- แนวทางการดําเนินการในกรณีทขี่ อ มูลขาวสารบางสวน
เปนขอมูลทีไ่ มสามารถเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูยื่นคําขอใหเปดเผยเปน
การเฉพาะรายนี้อาจมีขอมูลขาวสารบางสวนที่อยูในหลักเกณฑ
กําหนดยกเวนใหไมตองเปดเผย พระราชบัญญัติไดกําหนดเปนหลัก
ปฏิบัติใหหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการลบหรือ

ตัดทอน หรือดําเนินการโดยประการใดประการ หนึง่ ทีไ่ มเปน
การเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนทีไ่ มสมควรเปดเผยดังกลาวกอน
ทีจ่ ะเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารใหกบั ผูย นื่ คําขอขอมูลขาวสาร
(มาตรา 12)
กรณีขอ มูลขาวสารทีไ่ มอยูใ นความครอบครอง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เมือ่ พิจารณาแลว
เห็นวา เปนขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงอืน่

ใหแนะนําไปยืน่ คําขอทีห่ นวยงานของรัฐ
ทีค่ วบคุมดูแลขอมูลขาวสารนัน้

แนวทางปฏิบตั ขิ องหนวยงานของรัฐ
กรณีที่มคี ําขอขอมูลขาวสารของประชาชน
1. กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ
และขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะ
จัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายใน
วันที่รับคําขอ
2. ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมากหรือ
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบ
ภายใน 15 วันรวมทั้ง แจงกําหนดวันที่
จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูล
ทราบดวย

ขอมูลขาวสารทีไ่ มตอ งเปดเผย
(มาตรา 14)

ขอมูลขาวสารทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสถาบันพระมหากษัตริย

(มาตรา 15)
ขอมูลขาวสารทีอ่ าจมีคาํ สัง่ มิให
เปดเผย
โดยคํานึงถึงเรือ่ งตอไปนี้ ประกอบกัน
(1) การปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานของรัฐ
(2) ประโยชนสาธารณะ
(3) ประโยชนของเอกชน
ที่เกี่ยวของ
โดยมีลกั ษณะอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
(1) เกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ
ความสัมพันธระดับประเทศ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจหรือการคลัง
(2) การบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงาน
(4) ความปลอดภัยของบุคคล
(5) ขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปน
การรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) กฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือเจาของขอมูล
ไมประสงคใหราชการนําไปเปดเผย
ศูนยขอ มูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

โทร. 0 2831 9469, 0 2831 9357 โทรสาร. 0 2831 9470 ,0 2831 9358

กรกฎาคม 2551

สาระนารู เกีย่ วกับ

พระราชบัญญัตข
ิ อ มูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
“พระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “
มีเจตนารมณที่ตองการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวาง
ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใชสิทธิ
ทางการเมือง ไดอยางถูกตอง ตรงกับความเปนจริง
เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง และจะยังผล
ใหประชาชน มีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ดวย

“ขอมูลขาวสาร” คือ สิ่งที่สื่อความหมายใหรู เรื่องราว
ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมาย นั้น
จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ
และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม
การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร
หรือวิธอี ื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

“ขอมูลขาวสารของราชการ” คือขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครอง หรือควบคุมดูแล ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน

เปดเผยเปนหลัก

การเปดเผยขอมูลขาวสาร
พระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ ตองเปดเผยขอมูลขาวสาร 3 วิธี ดังนี้

1) การพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) เพือ่ เผยแพร
(1) โครงสรางและการจัดองคกร
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอ เพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสั่งฯ
(5) ขอมูลขาวสารอื่น (มีศูนยขอมูลขาวสารและ

ใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก)
2) การจัดไวใหประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)
(1) ผลการพิจารณาที่มีผลตอเอกชนโดยตรง
(2) นโยบายและการตีความ
(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณ
(4) คูมือหรือ คําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
(5) สิ่งพิมพที่มีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
(6) สัญญาสําคัญของรัฐ
- สัญญาสัมปทาน
- สัญญาผูกขาดตัดตอน
- สัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย
และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย มติ ค.ร.ม.
(8) ขอมูลขาวสารอื่น (ประกาศจัดซื้อจัดจาง
และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง)

ปกปด

3) การจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหกบั ประชาชนทีม่ าขอ
เปนการเฉพาะราย (มาตรา 11)
ความหมายของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย
- หนาที่ในการเปดเผยหรือการจัดหาขอมูล ขาวสารใหกับ
ประชาชนตามมาตรา 11 จะแตกตางจาก มาตรา 7 และมาตรา 9
(ที่กําหนดไวอยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดที่ตองนํามาเปดเผยโดย
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขอมูลขาวสารประเภทใด
ที่จะตองนํามาเปดเผยโดยการจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตลอดเวลา)
สําหรับมาตรา 11 หลักปฏิบัติที่สําคัญ คือ การจัดหาขอมูลขาวสาร
ใหตามที่มีผูมาขอยื่นคําขอกับหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่อง
ใดก็ตาม โดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถามีผูขอขอมูลขาวสารอื่นใดของ
ราชการและคําขอของผูนั้น ระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ
เขาใจไดตามสมควร
ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูล
ขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร
(การจัดหาขอมูลใหกับประชาชนตามมาตรานี้
มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูขอเปน
รายกรณี โดยมีความแตกตางกันของขอมูล ซึ่ง
ขึ้นกับความตองการของแตละคน)
- ขอบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย
พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามคําขอเฉพาะรายของประชาชนในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสาร
ที่ขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่จะขอวาจะขอเรื่องอะไร ถาไมเขาขอยกเวนที่จะไม
เปดเผยตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ก็ถือเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดหาใหทั้งสิ้นการปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้ พระราชบัญญัติ
กําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเมื่อขอจํานวนมากหรือขอบอยครัง้ โดยไมมีเหตุ
อันสมควรเทานั้น

เปนขอยกเวน
- แนวทางการดําเนินการในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาความ
ไมชดั เจนในทางปฏิบตั ิ
พระราชบัญญัติไดกําหนดแนวทางเพื่อดําเนินการ
ในกรณีตางๆ ดังนี้
(1) กรณีขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูมาขอมีสภาพ
ที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิให
เกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้น ก็ได
(2) ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตอง
จัดหาใหกับประชาชนตามคําขอ โดยหลักการแลวตองเปนขอมูล
ขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพพรอมที่จะให มิใชเปนการตองไปจัดทํา
วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม ทั้งนี้ เพื่อมิให
การจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพิ่มภาระแกหนวยงานของรัฐ (เพื่อ
ประโยชนแกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น) แตถาหนวยงานของรัฐเห็น
วากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องที่
จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้น
หรือเปนเรื่องที่เปนประโยชนแกสาธารณะหนวยงานของรัฐ
จะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
(3) ในกรณีทมี่ ีผูขอขอมูลขาวสารใด แตในขณะนั้นไมมี
ขอมูลขาวสารตามที่ขอ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสาร
ดังกลาวสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ตามปกติของ
หนวยงานของรัฐ
อยูแลว หนวยงานของรัฐ
นั้นๆ จะจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการ
ที่มีผูขอขึ้นใหมก็ได

