงานของรั ฐผู้ รับคําขอเห็นว่ าข้ อมู ลข่ าวสารทีมี คําขอเป็ นข้ อมู ลข่า วสารทีจัดทําโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอืน และได้ ระบุห้ามการเปิ ดเผยไว้ ตามระเบียบทีกําหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ ส่ง
คําขอนันให้ หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้ อมูลข่าวสารนันพิจารณาเพือมีคาํ สังต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด
ข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตรา
๑๑ หรือฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญั ตินี หรือปฏิบัติหน้ าทีล่าช้ าหรือเห็นว่าตนไม่ได้ รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผู้นันมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรืองเกียวกับ
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การมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสังไม่รับฟังคําคัดค้ านตามมาตรา ๑๗
หรือคําสังไม่แก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีทีมีการร้ องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึง คณะกรรมการต้ องพิ จารณาให้ แล้ ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้ รับคําร้ องเรียน ในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้
แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทังหมดแล้ วต้ องไม่เกินหกสิบวัน

หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารทีไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________

มาตรา ๑๔ ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้ าหน้ าทีของรัฐอาจมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้ าทีตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนทีเกียวข้ องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความมันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้ การบั งคับ ใช้ กฎหมายเสือมประสิท ธิภาพ หรื อไม่ อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกียวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรู้แหล่งทีมาของข้ อมูลข่าวสารหรือไม่กต็ าม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรืองหนึงเรืองใด แต่
ทังนี ไม่ ร วมถึ งรายงานทางวิ ชาการ รายงานข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมู ล ข่า วสารทีนํามาใช้ ในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึงบุคคลใด
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(๕) รายงานการแพทย์ หรื อข้ อมู ลข่ า วสารส่ วนบุค คลซึงการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กลําสิ ท ธิ
ส่ วนบุ คคลโดยไม่ สมควร
(๖) ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรือข้ อมูลข่าวสารทีมีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผู้อนื
(๗) กรณีอนตามที
ื
กําหนดให้ พระราชกฤษฎีกา
คําสังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงือนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วย
ว่า ทีเปิ ดเผยไม่ ได้ เพราะเป็ นข้ อมู ลข่า วสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่ าการมี คาํ สั ง
เปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพิ นิจโดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าทีของรั ฐตามลําดั บสายการ
บังคับบัญชา แต่ผ้ ูขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ตามทีกําหนด
ในพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๖ เพือให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่า ข้ อมู ลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผย
ต่อบุคคลใดได้ หรือไม่ภายใต้ เงือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิ ให้ รัวไหลให้ หน่วยงานของรัฐ
กําหนดวิธีการคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนัน ทังนี ตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้ วยการรักษา
ความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีทเจ้
ี าหน้ าทีของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของผู้ ใด ให้ เจ้ าหน้ าทีของรัฐแจ้ งให้ ผู้ นันเสนอคําคัดค้ านภายในเวลาที
กําหนด แต่ต้องให้ เวลาอันสมควรทีผู้นันอาจเสนอคําคัดค้ านได้ ซึงต้ องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่
วันทีได้ รับแจ้ ง
ผู้ทีได้ รับแจ้ งตามวรรคหนึ ง หรือผู้ ทีทราบว่ าการเปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของตน มีสิทธิคัดค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้ โดยทําเป็ นหนังสือ
ถึงเจ้ าหน้ าทีของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีทีมีการคัดค้ าน เจ้ าหน้ าทีของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคําคัดค้ านและแจ้ งผลการ
พิ จารณาให้ ผู้คัดค้ า นทราบโดยไม่ ชักช้ า ในกรณีทีมีคําสังไม่ รับฟั งคําคัดค้ าน เจ้ าหน้ าทีของรัฐจะ
เปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารนั นมิ ได้ จนกว่า จะล่ วงพ้ นกําหนดเวลาอุท ธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรื อจนกว่ า
คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย การเปิ ดเผยข้ อมู ล ข่า วสารได้ มี คําวินิ จฉั ยให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารนั นได้
แล้ วแต่กรณี
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มาตรา ๑๘ ในกรณีทีเจ้ าหน้ าทีของรัฐมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคาํ สังไม่ รับฟั งคําคัดค้ านของผู้มีประโยชน์ได้ เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นันอาจ
อุท ธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารภายในสิบห้ าวันนั บแต่วันทีได้ รับแจ้ ง
คําสังนันโดยยืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกียวกับข้ อมูลข่าวสารทีมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยนันไม่ ว่าจะเป็ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้ อง
ดําเนินกระบวนการพิ จารณาโดยมิให้ ข้อมู ลข่าวสารนันเปิ ดเผยแก่บุคคลอืนใดทีไม่ จําเป็ นแก่การ
พิจารณาและในกรณีทจํี าเป็ นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใด แม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดให้ ถอื ว่าเจ้ าหน้ าทีของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าทีของรัฐได้ ดาํ เนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
(๒) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าทีของรัฐในระดับตามทีกําหนดในกฎกระทรวงมี
คําสังให้ เปิ ดเผยเป็ นการทัวไปหรื อเฉพาะแก่บุ คคลใด เพื อประโยชน์ อันสําคัญ ยิงกว่า ทีเกียวกับ
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อนของบุ
ื
คคล และคําสังนันได้ กระทํา
โดยสมควรแก่เ หตุ ในการนี จะมี การกํา หนดข้ อ จํา กัด หรื อ เงื อนไขในการใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารนั น
ตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารตามวรรคหนึงไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพือประโยชน์แห่งหมวดนี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ทีมีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย
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มาตรา ๒๒ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่ ง อืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีมิให้ นําบทบั ญญั ติวรรคหนึง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้
บังคับกับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอืนทีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึงนัน ต้ องเป็ นหน่วยงานของ
รัฐซึงการเปิ ดเผยประเภทข้ อมู ลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึง (๓) จะเป็ นอุปสรรค
ร้ ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิบั ติเกียวกับ การจัด ระบบข้ อมู ลข่าวสารส่วนบุ ค คล
ดังต่อไปนี
(๑) ต้ อ งจัด ให้ มี ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ วนบุ ค คลเพี ย งเท่ า ทีเกี ยวข้ อง และจํา เป็ นเพื อการ
ดําเนิ นงานของหน่ วยงานของรัฐให้ สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์เท่า นั น และยกเลิกการจัดให้ มีระบบ
ดังกล่าวเมือหมดความจําเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้ อมู ลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่ า งยิ งในกรณี ทีจะ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียโดยตรงของบุคคลนัน
(๓) จั ด ให้ ม ีก ารพิ ม พ์ ใ นราชกิจ จานุ เ บกษา และตรวจสอบแก้ ไ ขให้ ถูก ต้ อ งอยู่ เ สมอ
เกียวกับ สิ งดั ง ต่ อไปนี
(ก) ประเภทของบุคคลทีมีการเก็บข้ อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้ แก้ ไขเปลียนแปลงข้ อมูล
(ฉ) แหล่งทีมาของข้ อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถูกต้ องอยู่เสมอ

