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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หรือเจตนารมณเพื่อรับรอง “สิทธิไดร”ู (Right to Know ) ของประชาชนหรือสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสารตางๆ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปน
การสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไป เพื่อประโยชนของประชาชน
มากยิ่งขึ้น
จากวั ต ถุ ป ระสงค ห รือ เจตนารมณ ข องกฎหมายดั ง กลา ว จึ ง ได กํ า หนดเป น มาตรการเพื่ อ ให
หนวยงานตางๆ ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองมีการดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และได
บัญญัติในมาตรา 9 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด
ไวใ ห ป ระชาชนเขา ตรวจดูไ ด ประกอบกั บ ได มีป ระกาศคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
ศูนยขอมูลขาวสาร เปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเพื่อ
สามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการเองได ในเบื้องตนสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงใหถือ
วาหนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารกําหนดใหเปนเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น
ดังนั้น หมายถึง หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค คือ
จั ง หวั ด และราชการส ว นท อ งถิ่ น คือ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหนาที่ต ามกฎหมายที่จ ะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขา วสารตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

วิธีการเปดเผย...

-2วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
1. โครงการและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
2. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
3. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่งฯ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผล
เปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
5. ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เปนประเภทของขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู
ไดแก
1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
2. นโยบาย หรือ การตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานตางๆ ของรัฐ
4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
5. สิ่งพิมพที่มีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้
ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ไดแก
8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาของหนวยงานตาง จะตองนํามารวมไวใหตรวจ
อยางนอย 1 ป นับแตวันลงนาม
8.2 ผลการพิ จารณาจัด ซื้อจั ดจ าง ซึ่ง หน วยงานของรัฐ ทุก แหง จะตอ งจัด ทํา สรุป ผลการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจางเปนประจําทุกเดือน แลวนํามารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยสรุปผลการจัดซื้อจัด
จางนี้ จะตองระบุรายละเอียดอยางนอย คือ จัดซื้อจัดจางโดยวิธีใด มีผูเขารวมจัดซื้อจัดจางจํานวนกี่ราย เปน
ใครบาง ผูใดไดรับการคัดเลือก ในวงเงินเทาใด และสรุปเหตุผลที่คัดเลือกผูรับจางรายดังกลาวดวย

8.3 ขอมูล/เอกสาร...

-38.3 ขอมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพ ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลดหรือตัด
ทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของ
หรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรค
หนึ่ง ได ในกรณี ที่ ส มควรหน ว ยงานของรัฐ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการจะวางหลั ก เกณฑ เ รีย ก
คาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง

