ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของราชการได้ อย่ างไร?

สิ ทธิได้ ร้ ู ตามมาตรา 9
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องนาข้อมูลข่าวสารตามที่

พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็ น
กฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้ รู้ ” (right to know) หรื อสิ ทธิที่จะ

กฎหมายกาหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ศูนย์

รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐของ

ข้อมูลข่าวสาร โดยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของ

ประชาชน จึงได้มีการกาหนดเป็ นมาตรการเพื่อให้หน่วยงาน

รัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้แก่
9(1) ผลการพิจารณา หรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ

ต่างๆ ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการดาเนินการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้โดยต้อง
ดาเนินการใน 3 สิ ทธิ หรื อ 3 รู ปแบบ ดังนี้

สิ ทธิได้ ร้ ู ตามมาตรา 7
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยการนาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามที่กาหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดย
ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งนาลงพิมพ์ในราชกิจจา

9(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา
9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ที่กาลังดาเนินการ
9(4) คู่มือ หรื อคาสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
9(5) สิ่ งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินการ

9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะผูกขาด

7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร หรื อ
คาแนะนาในการติดต่องาน
7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสัง่
หนังสื อเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบาย หรื อ การตีความ
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สิ ทธิขอดูตามมาตรา 11
การเปิ ดเผยหรื อการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้กบั ประชาชนที่มายืน่ คาขอเป็ นการเฉพาะราย ไม่วา่ จะเป็ น
ข้อมูลข่าวสารเรื่ องใดก็ตามนัน่ คือ นอกจากข้อมูลข่าวสารของ

เอกชน

นุเบกษา ประกอบด้วย
7(2) สรุ ปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงาน

สอบราคาของหน่วยงานที่หวั หน้าส่วนราชการลงนามแล้วและ

ตัดตอน หรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชน

ราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรื อที่จดั ไว้ให้ประชาชน
ได้คน้ คว้าแล้ว พระราชบัญญัติได้มีการกาหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ไว้วา่ ถ้ามีผมู ้ าขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคาขอของ
ผูน้ ้ นั ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตาม
ควรให้หน่วยงานของรัฐผูร้ ับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น
ให้แก่ผขู ้ อในเวลาอันสมควร
ประกาศ
มาตรา 7

9(7) มติ ครม. หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย

จัดซื ้อจัดจ้ าง
มาตรา 9

กฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ครม.
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น ประกาศประกวดราคาและประกาศ

???!!!
มาตรา 11

ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร กรมคุมประพฤติ

ขั้นตอนการขอข้ อมูลข่ าวสาร

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
บริ การข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
กรมคุมประพฤติ แผนยุทธศาสตร์ สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อ

กรอกแบบคาขอข้อมูลข่าวสาร
โดยระบุขอ้ มูลที่ตอ้ งการให้ชดั เจน

สิ ทธิรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชน

จัดจ้างในรอบเดือน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เองอย่าง

ตาม พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ

สะดวก ทั้งนี้ หากประชาชนหรื อหน่วยงานต่างๆ มีความ
ประสงค์ที่จะขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร เป็ นการเฉพาะราย และ
ข้อมูลที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมคุมประพฤติ

พ.ศ. 2540

ยืน่ แบบคาขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ

สามารถดาเนินการตามขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร หรื อติดต่อ

สาเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ ศูนย์

- หนังสื อมอบอานาจให้ดาเนินการแทน

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2141 0639 โทรสาร 0 2143 8827 หรื อ สานักงาน

เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคาขอที่ได้รับ และ

คุมประพฤติกรุ งเทพฯ 1 -5 และสานักงานคุมประพฤติจงั หวัด /

จัดเตรี ยมเอกสาร จากนั้นจะแจ้งให้รับเอกสาร

สาขา ทุกแห่งหรื อสื บค้นได้ที่ www.probation.go.th

ด้วยตนเอง กรณี ที่ผขู ้ อไม่สะดวกเข้ารับเอกสาร
ด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมารับเอกสาร
แทนได้

มีสว่ นร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 102010
เวลาทาการ
เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

