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“ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ”
ตอน : ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

ความนำ
เมือ่กลา่วถงึพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คงไมม่ ี

บุคคลใดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาระหน้าที่ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักหรือเคยได้รับทราบเกี่ยวกับ 
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญที่รับรองสิทธ ิ
ของประชาชนหรือเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐ  
โดยมีหลักการว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งซึ่งสามารถเปิดเผย 
ตอ่สาธารณะได ้จะมขีอ้ยกเวน้เฉพาะกรณทีีม่กีฎหมายกำหนดหา้มเปดิเผยหรอืกำหนด 
ให้เป็นดุลยพินิจที่ไม่เปิดเผยซึ่งเป็นส่วนน้อย นอกจากนี้ยังรับรองสิทธิของประชาชน 
ในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เพื่อให้มีการทบทวนคำสั่ง ในฐานะกลไกที่จะขับเคลื่อน 
การบริหารราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 แตเ่มือ่ไดม้กีารตัง้ประเดน็คำถามทีค่วรตอ้งทราบ อาท ิขอ้มลูขา่วสารประเภทใด 
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 
กวา่ ๑๓ ปแีลว้ ซึง่อาจเปน็เพราะมเีนือ้หาสาระและมขีอบเขตการบงัคบัใชก้วา้งเกนิไป  
ทำให้ยากแก่การทำความเข้าใจและการตีความ อันนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย 
ทีไ่มถ่กูตอ้งตามมา ดงัจะเหน็ไดจ้ากจำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนหรอือทุธรณต์อ่คณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมี 
เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

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

๑. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เปิดเผยมิได้และข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลยพินิจ 
ไมต่อ้งเปดิเผย ตลอดจนแนวทางในการใชด้ลุยพนิจิดงักลา่ว จงึควรทราบถงึวตัถปุระสงค ์
ของพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถงึความหมายของคำวา่ 
“ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” และ “หนว่ยงานของรฐั” ซึง่จะชว่ยใหเ้หน็ถงึความมุง่หมาย 
และขอบเขตของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว 
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 ๑) วัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  จากบทบัญญัติของกฎหมายประกอบกับเหตุผลในการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถสรุปถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ดังนี้
  (๑) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

  (๒) เพือ่กำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารของราชการทีห่นว่ยงาน
ของรฐัไมต่อ้งเปดิเผยหรอือาจไมเ่ปดิเผย โดยจำกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารทีห่ากเปดิเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

  (๓) เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

  ข้อสังเกต 
  จากวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐซึ่งได้ขอข้อมูลข่าวสารตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่ 
ขอขอ้มลูขา่วสารในฐานะเอกชน จงึไมใ่ชผู่ท้รงสทิธติามกฎหมายในอนัทีจ่ะขอขอ้มลู 
ขา่วสารจากหนว่ยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งหน่วยงานของรัฐที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการได ้แตใ่นสว่นการรบัรู้ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันย่อมเป็นไปตามระบบบริหาร 
ราชการแผ่นดินหรือเป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ๑ 

 ๒) ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
  “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว 

ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู หรอืสิง่ใด ไมว่า่การสือ่ความหมายนัน้จะทำไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เอง 
หรอืโดยผา่นวธิกีารใด ๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทำไวใ้นรปูของเอกสาร แฟม้ รายงาน หนงัสอื 
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องเป็น “ข้อมูล 
ขา่วสารของราชการ” ซึง่หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอื
ควบคมุดแูลของหนว่ยงานของรฐั ไมว่า่จะเปน็ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการดำเนนิงาน 
ของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเอกชน โดย“หนว่ยงานของรฐั” ซึง่เปน็ผูค้รอบครอง 
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความถึง 

๑ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑/๒๕๕๒, ที่ สค ๘๑/๒๕๕๒, ที่ สค ๖๙/๒๕๕๓,  
ที่ สค ๗๓/๒๕๕๓, ที่ สค ๙๕/๒๕๕๓.
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    (๑) ส่วนราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ 
ส่วนท้องถิ่น

  (๒) รัฐวิสาหกิจ ไม่ว่ารัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย  
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  
และรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น โรงงานยาสูบ เป็นต้น

  (๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อันได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  (๔) ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นส่วนการ 
ใชอ้ำนาจตลุาการโดยตรงของศาลทีก่ารเปดิเผยเปน็ไปตามกฎหมายวธิพีจิารณาความ 
ต่าง ๆ เช่น การขอตรวจหรือการขอคัดสำเนาเอกสารในสำนวนคดีของศาลในคดีแพ่ง  
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๔ เป็นต้น

  (๕) องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซึ่งแม้แท้จริงแล้วเป็นองค์กร 
เอกชนแต่เมื่อมีการใช้อำนาจรัฐ ก็ต้องอยู่ในบังคับของหลักความโปร่งใสเช่นเดียวกัน 
เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวิศวกร สภาทนายความ เป็นต้น

  (๖) หนว่ยงานอสิระของรฐั คอื หนว่ยงานทีไ่มใ่ชส่ว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
แตย่งัเปน็หนว่ยงานของรฐัซึง่ใชอ้ำนาจกระทำการทางปกครอง เชน่ สถาบนัพระปกเกลา้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัต ิ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารแตกต่างไปจากส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น

  (๗) หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  อย่างไรก็ตาม แม้คำว่าหน่วยงานของรัฐจะมีความหมายกว้างโดยมีเจตนา 

เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด แต่ก็ไม่รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีทุน 
มาจากเงนิคา่หุน้ของสมาชกิ แมส้หกรณด์งักลา่วจะตัง้ขึน้ในสว่นราชการและถอืวา่เปน็
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เรือ่งสวสัดกิารภายในของสว่นราชการนัน้กต็าม เนือ่งจากตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ สหกรณ์เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว สหกรณ์ดังกล่าวก็มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลแยกจากส่วนราชการ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ 
นั้น และโดยเหตุผลเดียวกัน โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ก็ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น  
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือของโรงเรียนเอกชนจึงไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ ๒  

๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ ๓

 ข้อมูลแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพและความสำคัญ  
กฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท ดังนี้

 ๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา ๔

  ขอ้มลูขา่วสารของราชการทีก่ฎหมายกำหนดใหห้นว่ยงานของรฐัตอ้งนำไป 
เผยแพรโ่ดยการนำไปลงพมิพใ์นราชกจิจานเุบกษา เปน็ขอ้มลูขา่วสารของราชการสำคญั 
ที่ประชาชนควรต้องรู้ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
ให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อให้มีการเก็บเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ 
ทางกฎหมายต่อไปได้ ซ่ึงประเภทของข้อมูลข่าวสารท่ีต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
ประกอบด้วย

  (๑) การจดัองคก์ร และสรปุอำนาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานของรฐั อนัเปน็ 
ประโยชน์เบื้องต้นที่ประชาชนสามารถตรวจค้นหาหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องได้

  (๒) สถานทีต่ดิตอ่ขอรบัขอ้มลูขา่วสาร เพือ่เพิม่ความสะดวกกบัประชาชน 
ท่ีต้องการทราบว่าจะไปติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงานของรัฐใดท่ีใดได้บ้าง 

  (๓) กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ 
เนือ่งจาก “กฎ” คอืการกระทำทางปกครองทีม่ผีลบงัคบัเปน็การทัว่ไป ไมไ่ดม้ผีลใชบ้งัคบั 
แกก่รณใีดหรอืบคุคลใดเปน็การเฉพาะเจาะจง๕ เมือ่จะใชบ้งัคบัแกป่ระชาชน ประชาชน 

๒ สมชยั วฒันการณุ, การใชส้ทิธขิองประชาชนตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, (กรงุเทพฯ 
: วิญญูชน, ๒๕๔๔).

๓ โปรดด ูชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต,์ คูม่อืพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, สำนกังานคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗.
๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
 “กฎ หมายความวา่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืบทบญัญตัอิืน่ 

ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”.
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ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบล่วงหน้าตามหลักแห่งความเป็นธรรม เพื่อที่บุคคลจะได้ 
เตรียมตัวปฏิบัติตามกฎได้ ดังนั้น เมื่อบรรดากฎหรือข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ 
จำเป็นต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หากไม่มีการนำลงพิมพ์ย่อมไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจึงกำหนดว่ากฎที่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานั้น  
จะนำมาใชบ้งัคบัในทางไมเ่ปน็คณุแกบ่คุคลใดมไิด ้เวน้แตผู่น้ัน้จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร 
อันเป็นกฎนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร๖ นั่นคือได้รู้มานาน 
พอที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นได้โดยไม่มีอุปสรรค๗

  ข้อสังเกต
  ขอ้มลูขา่วสารตามทีก่ำหนดในขอ้นีมุ้ง่บงัคบัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็กฎ  

หรือมีสภาพอย่างกฎ ซึ่งมีผลต่อประชาชนหรือเอกชนทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น กฎที่มีผล 
เฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบกำหนดขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่มีผลต่อเอกชนทั่วไป กฎประเภทนี้จึงไม่ต้อง 
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารท่ีมีสภาพอย่างกฎ อันมีผลต้องลงพิมพ์ 
ในราชกิจจานุเบกษา เช่น มติคณะรัฐมนตรีอันเป็นการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ๘ หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่แจ้งส่วนราชการ
ตา่ง ๆ  ถือเป็นแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ๙ เป็นต้น

  (๔) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กำหนด ทัง้นี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการพฒันาของสงัคมในอนาคต ซึง่ปจัจบุนั 
ยังไม่มีประกาศกำหนดดังกล่าว

๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘.
๗ สำนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ, คูม่อืการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๘).
๘ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖.
๙ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๔๔.