๒๕

(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพือป้ องกันมิให้ มีการนําไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล
ในกรณีทีเก็บ ข้ อมู ลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมู ล หน่ วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของ
ข้ อมู ลทราบล่วงหน้ าหรือพร้ อมกับการขอข้ อมู ลถึงวัตถุประสงค์ทีจะนําข้ อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้
ข้ อมูลตามปกติ และกรณีทีขอข้ อมูลนันเป็ นกรณีทอาจให้
ี
ข้อมูลได้ โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมี
กฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบในกรณีมีการให้ จัดส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยังทีใดซึงจะเป็ นผลให้ บุคคลทัวไปทราบข้ อมูลข่าวสารนันได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้
ข้ อมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่ อหน่ วยงานของรั ฐแห่ งอืนหรือผู้อืน โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนั งสือของเจ้ าของ
ข้ อมูลทีให้ ไว้ ล่วงหน้ าหรือในขณะนันมิได้ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี
(๑) ต่อเจ้ าหน้ าทีของรัฐในหน่วยงานของตน เพือการนําไปใช้ ตามอํานาจหน้ าทีของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนัน
(๒) เป็ นการใช้ ข้อมู ลตามปกติภายในวั ตถุ ประสงค์ของการจั ดให้ มี ร ะบบข้ อมู ล ข่ า วสาร
ส่ วนบุ คคลนั น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐทีทํางานด้ วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึงมีหน้ าที
ต้ องรักษาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อนื
(๔) เป็ นการให้ เพือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชือหรือส่วนทีทําให้ ร้ ูว่าเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึง เพือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ เพือการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม

๒๖

(๗) เป็ นการให้ ซึงจําเป็ น เพือการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้ าหน้ าทีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีมีอาํ นาจตามกฎหมายทีจะ
ขอข้ อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอนตามที
ื
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๙) ให้ มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิ ดเผยกํากับไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสารนัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่ อมมีสิทธิทีจะได้ ร้ ูถึงข้ อมู ล
ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลที เกี ยวกับ ตน และเมื อบุ ค คลนั นมี ค ํา ขอเป็ นหนั ง สื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที
ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนันจะต้ องให้ บุคคลนันหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนันได้ ตรวจดูหรือได้ รับ
สําเนาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนทีเกียวกับบุคคลนัน และให้ นาํ มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ทีเกียวกับบุคคลใด ถ้ ากรณีมีเหตุอันควรเจ้ าหน้ าทีของรัฐจะ
เปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ทบุี คคลนันมอบหมายก็ได้
ถ้ าบุคคลใดเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้ องตามทีเป็ นจริง ให้ มี
สิทธิยืนคําขอเป็ นหนังสือให้ หน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารแก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบ
ข้ อมู ลข่าวสารส่วนนันได้ ซึงหน่วยงานของรั ฐจะต้ องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้ งให้ บุคคลนั น
ทราบโดยไม่ชักช้ า
ในกรณีทหน่
ี วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรงตามทีมีคาํ ขอ ให้ ผ้ ู
นันมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับ
แจ้ งคําสังไม่ยินยอมแก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสาร โดยยืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิร้องขอให้ หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไว้
กับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวข้ องได้
ให้ บุ คคลตามทีกําหนดในกฎกระทรวงมี สิ ทธิดํา เนิ นการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานีแทนผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรือเจ้ าของข้ อมูลทีถึงแก่กรรมได้
แล้ วก็

๒๗

หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________

มาตรา ๒๖ ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันทีเสร็จสินการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารนัน ให้ หน่วยงานของรัฐส่ง
มอบให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอืนของรัฐตามทีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพือคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ า
กําหนดเวลาต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึงให้ แยกประเภท ดังนี
(๑) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมือครบเจ็ดสิบห้ าปี
(๒) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมือครบยีสิบปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี
(๓) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพือประโยชน์ใน
การใช้ สอย โดยต้ องจั ดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ ศึ กษาค้ นคว้ าตามทีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
(๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารนันยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาํ สังขยายเวลากํากับ
ไว้ เป็ นการเฉพาะราย คําสังการขยายเวลานันให้ กาํ หนดระยะเวลาไว้ ด้วย
แต่จะกําหนดเกินคราวละห้ าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้ มีการขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ น ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการตามทีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าทีของรัฐจะต้ องทําลายหรืออาจทําลายได้ โดยไม่ต้อง
เก็บรักษา

๒๘

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้ มี ค ณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ประกอบด้ ว ยรั ฐ มนตรี ซึ ง
นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ นประธาน ปลั ด สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงพาณิ ชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎี กา เลขาธิก าร
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมันคงแห่ งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อาํ นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอืนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังอีกเก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตังข้ าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึง
เป็ นเลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี
(๑) สอดส่องดูแล และให้ คาํ แนะนําเกียวกับการดําเนินงานของเจ้ าหน้ าทีของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี
(๒) ให้ คาํ ปรึกษาแก่เจ้ าหน้ าทีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกียวกับการปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตินตามที
ี
ได้ รับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตนิ ี
(๔) พิจารณาและให้ ความเห็นเรืองร้ องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครังคราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
(๖) ปฏิบัติหน้ าทีอืนตามทีกําหนดในพระราชบัญญัตนิ ี
(๗) ดําเนินการเรืองอืนตามทีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

