เรื่อง: ความรูเ กี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนเรื่องของการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ ทีถ่ ือวาเปนขอมูลสาธารณะซึง่ ประชาชนมีสทิ ธิรู ขณะเดียวกันก็เปนการคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง/ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการมีความสําคัญในการที่จะทําใหประชาชนไดขอมูลขาวสารที่
สมบูรณในการตัดสินใจ ไดรับทราบการทํางานของรัฐ รวมทั้งมีโอกาสในการรวมกําหนดนโยบายของรัฐ
อีกทั้งยังเปนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐดวย
ประโยชนที่ไดรับจากพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแก
- การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
- การมีสว นรวมทางการเมือง
- การพิทักษสทิ ธิประโยชน
- การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
หลักการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย
1. เปดเผยเปนหลักทัว่ ไป ปกปดเปนขอยกเวน
เปนหลักการพื้นฐานที่ใชกับขอมูลขาวสารทั่วไป ซึ่งตรงกันขามกับการปฏิบัติของราชการใน
อดีต ที่ถือวาเอกสารของทางราชการเปนความลับที่พงึ สงวน โดยดําเนินการแบบปกปดเปนหลัก ดังนัน้
ในชวงแรก ๆ ของการบังคับใชกฎหมายนีจ้ ึงมีอุปสรรคตาง ๆ เพราะขัดกับการปฏิบตั ิและความเคยชินของ
ขาราชการ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันราชการตองปฏิบัติ ตามกฎหมายดังกลาว โดยเปดเผยขอมูลเปนหลัก
สวนการปกปดหรือไมเปดเผยขอมูลนัน้ จะตองเปนไปตามขอยกเวนทีก่ ําหนดไวในกฎหมายฉบับนีไ้ วเทานัน้
2. ขอยกเวนตองเปนไปตามกฎหมายเทานั้น
ในมาตรา 14 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได
กลาวถึงเหตุผล/ขอยกเวนของการไมเปดเผยขอมูล ซึ่งหากไมเปนไปตามขอยกเวนดังกลาว ก็ตองใช
หลักการขอ 1 คือการเปดเผยขอมูล
3. การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
เปนการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
โดยปกปดเปนหลัก เปดเผยเปนขอยกเวน ซึ่งตรงขามกับหลักการขอ 1 ที่ใชกับขอมูลขาวสารทั่วไปของทาง
ราชการ โดยหลักการขอ 3 นี้ จะใชกับขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
ในนิยามความหมายตาง ๆ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 4)
เปนการกําหนดขอบเขตการบังคับใชกฎหมายไปในตัวดวย โดยมีนิยามความหมายของคําตาง ๆ ดังนี้

-2-

1) ขอมูลขาวสาร
หมายถึง สิง่ ที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนัน้ จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธกี ารใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทาํ ใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
2) ขอมูลขาวสารของราชการ
หมายถึง ขอมูลขาวสารทีอ่ ยูในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
3) หนวยงานของรัฐ
หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ สวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
4) เจาหนาที่ของรัฐ
หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติใหแกหนวยงานของรัฐ
5) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
หมายถึง ขอมูลขาวสารทีเ่ กี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน
ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีม่ ีชื่อของผูนนั้ หรือมีเลขหมาย รหัส หรือ
สิ่งบอกลักษณะอื่นทีท่ ําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนวิ้ มือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย
และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท ี่ถงึ แกกรรมแลว เปนตน
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขอมูลขาวสารนั้นจะตองประกอบดวย 2 สิ่ง จึงจะถือวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ไดแก 1) สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน ฐานการเงิน ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพ ฯลฯ และ 2) สิ่งทีท่ ําให
รูตัวผูนั้นได ไดแก ชื่อ นามสกุล เสียง ภาพ รหัสพันธุกรรม (DNA) ฯลฯ
ทั้งนี้ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัตินี้ กําหนดไววา “บุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา
เทานัน้ ไมรวมถึงนิติบุคคลทีเ่ ปนบริษทั หางรานตาง ๆ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงใหความคุมครองเฉพาะ
บุคคลธรรมดาเทานัน้ แตบุคคลตามกฎหมายจะไมไดรับความคุมครองในเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
เนื่องจากจุดประสงคสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ
การใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ ใหครอบคลุมกวางขวางมาก
ที่สุด ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไดกาํ หนดเปนมาตรการเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ หรือเจาหนาที่
ของรัฐตองดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหประชาชนไดรู โดยวิธกี ารตอไปนี้
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1. การนําขอมูลขาวสารของราชการตามทีก่ ฎหมายกําหนด ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารที่สําคัญที่ประชาชนคนตองรู ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใหมกี ารเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทัง้ เก็บเปนหลักฐานในการขออางอิงเพื่อประโยชนตาง ๆ ทาง
กฎหมาย โดยขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามที่กาํ หนดไวในมาตรา
7 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว จะตองมีขอมูลขาวสารอยางนอย ดังตอไปนี้
1.1 โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
1.2 สรุปอํานาจหนาทีท่ ี่สาํ คัญและวิธีการดําเนินงาน
1.3 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
1.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ
การตีความ ทัง้ นี้ เฉพาะที่จดั ใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทัว่ ไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
1.5 ขอมูลขาวสารอื่นตามทีค่ ณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
2. การนําขอมูลขาวสารของราชการตามทีก่ ฎหมายกําหนด ไปรวมและจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสถานที่
เฉพาะ ที่ประชาชนสามารถเขาไปตรวจดูไดโดยสะดวก รวมทัง้ ตองมีดชั นีหรือรายการขอมูลขาวสาร ที่จะให
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายการขอมูลขาวสารไดดวย ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลาวโดยสรุปคือ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานตองมี “ศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ” เพื่อใหบริการแกประชาชน ซึ่งหนวยงานของรัฐตองรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูเมื่อใดก็ได
2.1 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแยงและ
คําสั่งทีเ่ กี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
2.2 นโยบายและการตีความ
2.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กาํ ลังดําเนินการ
2.4 คูมือหรือคําสั่งเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน
2.5 สิ่งพิมพทไี่ ดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
2.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํ มาใชใน
การพิจารณาไวดวย
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2.8 ขอมูลขาวสารอื่นตามทีค่ ณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนด
ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารดังกลาว หากมีสวนตองหามมิใหเปดเผยตามที่กาํ หนดไวในมาตรา 14
หรือมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ อยูดวยใหลบหรือตัดตอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น นอกจากนี้ ในการใหบริการขอมูลนั้น หนวยงานของรัฐอาจกําหนดหลักเกณฑ
เรียกคาทําเนียมการขอสําเนาของขอมูลขาวสารของราชการได แตจะตองไมเกินเกณฑกลางที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอืน่
3. การเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารของราชการ ใหกบั ประชาชนที่มาขอเปนการเฉพาะราย
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดไววา ถามี
ผูมาขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจได
ตามควร ใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนัน้ ใหแกผูขอ ในเวลาอันสมควร ดังนัน้ การจัด
ขอมูลขาวสารใหประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูขอเปนรายกรณี ซึ่งแตกตาง
กันตามความตองการของแตละคน
ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารที่ขอนี้ ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่จะขอ วาจะขอเรื่องอะไร หากไมเขา
ขอยกเวนที่จะไมเปดเผยตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ใหถือเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่ตองจัดหาให
นอกจากนี้ ตองเปนขอมูลขาวสารทีม่ ีอยูแลวในสภาพทีพ่ รอมจะใหได ไมใชตองไปจัดทํา วิเคราะห รวมรวม
สรุป หรือจัดใหมีขึ้นใหม หรือหากจะจัดทําขึ้นใหมก็ได แตตองเปนไปเพื่อการพิทกั ษคุมครองสิทธิประโยชน
ของประชาชน ไมใชเพื่อประโยชนทางการคา ซึ่งหนวยงานสามารถเก็บคาบริการไดตามที่เห็นสมควร
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนเอกสารประวัติศาสตร
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดวา ขอมูลขาวสารของราชการ
ที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนดนับแตวันใหเสร็จสิ้นการจัดใหมขี อมูล
ขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอืน่ ของ
รัฐตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศกึ ษาคนควา ซึ่งกําหนดเวลาที่ตองสง
ขอมูลขาวสารของราชการตามทีก่ ลาวมาแลวนั้น มีดังนี้
- ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 (ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหาตอสถาบันพระมหากษัตริย) เมื่อครบ 75 ป
- ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 (ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐอาจใชดุลพินิจมีคาํ สัง่ ไมใหเปดเผย) เมื่อครบ 20 ป
ทั้งนี้ กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดคราวละ 5 ป ตามกรณีที่กําหนดไวในมาตรา
26 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนัน้ จึงกลาวไดวา โดยหลักการแลวประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการไดทงั้ หมด ในชวงเวลาตาง ๆ เพราะขอมูลขาวสารบางเรื่องไมสามารถเปดเผยไดใน
ชวงเวลาหนึ่ง แตทายที่สุดก็จะสามารถเปดเผยได โดยสรุปแลว ประเภทของขอมูลขาวสาร แบงไดเปน
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1. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได ไดแก
- ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7
- ขอมูลขาวสารทีห่ นวยงานจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9
- ขอมูลขาวสารทีม่ ีการรองขอใหเปดเผยตามมาตรา 11
2. เอกสารประวัติศาสตร ตามมาตรา 26
3. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (หมวด 3)
คือ ขอมูลขาวสารที่เกีย่ วกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลและสิ่งทีท่ าํ ใหรตู ัวผูนนั้ ได โดยมาตรา
23 ไดกําหนดหนาที่และแนวทางปฏิบัติสาํ หรับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลใน
ความควบคุมดูแล ดังนี้
- ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกีย่ วของและจําเปน เพื่อการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความ
จําเปน (มาตรา 23(1))
- ตองพยายามเก็บขอมูลขาวสารจากเจาของขอมูลโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีที่
จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น (มาตรา 23(2))
- จัดใหมกี ารพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ โ
(มาตรา 23(3)) โดยไมไดลงในรายละเอียด แตเปนขอมูลเกี่ยวกับ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
ของเจาของขอมูล วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และแหลงทีม่ าของขอมูล
- ตองตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบ ใหถูกตองอยูเสมอ
(มาตรา 23(4))
- ตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพือ่ ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล (มาตรา 23(5))
ทั้งนี้ ในมาตรา 25 ระบุไววา บุคคลมีสิทธิทจี่ ะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตน
โดยทําหนังสือคําขอไปยังหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร และหนวยงานของรัฐตองใหบุคคล
นั้น หรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้น ไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคล
นั้น ซึ่งหากเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นไมถูกตองตามความเปนจริง ก็มีสทิ ธิยื่นคําขอเปนหนังสือให
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนนัน้ ได ซึ่ง
หนวยงานของรัฐตองพิจารณาคําขอดังกลาวและแจงใหบุคคลนัน้ ทราบดวย
4. ขอมูลขาวสารที่อาจไมตองเปดเผยก็ได ไดแก
4.1 ขอมูลขาวสารของราชการที่หา มมิใหเปดเผย ตามมาตรา 14 คือ ขอมูลขาวสารที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหาตอสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งพระราชบัญญัติกําหนดวาจะเปดเผยมิได โดยไมมี
ขอยกเวนใหไปพิจารณาในดุลพินิจชัง่ น้าํ หนักทัง้ สิ้น
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4.2 ขอมูลทีห่ นวยงานของรัฐอาจมีคําสัง่ มิใหเปดเผย ตามมาตรา 15คือ ขอมูลที่หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจใชดุลพินิจเพื่อมีคําสัง่ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกีย่ วของประกอบ
กัน ซึ่งขอมูลดังกลาว ไดแก
- ขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะกระทบตอความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (มาตรา 15(1))
- ขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจ
สําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกีย่ วกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรูแหลงทีม่ าของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม (มาตรา 15(2))
- ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ ในการดําเนินการเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง แตทั้งนี้ ไมรวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํ มาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว (มาตรา 15(3))
- ขอมูลขาวสารที่เปดเผยแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล
ใดบุคคลหนี่ง (มาตรา 15(4))
- ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะ
เปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร (มาตรา 15(5))
- ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มผี ูใหมาโดยไมประสงค
ใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น (มาตรา 15(6))
- ขอมูลขาวสารอื่นตามทีม่ ีการกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิม่ เติม (มาตรา 15(7))
ทั้งนี้ หากเจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจมีผลกระทบถึงประโยชนได
เสียของผูอื่น จะตองสอบถามคําคัดคานจากผูถกู กระทบเสียกอน โดยใหผูนนั้ เสนอคําคัดคานภายในเวลาที่
กําหนด ซึง่ ตองไมนอยกวา 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งผูถูกกระทบมีสทิ ธิคัดคานการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้นได โดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรบั ผิดชอบ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้
4.3 ขอมูลที่เปนความลับตามมาตรา 16 โดยมาตราดังกลาวไดใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยดูควบคูไปกับระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่วา ดวยเอกสารขอมูลขาวสารลับซึง่ กําหนดไว
อยางชัดเจน โดยไมขัดกับระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
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องคกรที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแก
1. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (หมวด 5)
มีอํานาจหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ
หนวยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน
ของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามทีไ่ ดรับคําขอ รวมทั้งอํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กาํ หนด
ไวใน มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึง่ โดยสรุปแลว คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมี
หนาทีเ่ พียงการพิจารณาและใหคําแนะนํา โดยไมมีอํานาจบังคับหรือสั่งการใด ๆ ดังนัน้ หากเกิดการ
รองเรียนเนื่องจากไดรับความเสียหายจากการเปดเผย/ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ก็เปนสิทธิของผูไดรับความ
เสียหายที่จะไปฟองดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
2. คณะกรรมการวินิจฉับการเปดเผยขอมูลขาวสาร (หมวด 6)
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณคาํ สั่ง มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15
หรือคําสั่งไมรบั ฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ตามมาตรา 25 โดยการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ใหแตงตั้งตาม
สาขาความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน ของขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งในปจจุบนั มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแลวจํานวน 5 คณะ ไดแก ขอมูลขาวสารดานความมั่นคงของประเทศ
ดานเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ดานการแพทยและสาธารณะสุข ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และการเกษตร และ ดานการบริหารราชการแผนดิน การสังคม และการบังคับใชกฎหมาย
สําหรับ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” ซึ่งเปนสถานทีท่ ี่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวให
ประชาชนเขาคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ตาม
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการจัดใหมขี อมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร
1.1 จัดตั้งภายในสํานักงาน โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารในหองใดหองหนึ่งเปนสัดสวน
แตหากมีพื้นทีน่ อย ก็จัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนัน้ ซึ่งหากไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวได
ทั้งหมดในที่เดียวกัน ก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได แตตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนในการขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารดวย
1.2 จัดตั้งภายนอกสํานักงาน โดยจัดในหองสมุดของหนวยงานอืน่ ทีอ่ ยูในบริเวณใกลเคียง
ได ทั้งนี้ ควรจัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.....(ชื่อหนวยงาน).....” ติดไวดวย
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2. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หนวยงานของรัฐควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียว เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย
ขอมูลขาวสาร ไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาที่ในหนวยงานนัน้
รับผิดชอบโดยตรง
3. วัสดุอุปกรณที่จําเปนภายในศูนยขอมูลขาวสาร
ควรจัดใหมีตูหรือชั้นและแฟมสําหรับจัดเก็บเอกสารและดัชนีของขอมูลที่จัดเก็บ โตะและเกาอี้สาํ หรับใหผู
มาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
4. การจัดเก็บขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร
4.1 ระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสาร อาทิ การจําแนกขอมูลตามหนวยงานในสังกัดและ
หมายเลข (รหัส) ประจําขอมูลขาวสารนั้น การแยกขอมูลขาวสารออกเปนหมวด/เรื่องตามมาตรา 9 (1) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การจัดลําดับตัวอักษรของเรื่องภายในแฟม การ
จัดทําบัตรคั่นประเภทขอมูลขาวสารและหมวด/เรื่องขอมูล การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร เปนตน
4.2 การจัดทําแฟมบันทึกการขอตรวจดู และสําเนาเอกสารเพื่อเปนสถิติการดําเนินการของ
ศูนยขอมูลขาวสาร
5. การใหบริการขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร เชน
- แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีทศี่ ูนยขอมูลขาวสารจัดทําไว เพื่อ
คนหาขอมูลขาวสารตามที่ตอ งการ
- ชวยเหลือในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน
- เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนินการถายสําเนาให
โดยคิดคาธรรมเนียม เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน 1 บาท เปนตน
- หากประชาชนตองการใหรบั รองสําเนาถูกตอง เจาหนาที่จะคิดคาธรรมเนียมอัตราคํา
รับรองละไมเกิน 5 บาท
สําหรับขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหพรอมในศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดู
ได ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9 ตามที่ไดกลาวไปแลวนัน้ สามารถสรุปไดอีกครั้งวา ศูนยขอ มูลขาวสารของ
ราชการตองมีขอมูลอยางนอย ตอไปนี้
1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
2. นโยบายและการตีความ
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กาํ ลังดําเนินการ
4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
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5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
6. สัญญาสําคัญของรัฐ :- สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ ลี ักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ
สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารกําหนด เชน ประกาศจัดซื้อจัดจาง
และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง

