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นายวรชัย แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

“ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ”
ตอน : ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้
ความนำ

เมือ่ กล่าวถึงพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คงไม่มี
บุ ค คลใดโดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ ภาระหน้ า ที่
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักหรือเคยได้รับทราบเกี่ยวกับ
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญที่รับรองสิทธิ
ของประชาชนหรือเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐ
โดยมีหลักการว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งซึ่งสามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณะได้ จะมีขอ้ ยกเว้นเฉพาะกรณีทมี่ กี ฎหมายกำหนดห้ามเปิดเผยหรือกำหนด
ให้เป็นดุลยพินิจที่ไม่เปิดเผยซึ่งเป็นส่วนน้อย นอกจากนี้ยังรับรองสิทธิของประชาชน
ในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เพื่อให้มีการทบทวนคำสั่ง ในฐานะกลไกที่จะขับเคลื่อน
การบริหารราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
แต่เมือ่ ได้มกี ารตัง้ ประเด็นคำถามทีค่ วรต้องทราบ อาทิ ข้อมูลข่าวสารประเภทใด
บ้างที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่เปิดเผยไม่ได้ หรืออาจไม่ต้องเปิดเผย
และหน่วยงานของรัฐด้วยกันจะขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
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ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้หรือไม่ ปรากฏว่าหลายคนกลับตอบไม่ได้ หรือตอบได้
แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายังมีบุคคลอีกหลายคน
ที่ไม่เข้าใจในหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการดีพอ ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ หากนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา
กว่า ๑๓ ปีแล้ว ซึง่ อาจเป็นเพราะมีเนือ้ หาสาระและมีขอบเขตการบังคับใช้กว้างเกินไป
ทำให้ยากแก่การทำความเข้าใจและการตีความ อันนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย
ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามมา ดังจะเห็นได้จากจำนวนเรือ่ งร้องเรียนหรืออุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมี
เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
ดังกล่าว มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “ปฏิบัติราชการ
อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ทั้งนี้ เพื่อเสนอความรู้
เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบแนวคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณี
ปฏิบัติจริง โดยในโอกาสนี้จะขอเสนอเป็นตอนแรกในเรื่องที่เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่เปิดเผยได้ ซึ่งจะกล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และประเภท
ของข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้

๑. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสาร
ที่เปิดเผยมิได้และข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลยพินิจ
ไม่ตอ้ งเปิดเผย ตลอดจนแนวทางในการใช้ดลุ ยพินจิ ดังกล่าว จึงควรทราบถึงวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงความหมายของคำว่า
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และ “หน่วยงานของรัฐ” ซึง่ จะช่วยให้เห็นถึงความมุง่ หมาย
และขอบเขตของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว
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๑) วัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
		 จากบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายประกอบกั บ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถสรุปถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ดังนี้
		 (๑) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
		 (๒) เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่ น่วยงาน
ของรัฐไม่ตอ้ งเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย โดยจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห่ ากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน
		 (๓) เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
		 ข้อสังเกต
		 จากวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งได้ขอข้อมูลข่าวสารตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่
ขอข้อมูลข่าวสารในฐานะเอกชน จึงไม่ใช่ผทู้ รงสิทธิตามกฎหมายในอันทีจ่ ะขอข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการได้ แต่ในส่วนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันย่อมเป็นไปตามระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือเป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ๑
๒) ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
		 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิง่ ใด ไม่วา่ การสือ่ ความหมายนัน้ จะทำได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เอง
หรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
		 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องเป็น “ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ” ซึง่ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการดำเนินงาน
ของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับเอกชน โดย“หน่วยงานของรัฐ” ซึง่ เป็นผูค้ รอบครอง
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความถึง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑/๒๕๕๒, ที่ สค ๘๑/๒๕๕๒, ที่ สค ๖๙/๒๕๕๓,
ที่ สค ๗๓/๒๕๕๓, ที่ สค ๙๕/๒๕๕๓.
๑
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				 (๑) ส่วนราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น
		 (๒) รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ ว่ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายเฉพาะ เช่ น
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
และรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น โรงงานยาสูบ เป็นต้น
		 (๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อันได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

		 (๔) ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นส่วนการ
ใช้อำนาจตุลาการโดยตรงของศาลทีก่ ารเปิดเผยเป็นไปตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
ต่าง ๆ เช่น การขอตรวจหรือการขอคัดสำเนาเอกสารในสำนวนคดีของศาลในคดีแพ่ง
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๕๔ เป็นต้น
		 (๕) องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซึ่งแม้แท้จริงแล้วเป็นองค์กร
เอกชนแต่เมื่อมีการใช้อำนาจรัฐ ก็ต้องอยู่ในบังคับของหลักความโปร่งใสเช่นเดียวกัน
เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวิศวกร สภาทนายความ เป็นต้น
		 (๖) หน่วยงานอิสระของรัฐ คือ หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่สว่ นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
แต่ยงั เป็นหน่วยงานของรัฐซึง่ ใช้อำนาจกระทำการทางปกครอง เช่น สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ และองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารแตกต่างไปจากส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น
		 (๗) หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
		 อย่างไรก็ตาม แม้คำว่าหน่วยงานของรัฐจะมีความหมายกว้างโดยมีเจตนา
เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด แต่ก็ไม่รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีทุน
มาจากเงินค่าหุน้ ของสมาชิก แม้สหกรณ์ดงั กล่าวจะตัง้ ขึน้ ในส่วนราชการและถือว่าเป็น
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เรือ่ งสวัสดิการภายในของส่วนราชการนัน้ ก็ตาม เนือ่ งจากตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ สหกรณ์เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว สหกรณ์ดังกล่าวก็มีฐานะเป็น
นิติบุคคลแยกจากส่วนราชการ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ
นั้น และโดยเหตุผลเดียวกัน โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ก็ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือของโรงเรียนเอกชนจึงไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ ๒		

๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ ๓

ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ตามสภาพและความสำคั ญ
กฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท ดังนี้
๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา ๔
		 ข้อมูลข่าวสารของราชการทีก่ ฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องนำไป
เผยแพร่โดยการนำไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการสำคัญ
ที่ประชาชนควรต้องรู้ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อให้มีการเก็บเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ
ทางกฎหมายต่อไปได้ ซึง่ ประเภทของข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ประกอบด้วย
		 (๑) การจัดองค์กร และสรุปอำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ อันเป็น
ประโยชน์เบื้องต้นที่ประชาชนสามารถตรวจค้นหาหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องได้
		 (๒) สถานทีต่ ดิ ต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร เพือ่ เพิม่ ความสะดวกกับประชาชน
ทีต่ อ้ งการทราบว่าจะไปติดต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงานของรัฐใดทีใ่ ดได้บา้ ง
		 (๓) กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ
เนือ่ งจาก “กฎ” คือการกระทำทางปกครองทีม่ ผี ลบังคับเป็นการทัว่ ไป ไม่ได้มผี ลใช้บงั คับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง๕ เมือ่ จะใช้บงั คับแก่ประชาชน ประชาชน
สมชัย วัฒนการุณ, การใช้สทิ ธิของประชาชนตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, (กรุงเทพฯ
: วิญญูชน, ๒๕๔๔).
๓
โปรดดู ชัยวัฒน์ วงศ์วฒ
ั นศานต์, คูม่ อื พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
๔
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗.
๕
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ระเบียบ ข้อบังคับหรือบทบัญญัตอิ นื่
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”.
๒
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ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบล่วงหน้าตามหลักแห่งความเป็นธรรม เพื่อที่บุคคลจะได้
เตรียมตัวปฏิบัติตามกฎได้ ดังนั้น เมื่อบรรดากฎหรือข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ
จำเป็นต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หากไม่มีการนำลงพิมพ์ย่อมไม่เป็นธรรม
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจึงกำหนดว่ากฎที่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานั้น
จะนำมาใช้บงั คับในทางไม่เป็นคุณแก่บคุ คลใดมิได้ เว้นแต่ผนู้ นั้ จะได้รถู้ งึ ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นกฎนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร๖ นั่นคือได้รู้มานาน
พอที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นได้โดยไม่มีอุปสรรค๗

ข้อสังเกต
		 ข้อมูลข่าวสารตามทีก่ ำหนดในข้อนีม้ งุ่ บังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นกฎ
หรือมีสภาพอย่างกฎ ซึ่งมีผลต่อประชาชนหรือเอกชนทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น กฎที่มีผล
เฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบกำหนดขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่มีผลต่อเอกชนทั่วไป กฎประเภทนี้จึงไม่ต้อง
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารทีม่ สี ภาพอย่างกฎ อันมีผลต้องลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา เช่น มติคณะรัฐมนตรีอันเป็นการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ๘ หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่แจ้งส่วนราชการ
ต่าง ๆ ถือเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ๙ เป็นต้น
		 (๔) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กำหนด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาของสังคมในอนาคต ซึง่ ปัจจุบนั
ยังไม่มีประกาศกำหนดดังกล่าว
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๘).
๘
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖.
๙
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๔๔.
๖
๗
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๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้๑๐
		 ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ ไม่มีความสำคัญถึงขนาดที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องพิมพ์เผยแพร่ให้แพร่หลายโดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่กม็ คี วามสำคัญ
ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับรู้หรือตรวจค้น
ได้ทันที ดังนี้
		 (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการพิจารณาวินจิ ฉัยดังกล่าว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชน
ทราบว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร และหากตนจะ
มีการดำเนินการในกรณีเดียวกันนั้น จะต้องเตรียมการอย่างไรและหน่วยงานของรัฐ
ควรพิจารณาอย่างไร
		 (๒) นโยบายและการตีความที่ไม่มีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้นโยบายของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
		 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่
กำลังดำเนินการ ทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการ
ของรัฐทุกขั้นตอนของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม
และดูงานประจำปี๑๑ เป็นต้น
		 (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าทีข่ องเอกชน เพือ่ ทีจ่ ะได้รวู้ า่ การให้บริการหรือการดำเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้น ได้มีการ
กำหนดขัน้ ตอนหลักเกณฑ์การพิจารณาและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีเ่ ป็นอย่างไร
และในการขอรับบริการเรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั หิ รือหลักเกณฑ์
ตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่จะต้อง
นำมารวบรวมไว้ให้เพือ่ ประชาชนตรวจดูนี้ กฎหมายกำหนดบังคับเฉพาะทีม่ ผี ลกระทบ
ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น ส่วนคู่มือหรือคำสั่งใดหากเปิดเผยออกไปจะกระทบ
ถึงผลสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้๑๒
		 (๕) สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ไ ด้ มี ก ารอ้ า งอิ ง ถึ ง ในราชกิ จ จานุ เ บกษา หมายถึ ง
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้มกี ารจัดพิมพ์เพือ่ ให้เผยแพร่ตามจำนวนพอสมควรแล้ว จึงไม่จำเป็น
ต้องนำข้อมูลข่าวสารนั้นลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีก ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙.
๑๑
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๗๑/๒๕๔๗.
๑๒
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๗ หน้า ๑๐.
๑๐

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔

163

ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน : ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้

และสิ้นเปลืองงบประมาณ แต่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มีการพิมพ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้แล้ว โดยการอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น
		 (๖) สั ญ ญาสำคั ญของรั ฐ สัญญาในการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ
โดยปกติทวั่ ไปย่อมไม่เป็นความลับ แต่ทผี่ า่ นมามักไม่ได้มกี ารเปิดเผยเท่าทีค่ วรจนทำให้
ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาติดตาม จนบางครั้งปรากฏว่ามีสัญญาบางกรณีที่
ทำไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือไม่อาจสำเร็จตามที่มุ่งหมายได้ กฎหมายจึงได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการรวบรวมสัญญาดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนตรวจดู
เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล
				 - สัญญาสัมปทาน ได้แก่สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการ
สาธารณะ เช่น สัญญาการเดินรถประจำทาง หรือสัญญาให้เอกชนจัดทำประโยชน์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทำไม้ หรือทำเหมืองแร่ เป็นต้น

				 - สัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน คือ สัญญาทีใ่ ห้สทิ ธิเอกชน
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่เพียงผู้เดียว เช่น สัญญาให้ผลิตสุรา เป็นต้น
				 - สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ คือ กิจการ
ที่เป็นของรัฐแต่มีการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ เช่น สัญญาให้บริการโทรศัพท์
เป็นต้น
				 ข้อสังเกต
				 การทีก่ ฎหมายบังคับเฉพาะสัญญา ๓ ประเภทดังกล่าวข้างต้นเท่านัน้
ทีห่ น่วยงานของรัฐต้องนำมารวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นน้ั ก็มไิ ด้หมายความว่า
หากสัญญาอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย แต่โดยหลักการแล้วสัญญา
โดยส่วนใหญ่เกือบทุกเรือ่ งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ เพียงแต่วา่ หน่วยงานของรัฐ
ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องนำมารวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
		 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายได้กำหนดให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ
รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารทีน่ ำมาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย เพือ่ จะได้ทราบว่า
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการดำเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใด
ไปแล้วบ้าง หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนหรือสังคมอย่างไร
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

			 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ อ อกประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ กำหนดให้ ป ระกาศ
ประกวดราคาและประกาศผลสอบราคา ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการลงนามแล้ ว
และข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลการพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัตินี้ พร้อมทั้ง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นรายเดือนทุกเดือน โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับงานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
วิธกี ารซือ้ หรือจ้าง รายชือ่ ผูเ้ ข้าเสนอราคา และราคาทีเ่ สนอ ผูท้ ไี่ ด้รบั คัดเลือกและราคา
และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดู
ของประชาชนได้๑๓
๓) ข้อมูลข่าวสารที่จัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย๑๔
		 ข้อมูลข่าวสารประเภทซึ่งต้องจัดหาให้เอกชนซึ่งมายื่นคำขอกับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นการเฉพาะรายนี้ แตกต่างจาก ๒ วิธีแรก ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
ข้อมูลข่าวสารประเภทใดทีจ่ ะต้องนำมาเปิดเผยโดยนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่จะต้องนำมาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในเรื่องที่จะขอ นอกเสียจากจะเข้าข้อยกเว้นที่จะ
ไม่เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผย หรือเป็น
ข้อมูลข่าวสารประเภทที่อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะไม่เปิดเผย จึงเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐ
ยังอาจปฏิเสธการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ในบางกรณี หากเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑)		 ผูข้ อระบุขอ้ มูลข่าวสารทีต่ อ้ งการในลักษณะทีไ่ ม่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
หรือเป็นคำขอทีไ่ ม่ชดั เจน เช่น ระบุวา่ ขอสรรพเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสำนวนการร้องเรียน
ทั้งหมด ถือเป็นคำขอที่ไม่ชัดเจนว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไร๑๕
(๒)		 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานที่รับคำขอให้คำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา
ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และเรื่อง กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลการพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
มาตรา ๙ (๘) แห่งพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔.
๑๔
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒.
๑๕
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑๐๘/๒๕๔๗.
๑๓
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ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน : ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้

(๓)		 เป็นข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะให้ได้ เช่น กรณีทเี่ ป็นสัญญา
ยังมิได้ลงนาม เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้๑๖
(๔)		 เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ข อบ่ อ ยครั้ ง หรื อ จำนวนมากโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
เช่น ขอข้อมูลข่าวสารที่เป็นหลักฐานการส่งประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุส้นิ เปลือง
ประเภท ปูน ทราย เหล็กก่อสร้าง ไม้แปรรูป ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ถือเป็นคำขอ
ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีปริมาณมากเกินสมควร จนอาจเป็นการรบกวนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร๑๗
(๕)		 เป็นการขอข้อมูลที่ได้มีการจัดชั้นความลับโดยหน่วยงานอื่น กรณีนี้
หน่วยงานของรัฐทีร่ บั คำขอนัน้ ไม่มหี น้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารตามทีข่ อ แต่จะต้องส่งคำขอ
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลที่ประทับชั้นความลับนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

บทส่งท้าย

สิง่ สำคัญยิง่ ของระบบการตรวจสอบของภาคประชาชนทีจ่ ะทำให้การดำเนินการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบและลดปัญหาการคอรับชั่นได้ ซึ่งจะนำ
ไปสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง และมีผลบังคับใช้ได้อย่าง
สมบูรณ์และมีความเสมอภาคกันได้น้ัน ประชาชนจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะเป็น
อุปกรณ์ซ่ึงสามารถใช้ในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของหน่วยงานของรัฐ
ข้ อ สงสั ย ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ มู ล เหตุ แ ห่ ง การคอรั ป ชั่ น ของทางราชการได้
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นเครือ่ งมือสำคัญอย่างหนึง่
อันจะขาดเสียมิได้ของประชาชนเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การใช้
งบประมาณตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ และเพื่อรักษาไว้ซ่งึ สิทธิและ
เสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้ตลอดจนเป็นการพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ของประชาชน
และสังคมโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม เครือ่ งมือดังกล่าวจะทรงประสิทธิภาพตามความ
มุ่งหมายที่กำหนดไว้เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะ
ช่วยขับเคลือ่ นในส่วนของการปฏิบตั งิ านให้ปรากฏผลสำเร็จจนเป็นรูปธรรมได้มากน้อย
เพียงใดด้วย
โดยในบทความเรื่อ ง “ปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งไรให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ตอนต่อไปนัน้ ผูเ้ ขียนจะนำเสนอประเภทของข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ ปิดเผยไม่ได้ และประเภทข้อมูลข่าวสารทีห่ น่วยงานของรัฐอาจใช้ดลุ ยพินจิ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
นำมาเปิดเผย รวมถึงแนวทางในการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตลอดจนตัวอย่าง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นตอนสุดท้าย ซึง่ ท่านผูอ้ า่ นสามารถติดตามได้ในวารสารจุลนิตฉิ บับหน้า
๑๖
๑๗
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