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นายวรชัย แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

ปฏิบติราชการอย่างไรให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน : ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความนำ

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖
ได้บัญญัติหลักการโดยให้การรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไว้ คือ “มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนัน้ จะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น
หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ จะเห็นได้วา่ นอกจากรัฐธรรมนูญ
จะมีเจตนารมณ์ในการให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการแล้ว ยังคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารของราชการบางประเภท ซึง่ จำเป็นต้องเก็บรักษา
ไว้เป็นความลับหรือจำเป็นต้องปกปิด ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ประโยชน์ของสังคมโดยรวม ซึง่ ผูเ้ ขียน
ได้นำเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนมีสิทธิที่จะรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของรัฐในฉบับก่อน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง ปฏิบัติ
ราชการอย่างไรให้ถกู ต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ตอน : ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่เปิดเผยได้ นั้น ท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารและหน่วยงาน
ที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายในอันจะขอข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล
ข่าวสารของราชการทีก่ ฎหมายกำหนดให้เปิดเผย ทัง้ ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดพิมพ์ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ และข้อมูลข่าวสาร
ที่จัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย แล้ว
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ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน : ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำหรับฉบับนี้ มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการใช้ดลุ ยพินจิ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีคำสั่งเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และมี ค ำสั่ ง ไม่ เ ปิ ด เผยได้ และคำวิ นิ จ ฉั ย คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีน่ า่ สนใจ ตอน “ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ”

๑. ข้อยกเว้นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้วางหลักการ
อันถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไว้ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ดังนัน้ โดยหลักเมือ่ เป็นข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
แต่หากหน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้ทราบนั้น หน่วยงานของรัฐต้องให้เหตุผล โดยเหตุผลดังกล่าวต้องอยู่ในข้อยกเว้น
ตามกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งแยกออกได้เป็น ๒
กรณี ดังนี้
๑) ข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย๑์
๒) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้ดุลพินิจ
และมีคำสั่งไม่เปิดเผยได้๒ ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕.

๑
๒
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๒.๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
		
(๑) ข้อมูลข่าวสารซึง่ เมือ่ มีการเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อความมัน่ คง
ของประเทศ เช่น แผนป้องกันหรือต่อต้านกองกำลังต่างชาติ รายงานการสืบสวน
เกี่ยวกับขบวนการก่อการร้าย เป็นต้น
		
ข้อสังเกต
		
คำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” มีความหมายแตกต่างจากคำว่า
“การมีเสถียรภาพของรัฐบาล” กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารบางอย่างเมื่อเปิดเผยไปแล้ว
แม้อาจมีผลให้มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี หรือเป็นผล
ให้มกี ารเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในรัฐสภานัน้ ก็ตาม ก็อาจไม่ใช่เรือ่ งความมัน่ คง
ของรัฐ เพราะความมัน่ คงของรัฐนัน้ เน้นในเรือ่ งของสถาบันหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกมาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาล
ในแต่ละสมัย เนือ่ งจากอาจไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศชาติหรือความมัน่ คง
ของประเทศก็ได้๓
		
(๒) ข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด เผยแล้ ว จะกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหา
การบริหารงานภายในของประเทศอื่น ซึ่งเมื่อเปิดเผยแล้วอาจเป็นการแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศนั้นได้ เป็นต้น
		