๒๙

มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้ รับแต่งตังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี นับแต่วันทีได้ รับแต่งตัง ผู้ทพ้ี นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับแต่งตังใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้ รับแต่งตัง
ตามมาตรา ๒๗ พ้ นจากตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้ าที
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิ พากษาถึงทีสุดให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรั บความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉั ยชี ขาดของทีประชุ ม ให้ ถือเสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึงให้ มี เสีย งหนึ งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี
ขาด
มาตรา ๓๒ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้ บุคคลใดมาให้ ถ้อยคําหรือให้ ส่งวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีทหน่
ี วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามทีมีคาํ ขอไม่ว่าจะเป็ น
กรณีมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้ าผู้มีคาํ ขอไม่เชือว่าเป็ นความจริงและร้ องเรียนต่อคณะกรรมการ

๓๐

ตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการมี อาํ นาจเข้ าดําเนิ นการตรวจสอบข้ อมู ลข่าวสารของราชการที
เกียวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผู้ร้องเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าทีของรัฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรือผู้ซึงคณะกรรมการ
มอบหมายเข้ าตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารทีอยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสาร
ทีเปิ ดเผยได้ หรือไม่กต็ าม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นาํ ความในมาตรา ๓๑ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________

มาตรา ๓๕ ให้ มีคณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าทีพิจารณาวินิจฉัย
อุท ธรณ์ คําสังมิ ให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ หรื อคํา สังไม่ รั บฟั งคํา
คัดค้ านตามมาตรา ๑๗ และคําสังไม่แก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา
๒๕
การแต่งตังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง ให้ แต่งตังตามสาขา
ความเชียวชาญเฉพาะด้ านของข้ อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมันคงของประเทศ เศรษฐกิจ
และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้ กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ล ข่าวสาร คณะหนึ งๆ ประกอบด้ วย
บุคคลตามความจําเป็ น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ ข้าราชการทีคณะกรรมการแต่งตังปฏิบัติ
หน้ าทีเป็ นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๑

ในกรณี พิ จ ารณาเกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใด กรรมการวิ นิ จ ฉั ย
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ งมาจากหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง นั นจะเข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาด้ ว ยไม่ ไ ด้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมู ลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชียวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันทีคณะกรรมการได้ รับคําอุทธรณ์
คํา วิ นิจฉั ยของคณะกรรมการวิ นิจฉั ย การเปิ ดเผยข้ อมู ล ข่ า วสารให้ เป็ นทีสุด และในการมี
คํา วิ นิจ ฉั ย จะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพือให้ หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ องปฏิบัติเกียวกับ
กรณีใดตามทีเห็นสมควรก็ได้
ให้ นาํ ความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้ บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา
วิ ธีพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย และองค์ ค ณะในการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บที
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้ นําบทบัญญั ติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้ บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามคําสังของคณะกรรมการทีสังตามมาตรา ๓๒ ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ ใด
ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้ อจํากัดหรือเงือนไขทีเจ้ าหน้ าทีของรัฐกําหนดตามมาตรา ๒๐ ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ

๓๒

บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการทีเกิดขึนก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บังคับ
ให้ หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง หรือจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึงไว้ เพือให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการ
จะได้ กาํ หนด
มาตรา ๔๓ ให้ ระเบี ยบว่าด้ วยการรั กษาความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที
เกียวกับข้ อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าทีไม่ขัดหรือแย้ งต่อพระราชบัญญัตินี
เว้ นแต่ระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ กาํ หนดเป็ นอย่างอืน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมี โอกาสกว้ างขวางในการได้ รับ ข้ อมู ลข่าวสารเกียวกับ การดําเนินการต่ างๆ ของรั ฐเป็ น
สิงจําเป็ น เพือทีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องกับ
ความเป็ นจริง อันเป็ นการส่งเสริมให้ มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิงขึน สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้ ร้ ูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่ต้องเปิ ดเผยทีแจ้ งชัดและจํากัด
เฉพาะข้ อมูลข่าวสารทีหากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทสํี าคัญ
ของเอกชน ทังนี เพือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ มันคงและจะยังผลให้ ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง
สิ ท ธิห น้ า ที ของตนอย่ า งเต็ม ที เพื อที จะปกปั ก รั ก ษาประโยชน์ ของตนได้ อี กประการหนึ งด้ ว ย
ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวข้ องกับข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อม
กัน จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี