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔ 163

 ๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้๑๐

  ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ ไม่มีความสำคัญถึงขนาดที่หน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งพมิพเ์ผยแพรใ่หแ้พรห่ลายโดยการลงพมิพใ์นราชกจิจานเุบกษา แตก่ม็คีวามสำคญั 
ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับรู้หรือตรวจค้น 
ได้ทันที ดังนี้

  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง 
ความเห็นแย้งและคำส่ังท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชน 
ทราบว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร และหากตนจะ
มีการดำเนินการในกรณีเดียวกันนั้น จะต้องเตรียมการอย่างไรและหน่วยงานของรัฐ 
ควรพิจารณาอย่างไร

  (๒) นโยบายและการตีความที่ไม่มีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับรู้นโยบายของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ 
กำลังดำเนินการ ทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการ
ของรัฐทุกขั้นตอนของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม
และดูงานประจำปี๑๑ เป็นต้น

  (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี 
ผลกระทบถงึสทิธหินา้ทีข่องเอกชน เพือ่ทีจ่ะไดรู้ว้า่การใหบ้รกิารหรอืการดำเนนิการ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้น ได้มีการ 
กำหนดขัน้ตอนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาและการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีเ่ปน็อยา่งไร  
และในการขอรับบริการเรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ เจา้หนา้ทีไ่ดด้ำเนนิการตามขัน้ตอนปฏบิตัหิรอืหลกัเกณฑ์ 
ตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่จะต้อง 
นำมารวบรวมไวใ้หเ้พือ่ประชาชนตรวจดนูี ้กฎหมายกำหนดบงัคบัเฉพาะทีม่ผีลกระทบ 
ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น ส่วนคู่มือหรือคำสั่งใดหากเปิดเผยออกไปจะกระทบ 
ถึงผลสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้๑๒

  (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา หมายถึง  
ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดม้กีารจดัพมิพเ์พือ่ใหเ้ผยแพรต่ามจำนวนพอสมควรแลว้ จงึไมจ่ำเปน็ 
ต้องนำข้อมูลข่าวสารนั้นลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีก ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อน 

๑๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙.
๑๑ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๗๑/๒๕๔๗.
๑๒ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๗ หน้า ๑๐.
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และสิ้นเปลืองงบประมาณ แต่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มีการพิมพ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้แล้ว โดยการอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น

  (๖) สัญญาสำคัญของรัฐ สัญญาในการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ 
โดยปกตทิัว่ไปยอ่มไมเ่ปน็ความลบั แตท่ีผ่า่นมามกัไมไ่ดม้กีารเปดิเผยเทา่ทีค่วรจนทำให้ 
ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาติดตาม จนบางครั้งปรากฏว่ามีสัญญาบางกรณีที่ 
ทำไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือไม่อาจสำเร็จตามที่มุ่งหมายได้ กฎหมายจึงได้กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการรวบรวมสัญญาดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนตรวจดู 
เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล 

    - สัญญาสัมปทาน ได้แก่สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการ 
สาธารณะ เช่น สัญญาการเดินรถประจำทาง หรือสัญญาให้เอกชนจัดทำประโยชน ์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทำไม้ หรือทำเหมืองแร่ เป็นต้น

    - สญัญาทีม่ลีกัษณะเปน็การผกูขาดตดัตอน คอื สญัญาทีใ่หส้ทิธเิอกชน 
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่เพียงผู้เดียว เช่น สัญญาให้ผลิตสุรา เป็นต้น

    - สญัญารว่มทนุกบัเอกชนในการจดัทำบรกิารสาธารณะ คอื กจิการ 
ที่เป็นของรัฐแต่มีการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ เช่น สัญญาให้บริการโทรศัพท์ 
เป็นต้น

    ข้อสังเกต
    การทีก่ฎหมายบงัคบัเฉพาะสญัญา ๓ ประเภทดงักลา่วขา้งตน้เทา่นัน้ 

ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องนำมารวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้น้ัน ก็มิได้หมายความว่า 
หากสัญญาอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย แต่โดยหลักการแล้วสัญญา 
โดยสว่นใหญเ่กอืบทกุเรือ่งจะตอ้งเปดิเผยใหป้ระชาชนไดรู้ ้เพยีงแตว่า่หนว่ยงานของรฐั 
ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องนำมารวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