(๓) ข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด เผยแล้ ว จะกระทบต่ อ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การแสวงหากำไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอั น อาจส่ ง ผลต่ อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ๔ เป็นต้น
๒.๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยไม่วา่ ข้อมูลนัน้ จะเกีย่ วข้องกับการฟ้องร้อง
คดีตอ่ ศาล การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแ้ หล่งทีม่ า
ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็ าม เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับสายลับของทางราชการในการล่อซือ้
ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย หรือการสอบสวนข้อเท็จจริง
ซึ่งดำเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ๕ เป็นต้น
ฤทัย หงส์สิริ และ มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม,
๒๕๔๒), หน้า ๕๕.
๔
คำวินิจฉัย ที่ สค ๔/๒๕๔๒.
๕
คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๗/๒๕๔๔, ที่ สค ๕/๒๕๔๗.
๓
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ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน : ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒.๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ
เรื่องหนึ่งเรื่องใด เนื่องจากการทำงานของหน่วยงานของรัฐก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยดำเนินการใด ๆ ลงไป ย่อมจะต้องมีการหารือภายในหน่วยงานก่อนเสมอ
ซึ่งในขณะที่ยังไม่เป็นที่ยุติอาจมีความไม่ครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องของข้อมูลได้
จึงควรให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และอาจเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของตนในระหว่างที่พิจารณาหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่ถูกกดดัน
จากบุคคลภายนอก๖ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงโทษทางวินัย๗ เป็นต้น

อนึง่ ข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะไม่เปิดเผยโดยอ้างเหตุผลข้อนีไ้ ด้ตอ้ งเป็นความเห็น
หรือคำแนะนำภายในหน่วยงานเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายใน
หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนสามารถพิจารณาได้ว่า
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นถูกต้องหรือเหมาะสมเพียงใด
๒.๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคลหนึง่ บุคคลใด เช่น ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับพยานในการสอบสวนเรือ่ งต่าง ๆ
ตลอดจนผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติไม่ถูกต้องต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ได้รับอันตรายถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้รู้ตัวพยานเหล่านี๘้ เป็นต้น
๒.๕) รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึง่ การเปิดเผย
จะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล ซึ่งโดยแท้จริงแล้วข้อมูลข่าวสารในข้อนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ทั้ ง หมด ซึ่ ง รวมถึ ง รายงานการแพทย์ ด้ ว ยอยู่ แ ล้ ว นอกจากนั้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๓, หน้า ๕๗.
๗
คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๖/๒๕๔๕.
๘
คำวินิจฉัย ที่ สค ๓๒/๒๕๔๔.
๖
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ส่วนบุคคลก็ยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ด้วย เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐)๙ ประวัติข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้
ตามแบบ ก.พ. ๗ ประวัตอิ าชญากรรมทีเ่ ก็บไว้ทสี่ ำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของบุคคล สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา
บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน๑๐ เป็นต้น
๒.๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิดเผย หรือ
ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
		
ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น มี ก ฎหมายคุ้ ม ครองไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผย
หน่วยงานของรัฐก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตกิ ฎหมายนัน้ อย่างเคร่งครัด เช่น การห้าม
เจ้าหน้าทีเ่ ปิดเผยรายละเอียดในการขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์กอ่ นทีอ่ ธิบดีจะสัง่ ให้
ประกาศโฆษณาคำขอนั้น (มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒)
การห้ามผูใ้ ดอันเนือ่ งจากการปฏิบตั หิ น้าทีล่ ว่ งรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับกิจการของนายจ้างเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่ผู้อื่น (มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓) การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกิจการของผูเ้ สียภาษีแก่บคุ คลใด ๆ เว้นแต่
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือศาล (มาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร) เป็นต้น
		
สำหรับข้อมูลข่าวสารทีม่ ผี ใู้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไป
เปิ ด เผยต่ อ ผู้ อื่ น นั้ น อาจเป็ น ไปโดยชั ด แจ้ ง โดยการระบุ ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หรือโดยปริยายก็ได้ เช่น ข้อมูลทางการเงินของเอกชน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมชิ อบ ย่อมเป็นทีเ่ ข้าใจกันว่าข้อมูลลักษณะนีโ้ ดยเฉพาะชือ่ หรือสิง่ ที่
ทำให้รตู้ วั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐจะไม่นำไปเปิดเผย ซึง่ หากรัฐกระทำการ
ขัดต่อเจตนาผู้ให้ข้อมูลเช่นนี้แล้วอาจมีผลให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นไม่ประสงค์ให้ข้อมูล
ข่าวสารอื่นแก่รัฐอีกต่อไปได้๑๑
ข้อสังเกต
เมือ่ พิจารณาเหตุตา่ ง ๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐอาจอ้างขึน้ เพือ่ ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารดังที่กล่าว จะเห็นได้ว่า อาจแยกเหตุดังกล่าวออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) เหตุทเี่ กีย่ วข้องกับประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ เหตุตาม ๒.๑) ความมัน่ คง
ของประเทศ ๒.๒) การบังคับใช้กฎหมาย และ ๒.๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายใน
หน่วยงาน
คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๓/๒๕๔๗.
๑๐
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๓, หน้า ๖๐.
๑๑
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗.
๙
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ตอน : ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๒) เหตุทเี่ กีย่ วข้องกับประโยชน์ของเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เหตุตาม ๒.๔)
ความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคคล ๒.๕) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ ๒.๖) ข้อมูล
ข่าวสารที่กฎหมายคุ้มครองหรือเอกชนที่ให้มาไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลยพินิจและมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามทีข่ อ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งระบุไว้ในคำสัง่ ด้วยว่าเหตุผลทีไ่ ม่อาจเปิดเผยได้เพราะ
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบด้วยว่าผู้ขอ
มีสทิ ธิอทุ ธรณ์คำสัง่ นัน้ ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น
		

๒. แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ๑๒
การมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อมูลข่าวสารทีห่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอาจใช้ดลุ ยพินจิ
และมีคำสั่งไม่เปิดเผยได้ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นนัน้ มิใช่วา่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะสามารถใช้
ดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทนั้นได้ทุกกรณี แต่การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องอยูใ่ นกรอบของกฎหมายซึง่ ได้กำหนดแนวทางการใช้ดลุ ยพินจิ ไว้ดว้ ย
กล่าวคือ โดยการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึง
เรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนีป้ ระกอบกันเพือ่ เป็นการชัง่ น้ำหนักก่อนมีคำสัง่ อย่างใดอย่างหนึง่
ออกไป
๑) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ จะต้อง
พิจารณาก่อนว่าข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอมา ถ้าได้มีการเปิดเผยแล้วจะกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร
๒) ประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูล
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวมหรือไม่เพียงใด และ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคแรก.

๑๒
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๓) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การเปิดเผยข้อมูลนั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นหรือไม่ ตลอดจนต้อง
พิจารณาด้วยว่าบุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้
มากน้อยเพียงใดด้วย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐ จึงจำต้องมีวิธีการสำหรับเพื่อป้องกัน
ผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้ เช่น อาจเปิดเผยโดยปิดทับชื่อ หรือสิ่งที่
ทำให้รู้ตัวบุคคล๑๓ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักหรือการใช้ดุลพินิจนี้
อาจพิจารณาจากแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังนี้
(๑) คำวินิจฉัย ที่ ศค ๑/๒๕๕๑ เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๔ เกี่ยวกับใบกำกับภาษี
ประเด็นอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ขอคัดสำเนาเอกสารใบกำกับภาษีที่บริษัท ก. ยื่นต่อสำนักงาน
สรรพากรฯ สำนักงานสรรพากรฯ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดย
ให้เหตุผลว่า เอกสารใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และเป็น
ข้อมูลข่าวสารทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิดเผยตาม มาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร
คำวินิจฉัย
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ใบกำกับภาษีเป็นข้อมูลของนิตบิ คุ คล
ที่ ผู้ เ สี ย ภาษี ใช้ ใ นการยื่ น ประเมิ น ภาษี จึ ง เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเอกชนที่ อ ยู่ ใ น
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ กี ฎหมาย
คุ้มครองมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัท ก. ผู้ให้ข้อมูล
ก็ไม่ประสงค์ให้มกี ารเปิดเผยอันมีลกั ษณะเป็นข้อมูลข่าวสารทีม่ ผี ใู้ ห้มาโดยไม่ประสงค์
ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผูอ้ นื่ แต่การตรวจสอบการยืน่ ประเมินภาษีได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้น โดยบริษัท ก. ชำระภาษีเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินใหม่แล้ว การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารจึงไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ฉะนัน้ เมือ่ ผูอ้ ทุ ธรณ์ถกู กล่าวอ้างว่าเป็นผูอ้ อกใบกำกับภาษี จึงเป็น
ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายและเป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับข้อมูลข่าวสารทีม่ คี ำขอ แม้บริษทั ก.
จะไม่ประสงค์ให้เปิดเผยต่อผู้อื่น แต่เมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เอกชน
ทั้งสองฝ่ายจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลแล้ว เห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
คำขอแก่ผู้อุทธรณ์
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๑, หน้า ๑๘.

๑๓
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ตอน : ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อสังเกต
จะเห็นได้ว่า แม้ว่าสำนักงานสรรพากรฯ จะมีกฎหมายกำหนดให้ไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ได้ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องยังไม่ประสงค์จะให้มี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น แต่เนื่องจากกรณีนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า
การเปิดเผยไม่เสียหายต่อหน่วยงาน คือ สำนักงานสรรพากรฯ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
แต่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนและสำนักงานสรรพากรฯ เองด้วย จึงมีมติให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ดังกล่าว

(๒) คำวินิจฉัย ที่ สค ๓๒/๒๕๔๔ เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประเด็นอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ขอคัดสำเนาพร้อมคำรับรองถูกต้องสำนวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเหตุผลของคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไม่ประกาศให้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
ในการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดยให้เหตุผลว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะทำให้
การบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ในการจัดการเลือกตัง้ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม รวมทัง้ การเปิดเผยจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยแก่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
คำวินิจฉัย
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ทำให้ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นคำสั่งที่มีผลบังคับ
และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่แล้ว การที่จะเปิดเผยสำนวนการสอบสวน
ดังกล่าวย่อมไม่มีผลกระทบใดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ แต่กลับเป็นผลดีตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ในลักษณะทีจ่ ะทำให้ได้รบั ความเชือ่ ถือไว้วางใจจากสาธารณชน นอกจากนัน้
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ในกรณีการเปิดเผยชื่อพยานและข้อความอื่นในเอกสารซึ่งอาจทำให้ทราบได้ว่าผู้ใด
เป็นผู้ให้ถ้อยคำนั้นอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้นั้นและการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มปี ระสิทธิภาพอยูบ่ า้ ง แต่เมือ่ พิจารณาผลดีและผลเสียของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวตามทีผ่ อู้ ทุ ธรณ์รอ้ งขอ ย่อมจะเป็นการรักษาไว้ซงึ่ ความเป็นธรรมได้มากยิง่ กว่า
โดยคณะกรรมการเลือกตั้งอาจลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นที่ไม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับชือ่ หรือทีอ่ ยูข่ องพยานหรือข้อความอืน่ ซึง่ อาจ
ทำให้รู้ตัวพยานที่ให้ถ้อยคำในเรื่องนี้ได้
ข้อสังเกต
จะเห็นได้ว่าอุทธรณ์เรื่องนี้เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ านตามกฎหมายของหน่วยงาน และปัญหาความปลอดภัยของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาตามหลักการใช้ดลุ พินจิ คือ การพิจารณา
ถึงผลกระทบหรือประโยชน์ของหน่วยงาน ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์หรือ
ผลกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ขอข้อมูลข่าวสารและพยาน
และเมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีเหตุผลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานก็ได้มี
คำวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใด
เพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจทำให้รู้ตัวพยานที่ให้ถ้อยคำในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์

บทส่งท้าย

การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งเป็นกฎหมายที่รับรอง “สิทธิได้รู้” (right to know) อันถือเป็นเครื่องมือสำคัญ
ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ
ของรัฐ และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะ
ที่เป็นกลไกในส่วนของการปฏิบัติ จะต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจนเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ อันจะเป็นการ
ตอบสนองต่อการใช้สิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที เพราะเมือ่ หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ริ าชการด้วยความโปร่งใส และใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างมีเหตุมีผล ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
จากประชาชนได้แล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ในที่สุด
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