ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดตราด
ตั้ ง อยู ที่ ชั้ น 1 อาคารองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตราด เลขที่ ๔๘๑ หมู ๙ ถนนสุ ขุ ม วิ ท
ตําบลวั ง กระแจะ อําเภอเมื องตราด จั ง หวั ดตราด ๒๓๐00 หมายเลขโทรศั พท ๐-๓๙๕๑-๘๐๐๐ ตอ ๒๕
วันเวลาทําการ
จันทร – ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)
ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนจังหวัดตราด จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ตองการใหประชาชน มีโอกาสกวางขวาง ในการรับ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง
รวมทั้งสงเสริมใหการบริหารงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิไดรู" (rights to
know) ของประชาชนซึ่งเปนแกนสําคัญของสังคมประชาธิปไตย โดยอาจพิจารณาไดจากบทบาท 2 ดานดังนี้
1. ในทางการเมือง
ระบบประชาธิป ไตยเปนระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
ซึ่งปรัญญานี้จะสัมฤทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับการใหบทบาทที่กวางขวางแกประชาชนในการมีสวนรวมในการปกครอง
(participatory democracy) พื้นฐานเบื้องตนที่ประชาชนจะใชบทบาทของตนใหถูกตองได นั้นคือประชาชนตองมี
ความรูในความเปนไปของการปกครอง วาในขณะนี้การปกครองไดดําเนินการในเรื่องใดไวอยางไร เพื่อประชาชนจะ
ไดติดตามตรวจสอบ และใชสิทธิใชเสียงในการปกครองไดถูกตอง ไมวาจะเพื่อการวิพากษวิจารณ การออกความเห็น
ในการจัดประชาพิจารณ การประทวงแสดงพลังความตองการ ตลอดจนการใชสิทธิเลือกตั้ง
2. ในการพิทักษสิทธิประโยชน
องคกรของรัฐและเจาหนาที่ตางๆ ถูกสรางเพื่อทําการแทนรัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อใหการ
ปกครองเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย องคกรของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจึงไดรับมอบหมายใหมี
อํานาจหนาที่หลากหลายในการสัมพันธกับเอกชน โดยมีการออก "กฎระเบียบ" ตางๆ ขึ้นใชในการปกครอง และจะ
มีการออก "คําสั่งทางปกครอง"เมือ่ ตองการบังคับการใหเกิดผลในกฎหมาย ดังนั้นกฎ ระเบียบและคําสั่งทางปกครอง
ตางๆ จึงเปนสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรไดรูเพื่อที่จะพิเคราะหไดวากรณีของตนผลจะเปนเชนใด แตกตางจากผูอื่น
อยางไร และโตแยงไดอยางไรและเพียงใดอันการคุมครองสิทธิเฉพาะตัวประชาชนแตละคน
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน พ.ร.บ. นี้ไดกําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชน ดังนี้

สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะเปนหนวยงานทางวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา 6)
สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอม
มีสิท ธิเ ขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่ มีคํารับ รองถูก ตองของขอมูล ขาวสารของราชการ ตามาตรา 9 ได
คนตางดาวจะมีสิท ธิต ามมาตรานี้เ พี ยงใด ใหเ ปน ไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) "คนตา งดาว"
หมายความว า บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม มี สั ญ ชาติ ไ ทยและไม มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นประเทศไทยและนิ ติ บุ ค คคลดั ง ต อ ไปนี้
(1) บริษัท หรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่ง หนึ่ง เปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือวาใบหุนนั้น
คนตางดาวเปนผูถือ (2) สมาคมที่มีส มาชิก เกินกึ่ง หนึ่ง เปนคนตางดาว (3) สมาคมหรือมูล นิธิที่มีวัตถุป ระสงค
เพื่อประโยชนของคนตางดาว (4) นิติบุคคลตาม (1) (2)(3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
เปนคนตางดาว นิติบุคคลตามวรรค 1 ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นใหถือวา
ผูจัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว (มาตรา 4)
สิ ท ธิ ข อข อ มู ล ข า วสารอื่ น ใดของราชการนอกจากข อ มู ล ข า วสารของราชการที่ ล งพิ ม พ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตาม
มาตรา 26 แลว โดยคําขอนั้นไดระบุขอมูลขาวสารที่ ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร (มาตรา 11)
สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองใหกับบุคคล
นั้นหรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาวคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของ
ขอมูลที่ถึงแกกรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไป
ยังที่ใดของบุคคลดังกลาว มาตรา 24 เกี่ยวกับการใหความยินยอมใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลของคนเปดเผยขอมูลตอ หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการไดรูขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่เปนจริง
รวมที้งมีสิทธิอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารนี้ (มาตรา
25 วรรค 5)
สิทธิในการรองเรียนผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไม
จัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 หรือฝา
ฝนหรือไมปฎิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฎิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่ง
มิใหเ ปดเผยขอ มูล ขาวสารตามมาตรา 15 หรื อคําสั่ง ไมรับ ฟ ง คําคัดคานตามมาตรา 17 หรื อคําสั่ง ไมแกไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)

สิทธิในการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14
หรือมาตรา 15 หรือ มีคําสั่ง ไมรับ ฟ ง คําคัด คานของผูมีป ระโยชน ไดเ สีย ตามมาตรา 17 ผูนั้ นอาจอุ ท ธรณต อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการ เปดเผยขอมูล ขาวสารภายใน 15 วัน นับ แตวันที่ไดรับ แจง นั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการ (มาตรา 18) แตถาอุทธรณคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรวจตามที่มีคําขอ
ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงโดยยื่น
คําอุทธรณตอคณะกรรมการไมวากรณีใดๆใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตน
แนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองดําเนินการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการใหประชาชนไดรับทราบใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้
1. การนําขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฏหมายกําหนดไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวตามมาตรา 7 ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา คือ
ลําดับ
ขอมูล
1.1
โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินการ
1.2
สรุปอํานาจหนาที่ทสี่ ําคัญและวิธีการดําเนินงาน
1.3
สถานที่ติดตอเพือ่ ขอขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
1.4
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ
ทั้งนี้เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมผี ลเปนการทั่วไปตอเอกชนทีเ่ กี่ยวของ
1.5

ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด

2. การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
(ศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ)
มาตรา
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมายเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไว
ใหประชาชนเขาตรวจดู ) ไดแก ตองจัดใหมีส ถานที่หรือศูนยขอมูล ขวสารและขอมูล ขาวสารไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถ
คนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง ฯลฯ ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิขอสําเนา (copy right) หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองดวย ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) อยางนอยที่สุดตามที่กฎหมายกําหนดไดแก

ลําดับ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

ขอมูล
ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีม่ ีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองตีพมิ พในราชกิจจานุเบกษา
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของปทกี่ ําลังดําเนินการ
คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
สัญญาสัมปทานสัญญาที่มลี ักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน ในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไว
ดวย
ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด

3. การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหกับประชาชนที่ขอขอมูลขาวสารเปนเฉพาะราย
มาตรา

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีห นาที่
จัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามที่ขอ โดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถามีผูมาขอขอมูลขาวสารอื่นใดของ
ราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลัก ษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหห นวยงานของรัฐ
ผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นไดวารูปแบบการจัดขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับผูขอเปนรายกรณี ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นกับความ
ตองการของแตละคน จึงอาจถือไดวาเปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะราย หนาที่ในการ
เปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้ แตกตางจาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการกําหนดไว
อยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดที่ตองนํามาเปดเผยโดยนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและขอมูลขาวสาร
ประเภทใดที่จะตองนํามาเปดเผยโดยการจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตลอดเวลา
หลักปฏิบัติ = ถามีผูมาขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้น ระบุขอมูล ขาวสาร
ที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลา
อันสมควร ซึ่งจะเห็นไดวารูปแบบการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเปนการจัดขอมูลขาวสาร
ใหกับผูขอเปนรายกรณี ซึ่งมีความแตกตางกับขึ้นกับความตองการของแตละคน จึงอาจถือไดวา เปนการจัดขอมูล
ขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะราย

