หลักการและแนวคิด
ที่มา/ความเปนมา
แนวคิดที่ จะใหมีก ฎหมายรับ รองสิทธิข องประชาชนในการรับ รูขอมูลขาวสารของราชการเกิด ขึ้น
ในสมัยของรัฐบาล นายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งใหความสําคัญกับหลักการในการ
บริหารงาน ที่โปรงใส ไดใหความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการขึ้น และได มี ก ารสัม มนาปรับ ปรุงรา งกฎหมายหลายครั้ง ในรั ฐบาลต อ มา ทำให แ นวคิ ด และ
ประโยชนของกฎหมายขอมูลขาวสารแพรห ลายออกไปสูประชาชนอยางกวางขวาง จนกระทั่งในสมัยของ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไดสงราง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ
ให สภาผูแทนราษฎร พิจารณาและมีมติเห็น ชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ตอมาไดประกาศลงใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๔๐ โดยให มี ผ ลบั ง คั บ ใช เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๔๐
(ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๖ ก)
พระราชบั ญ ญั ติ ขอ มู ลข าวสารของราชการ ถื อเป น กฎหมายฉบับ แรกที่ไดให การรับ รองสิทธิได รู
(Right to know) หรือสิทธิที่จ ะรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐแกประชาชน และ
เปนหลักประกันใหกับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐได
อยางกวางขวางมากขึ้น พรอมกับการไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมของรัฐดวย หลักประกันดังกลาวมีสวนสำคัญในการแกไขปญหาและอุปสรรค ตอการพัฒนาสังคมไทย
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑

เจตนารมณของ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
๑. ใหป ระชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ ตางๆ ของรัฐอยางกวางขวางให
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความเปนจริง เพื่อสงเสริมใหรัฐบาล
เปนไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
๒. กำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผยหรืออาจไม
เปดเผย
๓. คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูใ นความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
หลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ
เปนสิ่งจำเปนเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความจริง
อันเปนการสงเสริมให มีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอัน ไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผย
แลว จะเกิ ด ความเสี ย หายต อ ประเทศชาติ ห รือ ตอ ประโยชน ที่ ส ำคัญ ของเอกชนทั้ งนี้ เพื่ อ พั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถ ึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่เพื่อที่จะปกปกรักษา
ประโยชนของตนประการหนึ่ง กับ สมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ ขอมูลขาวสารของ
ราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๒

สิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๘ บัญ ญัติวาบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ
และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการ สวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการ Right to Know
กลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อธรรมาภิบาลภาครัฐ
พัฒนาการกฎหมายรับรูขอมูลขาวสารราชการในโลก
ค.ศ. ๑๗๗๖ (พ.ศ. ๒๓๑๙)
กำเนิ ดกฎหมายรับ รองสิท ธิไดรูเป น ครั้งแรก ณ ประเทศสวีเดน : Freedom of the Press Act
(มาตรา ๑ “ประชาชนชาวสวี เดนทุ ก คน สามารถเข า ถึ ง เอกสารทางราชการได โ ดยไม เสี ย ค า ใช จ า ย”)
ค.ศ.๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
อเมริกา : Freedom of Information Act มาตรา (a)(๓)(A) บุคคลมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการรองขอ
และไดรับขอมูลโดยทันทีทันใดจากหนวยงานที่อยูภายใตพ.ร.บ.นี้ ตราบเทาที่คํารองขอนั้นเขาเกณฑพื้นฐาน
และขึ้นอยูก ับเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๓

ค.ศ.๑๙๙๗
ไทย : Official Information Act, B.E. ๒๕๔๐ ประเทศไทยมีกฎหมายขอมูลขาวสารเปนประเทศที่
๒๔ ของโลกปพ.ศ.๒๕๕๑ มีการสำรวจพบวา มีจำนวน ๗๗ ประเทศ ที่มีกฎหมายขอมูลขาวสารหลักการ คือ
๑. เสรีภาพในการแสวงหาขอมูล
๒. หนาที่ในการใหขอมูล
๓. สิทธิในการรับรูข อมูล
๔. การปกปองผูน ำขอมูลขาวสารสาธารณะไปเปดเผย
ความหมายของขอมูลขาวสารราชการ
“ขอมูลขาวสาร”หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทำไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ บันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ”หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“ขอ มู ล ขา วสารสว นบุ ค คล”หมายความวา ข อ มูล ข าวสารเกี่ ย วกับ สิ่ งเฉพาะตั ว ของบุ คคล เช น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
(มาตรา ๔)

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๔

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อเสียงของผูนั้นหรือมี
เลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลัก ษณะอื่น ที่ ทํา ให รูตัวผูนั้ นได เชน ลายพิม พนิ้ว มือ แผน บันทึ กลักษณะเสี ยง
ของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
(มาตรา ๔)
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสว นภูมิภาค ราชการสวน
ท องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัด รัฐสภา ศาลเฉพาะในสว นที่ไมเกี่ย วกับ การพิจ ารณาพิพากษาคดี
องคกร ควบคุมการประกอบอาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และขอมูลสวนบุคคล
การบัญญัติรับรองสิทธิไดรูของประเทศไทยครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๔๘ ทวิ บุ คคลยอมมีสิท ธิที่จ ะไดรับ ทราบขอมูล หรือขาวสารจากหนว ยราชการหรือ
หนวยงาน ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
ในเมือ่ การนั่นมีหรืออาจจะมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิไดรูตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภั ยของประชาชน หรือสวนไดเสี ยอันพึงไดรับความคุมครองของบุ คคลอื่ น ทั้ งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๕

มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ตอคุ ณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณ ภาพชีวิต หรือ สวนไดเสียสำคัญ อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิไดรูเปนสิทธิข้นั พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภั ยของประชาชน หรือสวนไดเสี ยอันพึงไดรับความคุมครองของบุ คคลอื่ น ทั้ งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐
มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้น
จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่นหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๖

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
มาตรา ๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาค บรรดาที่ ช นชาวไทยเคยได รั บ การคุ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว
ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
หนาที่และวิธีดำเนินการของหนวยงานของรัฐ
ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
๑. ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยเปนการทั่วไป
 โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ
 สรุปอำนาจหนาที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคำแนะนำในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ (ยกเวน กฎ
ที่มีผลเฉพาะตอเจาหนาที่ในองคกร เชน กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ไมมีผลตอเอกชน
เปนการทั่วไป)
 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ขอมูลขาวสารใดที่ไดมกี ารจัดพิมพเพื่อให
แพรหลายตามจำนวนพอสมควรแลวถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวา
เปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทำการของหนวยงานของรัฐ
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๗

แหงนั้นตามที่เห็นสมควรใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูล ขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อ
ขายหรือจำหนายจายแจก ณ ที่ทำการ ของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
๑. ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) แตยังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใช
บังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผนู ั้นจะไดรถู ึงขอมูลขาวสารนั้นตามความจริงมากอนแลวเปนเวลา
พอสมควร
๒. ขอมูลขาวสารที่หนว ยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด (มาตรา ๙) ไดแก
 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแยงและคำสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิ จ ารณาวินิ จ ฉัย ดั งกล าว ได แก คำสั่ง การอนุ ญ าต อนุมั ติ การวินิ จ ฉัย การอุ ทธรณ ที่ กระทํ าโดย
เจาหนาที่ (เปนคําสั่งปกครอง) เชน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กรณีเจา
พนักงานทองถิ่นมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอ ผลการพิจารณาอุทธรณคำสั่งไมอนุญาตตาม พ.ร.บ.สุราฯ คำสั่งพัก
ใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนสงทางน้ำ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
 นโยบาย หรือการตีความขอกฎหมายที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา
๗ ประกอบดวย
นโยบาย นโยบายรัฐบาล นโยบายตํารวจแหงชาตินโยบายของหัวหนาสวนราชการ
การตีความขอกฎหมายหรือผลการหารือ การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา การหารือ
ปญหาการบังคับใช พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
 แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของปที่กำลังดำเนินงาน เชน แผนยุทธศาสตร
ของหน วยงานตามคํารับ รองการปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ....แผนปฏิบั ติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.... แผนแมบทของหนวยงานหรือแผนพัฒนาดานตางๆ ของปที่กำลังดำเนินการที่กำหนด
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๘

ไวในแผน เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ....แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ....
 คูมือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
เชน คูมือการขออนุญาตกอสรางดัดแปลงเคลื่อนยายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒คู
มือการขอประกัน ตัวผูตองหาในชั้นตางๆ (ชั้นตํารวจ ชั้นศาล)คูมือการขออนุญ าตตั้งโรงแรม คูมือการขอ
อนุญาตตั้งปมน้ำมัน
 สิ่งพิมพที่ได มีการอางอิงถึงอํานาจหนาที่ทสี่ ําคัญ และวิธีการดำเนินงาน ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
ถามีการจัดพิมพเผยแพรไวจำนวนพอสมควร แลวก็ไมจำเปนตองนำลงพิมพในราชกิจจาฯ ทั้งหมด ลงพิมพ
แต เพี ย งวา ไดมี ก ารเผยแพรข อมู ล ดั งกลา วแลว โดยอ า งถึ งสิ่งพิ ม พ ที่ มี ก ารเผยแพรแ ล ว ไวในราชกิ จ จาฯ
กฎหมายจึงกำหนดใหตองนำสิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจาฯ นำมารวมไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดดวย ประกาศคณะกรรมการควบคุมการ ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ ๔๒ เรือ่ ง มาตรฐานการบัญชี
 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือ สัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทำบริการสาธารณะ
สัญญาสัมปทานหมายถึง สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาสัมปทานการ
เดินรถประจำทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานใหเอกชนเก็บขยะมูลฝอยของ กทม. สัญญา
สัมปทานการจัดทำประโยชน เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สัมปทานการทําเหมืองแร สัมปทานการทําไม
สัมปทานเก็บรังนกนางแอน เปนตน
สัญญาผูกขาดตัดตอนหมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิเอกชนกระทำการแตเพียงผูเดียว สัญญาใหผลิตสุรา
สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ หมายถึงกิจการทีเ่ ปนของรัฐแตมีการรวมทุน
กับเอกชนในการจัดทำ สัญญารวมทุนระหวาง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซีผลิตพลาสติกชีวภาพ เปนตน
สัญญาอื่นๆ สัญญาจัดซื้อจัดจางตางๆ

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๙

 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติคณะรัฐมนตรี มติ ครม.ที่
เกี่ ย วขอ งกั บ หนว ยงาน มติคณะกรรมการที่ แ ตง ตั้งโดยกฎหมาย มติ คกก.ธ.แห งประเทศไทย เป น ตน มติ
คณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง โดยคณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ(กขร.) มติ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคา มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มติ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคา
กลางงานกอสราง เปนตน
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิช าการรายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นำมาใชใน
การพิจารณาไวดวย
 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
๘.๑ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว
๘.๒ สรุปผลการจัดซือ้ จัดจางประจำเดือนตามแบบ สขร.๑
๘.๓ เอกสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ เช น ข อ มู ล ที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มของ
บริษัทเอกชนในพื้นที่ เปนตน
๒. ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตาม มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
(มาตรา ๑๑) เปนการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนที่มายืนคำขอเปนการเฉพาะราย (ผูขอตองระบุคําขอ
ขอมูลขาวสารใหเขาใจไดตามควร)
๒.๑ หนวยงานจัดใหภายในเวลาอันสมควร (มติ ครม. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗) เวนแตขอจำนวนมาก
หรือบอยครัง้ โดยไมมีเหตุผลอันควร
๒.๒ ถาไมมีใหแนะนำไปยื่นที่อื่น (ม.๑๒)
๒.๓ ขอมูลที่หนวยงานอื่นจัดทําและหามเปดเผย (กำหนดชั้นความลับ ตาม ม.๑๖) ใหสงคำขอให
หนวยงานอืน่ พิจารณา (ม.๑๒)

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๐

ขอมูลที่หนวยงานจัดให...
๑. เปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว
๒. ไม ต อ งจั ด ทำขึ้ น ใหม เว นแต ก ารแปรสภาพเป น เอกสาร แต ห ากเห็ น วา มิ ใช เป น การแสวงหา
ประโยชนทางการคา และเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ หรือเพือ่ ประโยชนแกสาธารณะ อาจจัดหาใหก็ได
๓. ไมเป น การห า มหน ว ยงานที่ จ ะจั ดให หากเปน การสอดคลอ งด วย อำนาจหน าที่ ต ามปกติ ข อง
หนวยงาน
๓. ข อมูล ขา วสารที่คัด เลือกไวให ประชาชนศึกษาคน ควา (เอกสารประวัติศาสตร) ขอมูลขาวสารของ
ราชการที่หนวยราชการของรัฐไมประสงค จะเก็บรักษาไวหรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมือ่ มี
อายุครบ ๗๕ ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ป นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารนัน้ ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามทีก่ ำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อใหประชาชนคนควา (มาตรา ๒๖)
ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยเปนการเฉพาะ
ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยเปนการเฉพาะ ขอมูลขาวสาร สวนบุคคล หมายความวา ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือ
ประวัติ การทำงาน บรรดาที่มี ชื่อ เสีย งของผู นั้น หรือ หมายรหั ส หรือ สิ่งบอกลัก ษณะอื่น (ชื่อ -สกุล รหั ส
หมายเลข ลายพิมพนิ้วมือ รูปภาพ แผนบันทึกเสียงคนฯลฯ) ที่ทำใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย (มาตรา ๔)
บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีถนิ่ ทีอ่ ยู
ในประเทศไทย (มาตรา ๒๑)

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๑

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
๑. ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไมไดขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได (มาตรา ๑๔)
๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ อาจมีคำสั่งมิใหเปดเผย (มาตรา ๑๕)
โดยคำนึงถึงการปฏิ บัติห นา ที่ตามกฎหมายของหนว ยงานของรัฐ ประโยชน สาธารณะ และประโยชนข อง
ประชาชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
๓. การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 การเปดเผยจะทำใหการบังคับใชกฎหมายเสือ่ มประสิทธิภาพ หรือไมอาจสำเร็จตาม
วัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
 ความเห็นหรือคําแนะนำภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้
ไม ร วมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จ จริง หรือขอ มูล ขา วสารที่น ำมาใช ในการทำความเห็ น หรื อ
คำแนะนำภายในดังกลาว
 การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย ของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
 รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ำสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนำไปเปดเผยตอผูอนื่

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๒

 กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา คําสัง่ มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะ
กำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยมิไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และใหถือวา
การมีคำสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลำดับสายการ
บั งคั บ บั ญ ชาแตผูข ออาจอุท ธรณ ตอ คณะกรรมการ วินิจ ฉัย การเป ดเผยขอมูล ข าวสารไดตามที่ กำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารฯ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเข า
ตรวจดูไดกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สรุปไดดังนี้
๑. สถานทีต่ ั้งของศูนยขอมูลขาวสาร
๑.๑ จัดตั้งภายในสำนักงาน โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารในหองใดหองหนึ่งเปนสัดสวน แต
ถามีพื้นที่นอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึง่ ของหองในสำนักงานนั้น ซึ่งถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไว
ไดทั้งหมดในเดียวก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได แตตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจขอมูล
ขาวสารประกอบดวย
๑.๒ จัดตั้งภายนอกสํานักงานโดยจัดในหองสมุดของ หนวยงานอื่นทีอ่ ยูในบริเวณใกลเคียงได
ทัง้ นี้ควรจัดทำปายชื่อศูนยขอมูลขาวสารของ(ชือ่ หนวยงาน)ติดไวดวย
๒. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
หนวยงานของรัฐแตละแหงควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยงานเดียวขึ้นมารับผิดชอบการ
ดำเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร ไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตางๆ และควรมีเจาหนาที่ของ
หนวยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๓

สิทธิของประชาชน
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
หลักการสำคัญของสิทธิรับรู “รัฐรูอะไร ประชาชนตองรูสิ่งนั้น” ภายใตสิทธิเสรีภาพตามขอบเขตของ
กฎหมาย โดยใหองคกรประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในการรับรูขอมูลขาวสาร

เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน
ใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
“สิทธิรับรู” ผูขอไมตองมีสวนไดเสีย

หลักการสำคัญของกฎหมาย

ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๔

สิทธิรับรูของประชาชนที่สำคัญ
๑. สิทธิไดรู(Right to Know)
๑.๑ สิทธิรับรูข อมูลขาวสารตามมาตรา ๗ (เรื่องทีต่ องใหรู)
ประชาชน :

มีสิทธิตรวจดู

หนวยงานของรัฐ :

หนาที่
๑. นำพิมพลงในราชกจิจานุเบกษา
๒. จัดพิมพและเผยแพร

๑.๒ สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ (เรื่องที่สนใจ)
ประชาชน :

มีสิทธิตรวจดู

หนวยงานของรัฐ :

หนาที่
๑. จัดสถานที่ลงประกาศในราชกิจจาฯ
๒. นำขอมูลขาวสารตัง้ แสดงในสถานที่
๓. จัดทำดัชนีสำหรับคนหา
๔. กำหนดหลักเกณฑ/วิธีการเขาตรวจดู

๑.๓ สิทธิขอดูขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๑ (เรือ่ งที่อยากรู)
ประชาชน :

ใชสิทธิไดดวยการยื่นคำขอ

หนวยงานของรัฐ :

หนาที่
๑. บริการและอำนวยความสะดวก
๒. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
๓. จำแนกประเภทขอมูลขาวสารฯ
๔. จัดหาขอมูลใหตามคำขอ
๕. คัดสำเนาและรับรองสำเนา

๑.๔ สิทธิไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน มาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ประชาชน :

๑. เจาของขอมูลใชสิทธิขอดู/ขอใหแกไข
(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๕

๒. บุคคลอื่นๆ จะขอดูไดตองไดรับ
หนังสือยินยอมจากเจาของขอมูล
หนวยงานของรัฐ :

มีหนาที่
๑. เปดเผยแกเจาของขอมูล
๒. แกไข/หมายเหตุตามคำรองของเจาของขอมูล
๓. จัดระบบคุมครองขอมูลสวนบุคคล

๑.๕ สิทธิไดรับสำเนาและขอใหรับรองสำเนาถูกตอง
ประชาชน :

ใชสิทธิไดดวยการยืนคำขอ

หนวยงานของรัฐ :

หนาที่
๑. คัดสำเนาและรับรองสำเนา
๒. กำหนดอัตราคาธรรมเนียม

๒. สิทธิคัดคานดานการเปดเผย มาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ
ประชาชน :

ยืนคำขอดูขอมูล

ผูมีสว นไดเสีย : ๑. คัดคาน
๒. ใชสิทธิคัดคานพรอมแสดงเหตุผล
๓. ใชสิทธิอุทธรณคำสั่งไมรับฟงคำคัดคาน
หนวยงานของรัฐ :

หนาที่
๑. แจงผูมีสวนไดเสียคัดคาน
๒. พิจารณาคำคัดคาน

๓. สิทธิรองเรียน : สิทธิรองเรียนเจาหนาที่ / หนวยงานของรัฐ (ไมปฏิบัติ/ฝาฝน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ
การปฏิบตั ิลาชา การไมไดรับความสะดวก โดยไมมีเหตุอันสมควร)
ประชาชน :

ใชสิทธิรองเรียน

หนวยงานของรัฐ :

มีพฤติกรรมฝาฝนไมปฏิบัตติ ามกฎหมาย

สขร. :

มีหนาที่พิจารณาคำรองเรียน(ภายใน ๓๐ วัน)
(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๖

๔. สิทธิอทุ ธรณตามมาตรา ๑๘ แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ
คำสั่งมิใหเปดเผยขอมูล

ตามมาตรา ๑๕

คำสั่งไมรับฟงคำคัดคาน

ตามมาตรา ๑๗

คำสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ตามมาตรา ๒๕
ประชาชน :

ใชสิทธิอุทธรณ(ภายใน ๑๕ วัน)

หนวยงานของรัฐ :

มีหนาที่
๑. มีคำสั่งปฏิเสธไมเปดเผย
๒. ไมรับฟงคำคัดคาน
๓. ไมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล

หมายเหตุ :
สขร. สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ
ทันที เปดเผยทันทีที่มขี อมูลขาวสารเกิดขึ้น ปรับปรุงแกไขทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
รวดเร็ว ใหบริการรวดเร็ว ในการจัดหา พิจารณา ออกคำสั่งมิใหเปดเผย ชี้แจง สงเอกสาร
เปนธรรม

ไมเลือกปฏิบัติไดมาตรฐาน รู/ใชหลักความจำเปน หลักสัดสวน หลักความเหมาะสม
ทําตามกฎหมาย ชอบดวยกฎหมาย สจุริตและโปรงใส
กระบวนการการใชสิทธิรองเรียน และอุทธรณ

มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสาร ตาม ม.๗ หรือไมจัดขอมูลขาวสาร
ไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม ม.๙ หรือไม จัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตาม มาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินหี้ รือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรบั ความสะดวก โดยไมมีเหตุอันสมควร
ผู นั้น มีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับ การมีคำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๑๕ หรือคำสั่ง
(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๗

ไมรับฟงคำคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคำสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา
๒๕
ในกรณีที่มีการองเรียนตอคณะกรรมการฯ ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน
มาตรา ๓๓ ในกรณีทหี่ นวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูล ขาวสารตามทีม่ ีคำขอไมวาจะเปนกรณีตาม
มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชือ่ วาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓
ใหคณะกรรมการมีอำนาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของไดและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ ตองยินยอมใหคณะกรรมการ หรือผูซงึ่ คณะกรรมการมอบหมายเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารทีอ่ ยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม
ประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนไดตอเมือ่ เห็นวาหนวยงานของรัฐมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ในกรณีตา งๆ ดังตอไปนี้
๑. ไมนำขอมูลขาวสารตาม ม.๗ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๒. ไมจัดขอมูลขาวสารตาม ม.๙ ใหประชาชนตรวจดูได
๓. ไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูใชสิทธิขอดูตาม ม.๑๑
๔. ไมใหคําแนะนําที่ถูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงาน ผูจัดทำขอมูลขาวสารพิจารณาตาม ม.๑๒
๕. ไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําคานการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม ม.๑๗
๖. ไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม ม.๒๓

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๘

๗. เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือ ของเจาของ
ขอมูลตาม ม.๒๔
๘. กระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยฝาฝนไมปฏิบัติตาม ม.๒๕
(ยกเวนเปนกรณีตาม ม.๒๕ วรรคสี)่
๙. ไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชน
ไดศกึ ษาคนควาตาม ม.๒๖
๑๐. หนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมใหบริการขอมูลขาวสารตาม ม.๑๓
๑๑. ไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอันสมควรตาม ม.๑๓
๑๒. หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอและผูรองขอไมเชื่อวาเป น
ความจริง (ม.๓๓)
การใชสิทธิอทุ ธรณคำสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
การอุทธรณตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชน สามารถอุทธรณตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการได๓ กรณีคอื
๑. หนวยงานรัฐมีคำสั่งไมเปดเผยตามทีไ่ ดมีคำขอตาม ม.๑๕
๒. หนวยงานรัฐปฏิเสธไมรับฟงคำคัดคานการเปดเผย ตาม ม.๑๗
๓. หนวยงานรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคำขอ ตาม ม.๒๕
ทั้ง ๓ กรณีดงั กลาว ประชาชนมีสิทธิยนื หนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อพิจารณาสงคําอุทธรณ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาตอไป

(ราง) คูมือการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๑๙

ขอพึงปฏิบตัิ/ ขอควรระวงั
๑. มติครม. ตองใหบรกิารทÉรีวดเรว็ภายในวันทÉขอี
๒. เอกสารลับ ตองปฏบิัติตาม ระเบียบ ลับ
๓. ตองมอบหมายเจาของเรืÉอง หรือผูทÉรีู้เรÉือง ตัดสนิใจได เปนผูแทนมาชÊีและสงขอมูลขาวสารโดย
ครบถวนและรวดเรว็ ๔. ความรับผิด ทางวินัย ทางแพง และทางอาญา
**ในประเด็นการพจิารณา เพอÉืการออกคาํ สังÉ
ř. คํารองขอ : เปนคาํขอตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ หรือไม
Ś. ผูรบั คําขอ : เปนเจาหนาทีÉของรัฐผูมีอาํนาจหนาทีตามกฎหมายหรือไม (ม.Ŝ) ś. ขอมูลทีÉขอ : เปนขอมูล
ของทางราชการหรือไม (ม.Ŝ / ม.řřวรรคสาม)
Ŝ. ความครอบครอง : ขอมูลขาวสารทีÉขออยูในความดูแลของผูรับคาํขอหรือไม(ม.12) ŝ. ผูทรงสิทธิ: ผูขอ
ขอมูลขาวสารเปนคนตางดาวหรือไม(ม.Ŝ /ม.š วรรค4 /ม.řřวรรค5 /ม.Śř) Ş. ขอมูลขาวสารลบั : ขอมูล
ขาวสารทีÉขอเปนขอมูลขาวสารทีÉหนวยงานของรัฐ มีหนาทีÉรักษา เปนความลับหรือไม (ป.อาญา หรือ
กฎหมายเฉพาะ ม.řŝ)
ş. คําสังÉ ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร : จะตองระบุอะไรบาง (ม.řŝ /ม.ŜŘพ.ร.บ.วิธีปฏบิัติราชการฯ) Š.
ระยะเวลา : การพิจารณาคาํขอขอมูลขาวสารจะตองดาํ เนินการใหเสรจ็สÊนในเวลานานเทาใด ิ (ม.řřวรรค
แรก)
๒๐
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
แนวทางและขันตอนการปฏิบัติ Ê
ตาม พ.ร.บ.ขอมลูขาวสาร
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนวยงานของรัฐ

๑. ใหเจาหนาทีÉและหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามคําแนะนําหรือ ความเห็นเรืÉองรองเรียนของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ อยาง เครงครัด และการดาํ เนินการเปนกรณีดวนทÉสีดุ
๒ . ให ห น วย งาน ข อ งรัฐ ให ค วาม ร วม มื อ กับ สํานั ก งาน คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ในการเรงจัดสงเอกสารหรือให ขอเทจ็จริงประกอบการดาํ เนินการเรÉืองรองเรียนหรืออุทธรณ
๓. ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วินิจฉัยการเป ดเผยขอมูลขาวสาร โดย
เครงครัดภายใน ๗ วัน นับแตวันทีÉได รับทราบคาํวินิจฉัย
๔. หากหนวยงานของรัฐมีปญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
(กขร.) การใหความรวมมือกับ สาํ นักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) และการปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาทีÉกาํ หนดใหแจง
เหตุผลใหสขร. ทราบโดยเรว็ หากเจาหนาทÉของ ี รัฐผูใดไมปฏิบัติตาม โดยไมมีเหตุผลทÉสีมควร ใหผูบังคับ
บัญชาดาํ เนินการ พิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี
๒๑
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ
กรณทีีมÉ คีาํ ขอขอ มลู ขาวสารจากประชาชน
๑. กรณีทีÉขอมูลขาวสารทีÉประชาชนขอหนวยงานของรัฐมีขอมูล ขาวสารพรอมทีÉจะจัดหาใหไดจะตองดาํ
เนินการใหโดยเร็วหรือภายในวันทÉี
รับคาํขอ
๒. กรณีทีÉขอมูลขาวสารทีÉขอมีเป นจํานวนมาก หรือไมสามารถ
ดาํ เนินการใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทัÊงแจงกาํ หนด
วันทÉีจะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบ ดวย
แนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกาํ หนด แนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาทีÉของ
รัฐตามทีÉกฎหมายกาํ หนดจะเห็นได วาขอมูลขาวสารทีÉหามมิใหเป ดเผย เปนกรณีทีÉขอมูลขาวสารนัÊนเป
ดเผยแลว อาจกระทบเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยพระราชบัญญัติไดกาํ หนด หามไว โดยมิไดมี
ขอยกเวนใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีÉของรัฐ จะตอง ใชดุลพินิจอีก ดังนัÊน การศึกษาในเรืÉองแนวทาง
การใชดุลพินิจของเจาหนาทีÉ ของรัฐ จะศึกษาโดยตัวอยางของขอมูลขาวสารทีÉพระราชบัญญัติกาํ หนดให
อาจมีคาํสÉังมิใหเป ดเผยซึÉงถือไดวาเปนการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทัÊงนีÊ เมืÉอหนวยงานของรัฐหรือเจา
หนาทีÉของรัฐไดรับคําขอขอมูลขาวสารทีÉมี ลักษณะตามทีÉพระราชบัญญัติกําหนด ซึÉงอาจมีคําสัÉงมิให เป
ดเผยขอมูล ขาวสารดังกลาวไดหนวยงานหรือเจาหนาทีÉของรัฐกม็ีหนาทÉจะตองใชดุลพินิจ ี
๒๒
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
เพืÉอมีคําสัÉงมิใหเป ดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวได หนวยงานหรือเจาหนาทีÉ ของรัฐกม็ีหนาทÉจะตองใช
ดุลพินิจเพื ี ÉอมีคาํสÉงมิใหเปดเผยหรือเปดเผยตอไป ั ในการใชดุลพินิจ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคแรก ไดกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจ โดยให หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีÉของ
รัฐ เมืÉอจะใชดุลพินิจมีคาํสÉงมิใหเป ดเผย ั ขอมูลขาวสารหรือมีคาํสÉังเป ดเผยขอมูลขาวสารทีÉมีลักษณะ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึÉง (๑) – (๗) จะตองคํานึงถึง ๓ เรืÉอง คือ การปฏิบัติหนาทีÉตาม กฎหมายของ
หนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนเอกชนทีÉ เกีÉยวของประกอบกัน หมายความวาเมืÉอมีผู
มาขอขอมูลขาวสารตามขอนีÊ จะตองพิจารณาใชดุลพินิจ เพืÉอชัÉงนําÊหนักกอนมีคาํสÉงอยางใดอยางหนึ ั É
งโดย อาศัยแนวทางตามทีÉพระราชบัญญัติกาํ หนดไวกลาวคือ
๑. จะตองพิจารณาวา ขอมูลขาวสารทีÉมีผูขอ หากเป ดเผยแลวจะ กระทบตอการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ของหนวยงานของตนหรือไมอยางไร หรือในกรณีทีÉขอมูลขาวสารตามทีÉมีผูขออาจเกÉียวของกับการ
สอบสวนเรืÉอง หนึÉงเรืÉองใด ซึÉงยังไมแลวเสร็จ เปนตน กจ็ะตองพิจารณาวาถาเปดเผยขอมูล ขาวสารแลว
จะสงผลตอการพิจารณาเรืÉองนัÊนๆ หรือไม
๒. จะตองพิจารณาวา ขอมูลขาวสารทีÉมีผูขอ หากเปดเผยแลวจะ เปนประโยชนตอสาธารณะหรือสงัคมโดย
สวนรวมมากหรือไมเพียงใด ทÊงนี ั Ê เพืÉอจะไดสามารถใชประกอบการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจได
เหมาะสม ถูกตองทีÉสุด กลาวคือในกรณีทÉี ขอมูลขาวสารทีÉมีผูขอ เปนขอมูลขาวสาร ทีÉ เกีÉยวพันกับสงัคม
โดยสวนรวม การเปดเผยใหสงัคมโดยสวนรวมไดรูกจ็ะชวย ใหสาธารณชนทราบวา เรืÉองราวตางๆ ทีÉเกีÉยว

เนืÉองกับเรืÉองขอมูลขาวสาร ดังกลาวไดมีการดาํ เนินการไปอยางไรโปรงใส มีประสทิธิภาพหรือไม แมวา
การเป ดเผยอาจกระทบตอบุคคลบางคน แตหากมีความชัดเจนวาการ เป ดเผยนัÊนจาํ เปนสาํ หรับ
สาธารณชนหรือคนโดยสว นใหญกจ็ะตองมีดุลพินิจ ใหเปดเผย
๒๓
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓. จะตองพิจารณาวา ขอมูลขาวสารทีÉมีผูขอเปนสÉิงทีÉจาํ เปนหรือ กระทบตอเอกชนทีÉเกีÉยวของอยางไร
และมากนอยเพียงใด การพิจารณาถึง เอกชนทีÉเกีÉยวของ ไดแก ผูทÉขีอขอมูลและผูทÉเกี ี Éยวของกับ
ตัวเนืÊอหาขอมูลทีÉมี ผูขอเปดเผย ฯลฯ โดยตองพิจารณาถึงความจาํ เปนของผูขอขอมูลวาขอมูล ขาวสารทีÉ
ขอนัÊนเกีÉยวของกับการรักษาสิทธิของผูขอขอมูลมากนอยเพียงใด การไมไดขอมูลขาวสารตามทีÉขอนัÊนจะ
กระทบตอการปกปองสิทธิของผูขอ มากนอยเพียงใด ทัÊงนีÊ หากมีนําÊหนักของสวนไดเสยีและความจาํ
เปนสงูมากก็ มีนํÊาหนักทีÉจะตองนํามาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจในขัÊนสุดทาย นอกจากนีÊในสวน
ของเอกชนทีÉเกีÉยวของเปนบุคคลทีÉสาม การเป ดเผยขอมูล ขาวสารตามทีÉขออาจกระทบตอสวนไดเสีย
ของบุคคลทีÉสามจึงตองมีการ พิจารณาดวยเชนกันวา บุคคลทีÉสามจะไดรับผลกระทบจากการเป ดเผยขอมูล
ขาวสารนีÊมากนอยเพียงใด จะสามารถป องกันผลกระทบโดยการป ด ลบ ขอมูลบางสวนไดหรือไม และขอ
ทีÉหยิบยกมาพิจารณานีÊเปนเรืÉองทีÉกฎหมาย ใหความคุมครองหรือไมซÉึงหากมีขอมูลชัดเจนกจ็ะทาํให
สามารถใชดุลพินิจ ไดอยางเหมาะสม เชน อาจเป ดเผยโดยปดทบัชÉือ หรือสิÉงทีÉทาํใหรูตัวบุคคลทÉี
เกีÉยวของเปนพยาน เปนตน
การกําหนดเงื่อนไขของเจาหนาที่ของรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คําสัÉงมิใหเป ดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงืÉอนไข อยางใดกไ็ดแตตองระบุไวดวยวาทÉีเป ดเผย
ไมไดเพราะเป นขอมูลขาวสาร ประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคาํสÉังเป ดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาทีÉของรัฐตามลาํ ดับสายการ บังคับบัญชา (มาตรา ๑๕ วรรค
๒)
๒๔
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ

ศูนยขอมลูขาวสารของ อสส.
คณะกรรมการขอ มลู ขาวสาร อสส.
ตามคาํสÉัง อสส. ทีÉ ๑๔๙๙/๒๕๕๙ เรืÉอง คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ขององคก ารสวนสตัว
ประกอบดวย 
รองผูอาํนวยการองคการสวนสัตว(นายสุริยา แสงพงค) ประธานกรรมการ ผูอาํ นวยการสาํ นักบริหารกลาง
กรรมการ ผูอาํ นวยการสาํ นักการเงินและทรัพยสิน กรรมการ ผูอาํ นวยการสาํ นักนโยบายและยุทธศาสตร
กรรมการ ผูอาํ นวยการสาํ นักกฎหมาย กรรมการ ผูอาํ นวยการสาํ นักอนุรักษและวิจัย กรรมการ ผูอาํ นวย
การสาํ นักพัฒนาธุรกิจ กรรมการ ผูอาํ นวยการสาํ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ ผชู วยผูอาํนวยการสาํ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขาฯ
หัวหนาฝ ายพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาและการตลาด กรรมการและ สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู
ชวยเลขาฯ หัวหนาฝายบริหารกลาง สาํ นักบริหารกลาง กรรมการและผูชวยเลขาฯ
๒๕
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
อาํ นาจหนาทีขÉ องคณะกรรมการขอ มลู ขาวสาร อสส.
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร อสส. มีอาํ นาจและหนาทÉดังตอไปนี ี Ê (๑) พิจารณาขอมูลขาวสารของ
องคการสวนสัตวทÉี จะเผยแพรหรือ เป ดเผยให ประชาชนทราบ และให คําแนะนําหรือใหความเห็นในขอมูล
ขาวสารทีÉเปนความลับของทางราชการ
(๒) จัดให มีระบบ ขัÊนตอน วิธีการในการขอขอมูลตามพระราช บัญญัตินÊี
(๓) ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติเกีÉยวกับพระราชบัญญัตินีÊแก ผูเกÉยวของ ี
(๔) ใหคําปรึกษา และแนะนําแกสวนหนวยงานในสังกัดองคการ สวนสตัวในการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร
(๕) เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือใหคาํ ชีÊแจง แสดงความเห็น เกีÉยวกบัขอมูลขาวสาร
(๖) พิจารณาใหความเห็นกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามพระราช บัญญัตินÊี
(๗) ดําเนินการอืÉนใดตามทีÉผูอํานวยการองคการสวนสัตว มอบหมาย

๒๖
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
ประเภทของขอ มลู ขาวสาร สป.ทส.
๑. ขอมูลขาวสารทีÉเป ดเผยไดไดแก เรืÉองทีÉประกาศในราชกิจจา นุเบกษา โครงสรางการจัดองคกร อํานาจ
หนาทีÉ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการทีÉแตงตัÊงโดยกฎหมาย
ขอบังคับ ขอกาํ หนด หนังสอืบริคณหสนธิระเบียบ คาํสÉงั นโยบาย ผลการพิจารณาหรือ คาํวินิจฉัยเกÉียวกับ
การดาํ เนินการจัดซÊือ จัดจาง จางทีÉปรึกษาจางออกแบบ และการควบคุมงานซึÉงไดรับการอนุมัติแลว
รวมทัÊงความเหน็ แยง และคาํสÉงที ั É
เกีÉยวของในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจาย ประจาํ ปของปทÉีกาํลังดาํ เนินการ
คูมือ หรือคาํสÉังเกีÉยวกับวิธีปฏิบัติงานของ เจาหนาทีÉของรัฐซึÉงมีผลกระทบถึงสทิธหิ นาทÉของเอกชน ี สิÉ
งพิมพเพืÉอเผยแพร และประชาสมัพันธขาวประชาสมัพันธรายงานประจาํ ปรายงานวิชาการ
๒. ขอมูลขาวสารทีÉห ามมิให เป ดเผย ไดแกขอมูลขาวสารของ ราชการทีÉอาจกอใหเกิดความเสยีหายตอ
สถาบันพระมหากษัตริย ๓. ขอมูลขาวสารทีÉไมเป ดเผยแกบุคคลทัÉวไป (ซึÉงมิใชเจาหนาทีÉ องคการ
สวนสตัวทÉี เกีÉยวของ) มีดังนีÊ
๓.๑ เอกสารสอบสวนทางวินัยทีÉไดดาํ เนินการไปแลว แตยังไม แลวเสรจ็
๓.๒ เอกสารการสอบสวนทางวินัยทีÉเสรจ็แลว แตอยูระหวางรอ การพิจารณาลงโทษทางวินัย
๓.๓ เอกสารการสอบขอเทจ็จริงทีÉยังไมไดวินิจฉัยสัÉงการ
๓.๔ เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แตงตัÊง โยกยายระหวางดาํ เนินการกอนออกคาํส
Éงั
๓.๕ เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลืÉอนระดับ เขารับการ ฝกอบรมทีÉอยูระหวางการออกคาํสÉงั
๒๗
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ

๓.๖ เอกสารการดําเนินการจัดซืÊอ จัดจางทีÉเกีÉยวกับวงเงิน งบประมาณหรือประมาณราคาทีÉอยูระหวางดาํ
เนินการ
๓.๗ เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเขารวม โครงการตาง ๆ ทีÉอยูระหวางการดาํ เนินการ
๓.๘ เอกสารการจัดซืÊอจัดจางของสาํ นัก/สวนสัตว/โครงการ/ สถาบัน/ศูนยทÉี อยูระหวางดาํ เนินการ
๓.๙ เอกสารทีÉเกีÉยวกบั พยานในการสอบสวนเรÉืองตางๆ
๓.๑๐ เอกสารทีÉเกีÉยวกับผูรองเรียนเรÉืองการทุจริตหรือประพฤติ ไมถูกตองตาง ๆ
๓.๑๑ เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแกภาครัฐ ภาคเอกชน ทีÉอยูระหวางดาํ เนินการ
ประโยชนของพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ๒๕๔๐
ดานประชาชน เขามามีสวนรวมทางการเมืองไดโดยตรง สามารถ แสดงความคิดเห็นของตนและสะทอนความ
ตองการของตนและชุมชนจาก ขอมูลทีÉถูกตอง ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ดานหนวยงานของรฐั ทาํใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาทÉี เสริมสรางภาพลักษณทีÉดี มีระบบขอมูลทีÉ
ชวยการทาํ งานใหเปนไปอยางมี ประสทิธภิาพ ใหบริการตางๆ รวดเรว็ เปนธรรม ถูกตอง
ดานสงัคมสวนรวม เกิดคานิยมและวิถีปฏบิัติทÉดี สงเสริมความคิด ี สงัคมประชาธปไตย
๒๘
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
หนาทีของหนวยงาน É
๑. หนาทีÉเป ดเผยขอมูลขาวสาร

๒. การลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
พระราชกฤษฎีกาจัดตังÊ องคการสวนสัตวพ.ศ. ๒๔๙๗ ๓. การตัÊงแสดงในศูนยข อมูลขาวสาร

๒๙

(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๔. การเป ดเผยตามคําขอ

๕. หนาทีÉ ปกปองสถาบนั (หามไมใหเปดเผย ม. ๑๔)
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓๐
๖. หนาทีÉตองใชด ุลพินิจกอนออกคําสง (ม. ัÉ ๑๕)
การใชด ุลยพนิิจตองคาํ นึงถงึ หลักเกณฑ๓ ประการ

๗. หนาทีÉ คุม ครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๘. หนาทีÉ : เก็บรกัษาเอกสารประวตัิศาสตร
๓๑
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
การปฏิบัติและการดาํ เนินการ
มาตรการทีÉจําเปน และแนวทางนาํ ไปประยุกตใช
บทบัญญัติทีÉควรร ู ๙ มาตรา สาํ คัญ
สถานทีÉใหบริการ ศูนยข อมูลขาวสาร
องคประกอบของการใชสทิธริับรู
มาตรการและแนวทางการนาํ กฎหมายไปประยุกตใช
บทบญั ญตัิ การใชสิทธิ หนาทÉี จนท. ลกัษณะขอมูล ประโยชน
รับรู ตองรู

ลงพิมพใน

ราชกจิจานุเบกษา

กระทบสทิธิ

เรืÉองตองรู

มาตรา ๗ รักษาสทิธิ เปนหลกัฐาน
๓๒
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
มาตรา ๙ ตองเขา ตรวจดู
รวบรวมไวในศูนย ขอมูลฯ
การดาํ เนินการ ตางๆ ของรัฐ
วางระบบจัดเกบ็/ บริการ ขอมูลฯ
มาตรา ๑๑
ตองขอดู จัดหาให ใหสาํ เนา ขอมูลอืÉนทัÉวไป ตรวจสอบ ใชประโยชนเฉพาะ
มาตรา ๒๕ ตองไดดู จัดเปนระบบ รปภ.ขอมูล
สิÉงเฉพาะตัว ของบุคคล
คุมครองสทิธิ สวนบุคคล
มาตรา ๒๖ ตองศึกษา คนควา
คัดเลือก
สงหอจดหมายเหตุ
เอกสาร
ประวัติศาสตร
เปนจดหมายเหตุ ประเทศไทย
ขัÊนตอนการดาํ เนินการจัดตังÊศูนยข อ มลู ขาวสาร

๑. การเตรียมการ ๑.๑ เตรียมสถานทีÉ
วสัดุอุปกรณปายบอกทีตัÉ งÊและทิศทาง บอรด
ประชาสมัพนัธ
๑.๒ เตรียมเจาหนาทีÉ
พิจารณา/มอบหมายหนาที แตงตั É งÊผรูบั ผิดชอบ อบรมให
ความรู
๑.๓ เตรียมดานขอมูลขาวสาร
จาํ แนกประเภทเอกสาร มีระบบจดัเกบ็(แฟมขอมลูขา วสาร)
๑.๔ เตรียมการดานบริหารจัดการ
แบบฟอรม ตางๆ คมูือการปฏิบตัิงาน คมูือประชาชน
ระเบียบ รายงาน
๒. การจัดตัÊงศูนยฯ

๒.๑ จัดสถานทีÉใหบริการดานขอมูลขาวสาร

๒.๒ ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๓) ๒.๓ จัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา
๙ มาตัÊงแสดง
๒.๔ นาํขอมูลขาวสารเผยแพรบนเวบ็ ไซตของหนวยงาน

๓๓
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓. การใหบริการ ๓.๑ เจาหนาทีÉใหบริการทีÉดี และรวดเรว็
๓.๒ จัดระบบ
จาํ แนกประเภทเอกสาร และจดัทาํ ดชันีหมวดหมเูอกสาร

ปรบั ปรุงขอมลู
๓.๓ จัดหาขอมูลตามคาํขอ
ใหสาํ เนาและรบัรองสาํ เนา เกบ็ คาธรรมเนียม
๓.๔ ประชาสมั พันธใหประชาชนทราบ
ผานชอ งทางตางๆ เชน เวบ็ไซตโปสเตอรแผนพบั บทู
นิทรรศการ
๔. การพัฒนาศูนยฯ ๔.๑ จัดทาํ ทะเบียนผูมารับบริการ
รวบรวมสถิติฯ รายงานผบูริหารทราบทุกเดือน
๔.๒ รับฟง สาํรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แบบสอบถาม แบบสาํรวจ
๔.๓ สรุปรายงานผลการปฏบิัติประจาํ ป
๔.๔ จัดทาํ แผนการพัฒนาศูนย
ปฏิบตัิตามแผนฯ ประเมินผลสาํ เร็จ ปรบั ปรุงแผนทุกป
๔.๕ พัฒนาบุคลากร
สรางใหมีความรูคว ามเขาใจกฎหมายขอมลูขา วสาร
๕.การพฒั นา
เครือขา ยสารสนเทศ

๕.๑ พัฒนา/จัดทาํ Web site ดานขอมูลขาวสาร

๕.๒ นาํขอมูล ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ลง Web site ๕.๓ ใหบริการจัดหา/คนหาขอมูลขาวสารทาง
Web site

ขัÊนตอนการขอใชบริการขอ มลู ขาวสาร
ประชาชนขอขอ มลู ขาวสาร กรอกแบบคาํ ขอใชบริการขอ มลู ขาวสาร

ระบุชนิดของขอ มลู ขาวสารทขอรับบริการ ีÉ
(รายละเอียด/ขอ มลู/จาํ นวน/ชนิด ของขอ มลู)
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓๔
ยืนÉ ตอเจาหนาทศีÉ ูนยข อ มูลขาวสาร เจาหนาทพีÉ จิารณาคาํ ขอ
กรณทีีสÉ ามารถเปดเผยได
ตามมาตราş มาตรา š และมาตรา řřอนุมตัิใหผ ขู อได
กรณทีไÉี มสามารถตัดสินใจได (เจาหนาทีจÉ ดัทําใบติดตามเอกสารให ผขูอรบั บริการ )
เจาหนาทศีÉ ูนยข อมูลขาวสารเสนอเรืÉองตอ คณะกรรมการขอ มูลขาวสาร อสส. พจิารณา
เจาหนาทศีÉ ูนยข อมูลขาวสาร
แจงผลการพจิารณาตอผูข อขอ มลู
ขัÊนตอนการรองเรียน อสส.
ประชาชนขอขอ มลู ขาวสาร กรอกแบบคาํ ขอใชบริการขอ มลู ขาวสาร ประชาชนพบวา ไมปฏบิัติตาม
กฎหมายขอ มลู ขาวสารของราชการ
ยืนÉ คาํรองเรียนตอประธานคณะกรรมการขอ มลู ขาวสาร อสส.
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓๕
คณะกรรมการขอ มลู ขาวสาร อสส.
พจิารณาและใหค วามเห็นเรืÉองรองเรียน พรอ มตรวจสอบขอเท็จจริง
ฝายเลขานุการคณะกรรมการขอ มลู ขาวสาร อสส.
แจงผลการพจิารณาใหผ ูรองเรียนทราบ
ผูรองเรียนพอใจ เป นอันยุติเรืÉอง

ผรูองเรียนไมพอใจ
ขอใหค ณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยตอไป
หรือรองเรียนไปยงั
คณะกรรมการขอ มูลขาวสารของราชการ (กขร.)
ขัÊนตอนการรองเรียนตอ
คณะกรรมการขอ มลู ขาวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบวามกีรณีทหนวยงานของรัฐ ีÉ
ไมปฏบิัติตามกฎหมายขอ มลู ขาวสารของราชการ
ยืนÉ คาํรองเรียนตอ กขร.
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓๖
กขร. มอบหมายใหค ณะอนุกรรมการพจิารณาและใหความเห็นเรÉืองรองเรียน และ สาํ นักงาน
คณะกรรมการขอ มลู ขาวสารของราชการ (สขร) ตรวจสอบขอเท็จจริง และใหค าํ แนะนาํ หนวย
งานปฏบิัตใิหถ กู ตองตามกฎหมายขอ มลู ขาวสารฯ
หนวยงานพจิารณาดาํ เนินการและแจงผลการพจิารณา
ใหผ ูรองเรียนทราบ พรอ มรายงาน กขร. ทราบ
ผูรองเรียนพอใจ
เป นอันยุติเรืÉองผรูองเรียนไมพ อใจ
ขอใหคณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยตอไป
กขร. พจิารณาวินจิ ฉัยและแจงใหห นวยงานปฏบิ ตัิตามคาํวินิจฉัย
กขร. ติดตามผลวา มกีารปฏบิตัิตามคาํวินิจฉัยแลวหรือไมหากมกีารปฏิบตัิเปนอันยุติหากไม ปฏบิ ตัิจะใชมาตร
การเรงรัด และรายงานผูบ ังคบั บญั ชาตน สังกัดดาํ เนินการพจิารณาเพอÉืบงัคบั การใหเปนไปตามกฎหมาย
ตอไป

ขัÊนตอนการอุทธรณต อ
คณะกรรมการขอ มลู ขาวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบวามกีรณีทตีÉ องอุทธรณต ามกฎหมายขอ มลู ขาวสาร
ยืนÉ คาํ อุทธรณต อ กขร.
๓๗
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
กขร. พจิารณาสงเรืÉองใหค ณะกรรมการวินิจฉัยเปดเผยขอ มลู ขาวสาร พจิารณาวินิจฉัยโดยรับฟงขอเท็จ
จริงคูกรณีทง ัÊ Śฝ าย
มคีาํวินิจฉัยเปดเผยหรือไมเปดเผย กฎหมายถือเปนทสุดÉี
กขร. มหีนังสือแจงใหห นวยงานถือปฏบิัติตามคาํวินิจฉัย
และสอดสอง ติดตามผลการปฏบิัติ
หลกัเกณฑ การขอ  การอนุญาต และการบริการ
ขอ มลู ขาวสาร อสส.
การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสาร อสส. ให ดําเนินการตามระเบียบสาํ นักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิÉงแวดลอม วาดวยขอมูลขาวสารของสาํ นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิÉงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยทีÉกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร ของราชการ กําหนดให หนวยงานของรัฐ
ตองจัดให มีขอมูลขาวสารของ ราชการไวให ประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับ ขอ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรืÉอง หลักเกณฑและวิธกีารเกÉียวกับ การจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันทีÉ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ใหหนวยงานของรัฐ กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการให ประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร เพืÉอรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือ ความ
ปลอดภัยกไ็ด
๓๘
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ

๑. ขอมูลขาวสารทีÉสามารถเปดเผยไดหากผูใดประสงคจะขอ สําเนาหรือขอสําเนาทีÉมีคํารับรองถูกต องของ
ขอมูล และไดปฏิบัติตาม ประกาศองคการสวนสัตว เรืÉอง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสาํ เนา หรือ ขอสาํ
เนาทÉีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ เมืÉอวันทีÉ ..... เดือน..........พ.ศ......... ให เจาหนาทีÉ
รับเรืÉองและพิจารณาสงตอขอมูล ขาวสารทีÉขอ วาอยูในความรับผิดชอบหรือควบคุมของ สาํ นัก/ศูนย/กลุม
ใด โดยใหผคู วบคุม ดูแลขอมูลขาวสารทีÉขอเปนผูมีอํานาจอนุญาตและรับรอง สําเนาถูกตองของขอมูล
ขาวสารนัÊน แตถาขอมูลขาวสารทีÉขอเป นขอมูล ขาวสาร ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึÉงตองจัดให ประชาชนเขาตรวจดูไดใหผูขอขอมูลไปติดตอขอดู ขอมูลขาวสารได
ทีÉศูนยขอมูลขาวสาร อสส. และหากประสงคจะขอสาํ เนาหรือ สาํ เนาทÉมีีคาํรับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารใหผูควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร ซึÉงจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารเปนผูมีอํานาจอนุญาต
และ รับรองสาํ เนาถูกตองของขอมูลขาวสารนÊนั
๒. ขอมูลขาวสารทีÉไมเป ดเผยแกบุคคลทัÉวไป หากผูใดประสงคขอ สาํ เนาหรือขอสาํ เนาทÉมีีคาํรับรอง
ถูกตองของขอมูลและไดปฏบิัติตามระเบียบ องคการสวนสัตว วาดวยขอมูลขาวสารขององคการสวนสัตว พ.ศ.
...... ให เจาหนาทีÉทีÉศูนยขอมูลขาวสาร รับเรืÉองและพิจารณาสงตอขอมูลขาวสารทีÉขอ วาอยูในความ
รับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสาํ นัก/ศูนย/กลุมใด โดยให ผูอาํ นวยการสาํ นัก/ศูนย/ กลุม หรือ ผูดาํรงตาํ
แหนงเทยีบเทาเปนผูมีอาํ นาจ พิจารณาอนุญาต/ผูรับรองสาํ เนาถูกตอง
ในกรณีทีÉไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสาร ทีÉเปดเผยไดหรือไม ใหหัวหนาหนวยงาน
ในสงักัดเสนอเรÉืองพรอมความเห็น ตอผูอาํ นวยการ หรือรองผูอํานวยการฯ ซึÉงผูอํานวยการองคการสวน
สัตว มอบหมาย สาํ หรับขอมูลขาวสารทุกประเภทเพÉือพิจารณาวินิจฉัย
๓๙
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ
องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๓. ขอมูลขาวสารนอกเหนือจากทีÉกําหนดไวใน ๑ และ ๒ ซึÉง ผูประสงคจะขอสาํ เนาหรือขอสาํ เนาทÉีมีคาํ
รับรองถูกตองของขอมูล และได ปฏิบัติตามระเบียบองคการสวนสัตว วาดวยขอมูลขาวสารขององคการ
สวนสตัวพ.ศ. ........ ใหเจาหนาทีÉทีÉศูนยขอมูลขาวสาร รับเรืÉอง และสงตอวา อยูในความรับผิดชอบหรือ
ควบคุมดูแลของสาํ นัก/ศูนย/กลุมใด และสงให เจาหนาทีÉผูรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลและดําเนินการ โดย
ให เจาหนาทีÉ สนั นิษฐานไวกอนวาขอมูลขาวสารทÉขอนั ี ÊนเปนขอมูลขาวสารทีÉเปดเผยได แต หากเจา
หนาทีÉพิจารณาเห็นวาการเปดเผยอาจกอใหเกิดความเสยีหายตอการ ปฏิบัติงานของ อสส. หรือทางราชการ
หรืออันตรายตอชีวิตหรือความ ปลอดภัยของบุคคลหนึÉงบุคคลใดหรือกระทบสทิธิสวนบุคคลของบุคคลหนÉึง