  (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายได้กำหนดให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ 
รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารทีน่ำมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย เพือ่จะไดท้ราบวา่ 
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการดำเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใด 
ไปแล้วบ้าง หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนหรือสังคมอย่างไร
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   (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ประกาศ 
ประกวดราคาและประกาศผลสอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว  
และขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานของรฐั  
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัตินี้ พร้อมทั้ง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เปน็รายเดอืนทกุเดอืน โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบังานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
วธิกีารซือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้ขา้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืกและราคา 
และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดู 
ของประชาชนได้๑๓

 ๓) ข้อมูลข่าวสารที่จัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย๑๔

  ข้อมูลข่าวสารประเภทซึ่งต้องจัดหาให้เอกชนซึ่งมายื่นคำขอกับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นการเฉพาะรายนี้ แตกต่างจาก ๒ วิธีแรก ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า 
ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดทีจ่ะตอ้งนำมาเปดิเผยโดยนำไปประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
และข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่จะต้องนำมาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในเรื่องที่จะขอ นอกเสียจากจะเข้าข้อยกเว้นที่จะ 
ไม่เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผย หรือเป็น 
ข้อมูลข่าวสารประเภทที่อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะไม่เปิดเผย จึงเป็น 
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐ
ยังอาจปฏิเสธการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ในบางกรณี หากเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ผู้ขอระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลักษณะทีไ่ม่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 
หรือเป็นคำขอท่ีไม่ชัดเจน เช่น ระบุว่าขอสรรพเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสำนวนการร้องเรียน 
ทั้งหมด ถือเป็นคำขอที่ไม่ชัดเจนว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไร๑๕

 (๒)  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ 
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานที่รับคำขอให้คำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น

๑๓ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา 
ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และเรื่อง กำหนดให้ 
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานของรฐั เปน็ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูดต้าม 
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.
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 (๓)  เปน็ขอ้มลูขา่วสารทีไ่มอ่ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใหไ้ด ้เชน่ กรณทีีเ่ปน็สญัญา 
ยังมิได้ลงนาม เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้๑๖

 (๔)  เป็นข้อมูลที่ขอบ่อยครั้งหรือจำนวนมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
เช่น ขอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นหลักฐานการส่งประกาศสอบราคาจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง  
ประเภท ปูน ทราย เหล็กก่อสร้าง ไม้แปรรูป ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ถือเป็นคำขอ 
ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีปริมาณมากเกินสมควร จนอาจเป็นการรบกวนการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร๑๗

 (๕)  เป็นการขอข้อมูลที่ได้มีการจัดชั้นความลับโดยหน่วยงานอื่น กรณีนี้ 
หน่วยงานของรัฐท่ีรับคำขอน้ันไม่มีหน้าท่ีให้ข้อมูลข่าวสารตามท่ีขอ แต่จะต้องส่งคำขอ 
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลที่ประทับชั้นความลับนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

บทส่งท้าย
 ส่ิงสำคัญย่ิงของระบบการตรวจสอบของภาคประชาชนท่ีจะทำให้การดำเนินการ 

ต่าง ๆ ของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบและลดปัญหาการคอรับช่ันได้ ซ่ึงจะนำ
ไปสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง และมีผลบังคับใช้ได้อย่าง 
สมบูรณ์และมีความเสมอภาคกันได้น้ัน ประชาชนจำเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะเป็น 
อุปกรณ์ซ่ึงสามารถใช้ในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของหน่วยงานของรัฐ  
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือมูลเหตุแห่งการคอรัปช่ันของทางราชการได้  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญอย่างหน่ึง 
อันจะขาดเสียมิได้ของประชาชนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การใช้
งบประมาณตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ และเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสิทธิและ 
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ตลอดจนเป็นการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชน
และสังคมโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือดังกล่าวจะทรงประสิทธิภาพตามความ 
มุ่งหมายท่ีกำหนดไว้เพียงใดน้ันย่อมข้ึนอยู่กับหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นกลไกสำคัญท่ีจะ 
ช่วยขับเคล่ือนในส่วนของการปฏิบัติงานให้ปรากฏผลสำเร็จจนเป็นรูปธรรมได้มากน้อย 
เพียงใดด้วย

 โดยในบทความเร่ือง “ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ตอนต่อไปน้ัน ผู้เขียนจะนำเสนอประเภทของข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเปิดเผยไม่ได้ และประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลยพินิจท่ีไม่ต้อง 
นำมาเปิดเผย รวมถึงแนวทางในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนตัวอย่าง 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นตอนสุดท้าย ซ่ึงท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในวารสารจุลนิติฉบับหน้า 

๑๖ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๙๖/๒๕๔๗.
๑๗ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๓๖/๒๕๔๗.