บุคคลใด ใหเจาหนาทีÉเสนอผูอาํ นวยการสาํ นัก/ศูนย/กลุม เปนผูมีอาํ นาจ พิจารณาอนุญาต และรับรองสาํ
เนาถูกตอง
ในกรณีทีÉผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสÉังไมเป ดเผยขอมูลขาวสาร ใหแจงคาํสÉงัพรอมเหตุผลใหผูยÉืนคาํขอ
ทราบ และแจงใหทราบถึงสิทธิและ กําหนดเวลาในการอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเป ดเผยขอมูล
ขาวสาร
๔. ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐหนวยงานอืÉนหรือองคกร ภาคเอกชน ซึÉงมาอยูในความครอบครอง
ดูแลของ อสส. ให ถือปฏิบัติ เบืÊองตนวา ควรแนะนําใหผูขอขอมูลขาวสารติดตอโดยตรงกับหนวยงาน ของรัฐ
หรือองคกรภาคเอกชนผูเปนเจาของขอมูลนÊัน เวนแต มีความจาํ เปน เรงดวนอันไมอาจหลีกเลีÉยงไดหรือมี
เหตุพิเศษอืÉนทีÉเห็นสมควร จึงให ดาํ เนินการตาม ๑-๓ แลวแตกรณี
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๔๐
ประเภทของระบบขอ มลู ขาวสารสวนบุคคล อสส.
ขาราชการ/พนักงานราชการ และลูกจางประจาํ องคการสวนสตัว จัดเก็บเป นสมุดประวัติ แฟ มประวัติ การฝ
กอบรม การศึกษาดูงาน และ ระบบฐานขอมูล คอมพิวเตอร
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมขอสาํ เนา หรือขอสาํ เนาทีมÉ คีาํ รับรองถูกตองของขอ มลู ขาวสาร อสส.
อสส. กาํ หนดเกณฑการเรียกเกบ็ เงินคาธรรมเนียมขอสาํ เนา (ถามี) หรือขอสาํ เนาทÉีมีคาํ รับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารแหงพระราช บัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามประกาศองคการสวนสตัวเรืÉ
อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสาํ เนา หรือ ขอสาํ เนาทÉมีีคาํรับรองถูกตองของ ขอมูลขาวสารของราชการ
เพืÉอใหการเรียกคาธรรมเนียมการขอสาํ เนา หรือ ขอสาํ เนาทÉมีีคาํรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ
องคการสวนสตัว เปนไป  ด วยความเหมาะสมถูกต องและเป นแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑทีÉ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด จึงกําหนดคาธรรมเนียม
ดังนีÊ (ราง)
๑. คาธรรมเนียมการทาํสาํ เนาโดยเครÉืองถายเอกสาร กาํ หนดอัตรา ดงัตอไปนÊี
(๑) ขนาดกระดาษ เอ ๔ หนาละ ไมเกนิ ๑ บาท (๒) ขนาดกระดาษ เอฟ ๔ หนาละ ไมเกิน ๑.๕๐ บาท (๓)
ขนาดกระดาษ บี๔ หนาละ ไมเกนิ ๒ บาท

(๔) ขนาดกระดาษ เอ ๓ หนาละ ไมเกนิ ๓ บาท (๕) ขนาดกระดาษพิมพเขยีว เอ ๒ หนาละ ไมเกนิ ๘ บาท
(๖) ขนาดกระดาษพิมพเขยีว เอ ๑ หนาละ ไมเกนิ ๑๕ บาท (๗) ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๐ หนาละ ไมเก
นิ ๓๐ บาท
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๔๑
๒. คาธรรมเนียมการใหคาํรับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร อัตราคาํ รับรองละ ๕ บาท
บทกาํ หนดโทษ
๑. กรณีเจาหนาทีÉไมปฏิบัติตามทีÉคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ขอไปมีความผิดตามมาตรา ๔๐ (แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) มีโทษจาํ คุกไมเกิน ๓ เดือน ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐
บาท หรือทัÊงจาํ ทÊงปรับ ั
๒. กรณีฝาฝน/ไมปฏิบัติตามขอจาํ กัดหรือเงÉือนไขทีÉเจาหนาทีÉของ รัฐกาํ หนดตามมาตรา ๒๐ (แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัÊงจาํ ทÊงปรับ ั
๓. กรณีทีÉเกิดการฟ องรอง เจาหนาทีÉของรัฐจะไดรับความคุมครอง จากกฎหมาย หากเปนการปฏิบัติตาม
หนาทีÉและไมมีเจตนา หรือจงใจทีÉจะ ละเลยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนีÊ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ทีÉ กาํ หนดไวในมาตรา ๒๐ ซึÉงเปนขอยกเวน เจาหนาทีÉตองกระทาํโดยสจุ ริตและ เป นไปตามหลักเกณฑ
หากเกิดปญหาขึÊนมาเจาหนาทีÉไมตองรับผิดตาม กฎหมายใด
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๔๒
เงืÉอนไขแหงความสาํ เร็จ
๑. ผูบริหาร ผูปฏิบัติมีจุดมุงหมายรวมกัน ไปสคู วามสาํ เรจ็ ๒. กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณา
การขอมูลในการ ทาํงานระหวางฝายตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม คลองตัว
๓. บรรยากาศการทาํ งานเปนไปในทางบวก สงเสริมสนับสนุน การทาํงานใหเกดิ ความสาํ เรจ็
๔. มีความเขาใจและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ ฐานขอมูลขาวสารอยางคุมคา

๕. มีความเขาใจกระบวนการจัดทาํ มาตรฐานความโปรงใส และใช ในการวัดและประเมินผลสาํ เรจ็ อยางเปน
ระบบ
บทสรุป
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ เปนเครืÉองมือสงเสริม
ประชาธปไตยแบบทางตรง ทาํใหประชาชนมีสวนรับรูรวมคิด รับผิดชอบ แกปญหา และมีชองทางควบคุมให
รัฐระมัดระวังในการบริหารอยางถูกตอง เทีÉยงธรรม
สิทธิรบัรู : สงเสริม 
ความโปรงใสภาครัฐ
การมีสวนรวมของประชาชน
ระบบการตรวจสอบทางตรง
ความถูกตอง ความเปนธรรม ความรับผิดชอบ ความชอบ ดวยกฎหมาย
(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๔๓
สิทธิรบัรู : สงผล 
ภาครฐั : การเมืองและราชการใสสะอาด
ภาคเอกชน : ตระหนักรูรับผิดชอบตอประชาชน
ผูบริโภค และสงัคม
ภาคสงัคม : เขมแขง็ มีสวนรวม ตรวจสอบ
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการ มีสภาพบงัคบัในปพ.ศ. ๒๕๔๐
กอเกิดการปฏิรูปทางสงัคมครÊงใหญ ั
ปรับเปลีÉยนคานิยม วิถีปฏบิัติและทศั นคติในการทาํงาน
เป าประสงค มุงสงเสริมกระบวนการสงัคมประชาธิปไตย โดยเป ด โอกาสกวางขวางใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร เกีÉยวกับการดําเนินการ ตางๆ ของรัฐ

(ราง) คูมือการปฏบิัตตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ิ องคการสวนสตัวในพระบรมราชูปถัมภ
๔๔

