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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดเพราะ ดร. พีระพันธุ พาลุสุข และ ดร. อัครเมศวร ทอง

นวล ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งของทานรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวมใหกับผูเขียน อีกทั้งยังใหคําแนะนํา ใหขอมูล และตรวจสอบขอบกพรองในการทํา

วิทยานิพนธของผูเขียนจนสามารถพัฒนาเปนวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยทั้งสองทานไว ณ ที่นี้  

นอกจากนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ที่ไดกรุณา

สละเวลาอันมีคายิ่งของทานรับเปนประธานกรรมการ และขอกราบขอบพระคุณอาจารยสมชัย 

วัฒนการุณ และรองศาสตราจารย ดร. มนตรี รูปสุวรรณ ที่กรุณารับเปนกรรมการในการสอบ

วิทยานิพนธฉบับนี้ อีกทั้งยังกรุณาใหคําแนะนําตางๆ แกผูเขียนเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีเนื้อหา

สาระที่สมบูรณยิ่งข้ึน 

หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะพึงเกิดประโยชนในทางวิชาการไมวาในรูปแบบใด ผูเขียนขอ

มอบใหแกบิดาและมารดาของผูเขียนเพื่อเปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอความดีของทาน

ทั้งสอง 
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บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนติิ

บัญญัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการและรัฐธรรมนญู (2) ศึกษาปญหาจากการ

ใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนติิบัญญัติ และ (3) ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการ

แกไขปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ โดยใชวิธีการวจิัยเอกสาร 

 ผลการศึกษาพบวา การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบญัญัติตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการและรัฐธรรมนญู มีปญหาเกดิข้ึนหลายประการ คือ (1) 

ขอมูลขาวสารยังไมเปนปจจุบัน (2)  ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูยังมีอยูจํานวน

นอย (3) เจาหนาที่มักจะไมสนใจในการจดัเตรียมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดู (4) 

เจาหนาที่มกัจะไมคอยอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารทีจ่ัดหาใหแกผู

ขอเฉพาะราย (5) สภามักจะไมยอมเปดเผยขอมูลขาวสาร (6) การถายทอดการประชุมสภาทาง

วิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนข้ึนอยูกับการตัดสินใจของประธานสภา (7) ระเบียบในการเขา

ฟงการประชุมสภายังไมเหมาะสม (8) เหตุผลในการประชุมลับไมชัดเจน (9) ระเบียบในการออก

เสียงลงคะแนนลับไมชัดเจน (10) การจัดทาํรายงานการประชุมเปนไปดวยความลาชา และ (11) 

เจาหนาที่ไมคอยอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิในการรับรูรายงานการประชุม วิทยานิพนธ

ฉบับนี้จึงเสนอวา ควรที่จะเรงดําเนนิการ (1) จัดพิมพขอมูลขาวสารโดยไมชักชา (2) กําหนด

ระเบียบเกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสาร การถายทอดการประชุมสภา และการเขาฟงการประชุมสภา

ใหชัดเจน (3) ระบุเหตุผลในการประชุมลับใหชัดเจน (4) แกไขระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน

โดยเปดเผยใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และ (5) จัดทํารายงานการประชุมโดยไมชักชา 
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Abstract 

 
 The objectives of this thesis are to (1) study  the right to get access to official 

information of legislature according to Official Information Act and Constitution (2) study  

problems of using the right to get access to official information of legislature and (3) 

study  measures to solve problems of using the right to get access to official information 

of legislature. The study was conducted by way of documentary research. 

 The results of this study  found that there are many problems of using the right to 

get access to official information of legislature, as follows: (1) information is out of date 

(2) information available for public inspection is not enough (3) state official hardly pays 

attention to provide information available for public inspection (4) state official hardly 

services such request for a reasonably apprehensible mention of the intended 

information (5) the House hardly discloses information (6) broadcasting a meeting 

through radio or television depends on the permission of the President of such House 

(7) rules of attending a meeting of the House are not suitable (8) reasons to be held a 

meeting in camera are not clear (9) rules of voting in camera are not clear (10) 

preparation the minutes of meeting is delayed and (11) state official hardly services on 

the right to get access to the minutes of meeting. 

The research suggests that it should be (1) published the information without delay (2)  

issued rules of making a request for information, rules of broadcasting a meeting, and  
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rules of attending a meeting clearly (3) identified reasons to be held a meeting in 

camera clearly (4) amended rules of voting in public properly and (5) prepared the 

minutes of meeting without delay. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญของปญหา 
   
  สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย การรับรองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการในอีกดานหนึ่งจึงเปนการ
รับรองสิทธิของประชาชนในการเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาลและเปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณะ 
  แตสําหรับประเทศไทย คําวา “ความลับของทางราชการ” มักจะกลายเปนอุปสรรคสําคัญ
สําหรับประชาชนในการท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือเปนเชนนี้ ประชาชนจึงมักจะไม
ทราบหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติในการติดตอประสานงานกับทางราชการ และมักจะเปนชองทางให
เจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีไดตามอําเภอใจและโดยมิชอบอยูเสมอ 
  ในสวนของขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ มักจะมีการถกเถียงกันอยูเสมอวาควรจะ
เปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ไดมากนอยเพียงใด  แมกระท่ังเม่ือรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชแลว ปญหาดังกลาวก็ยังไมหมดส้ิน
ไป 
  จากสภาพปญหาดังกลาว จึงควรท่ีจะไดมีการศึกษาสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ฝายนิติบัญญัติวามีในดานใดบาง และเกิดปญหาจากการใชสิทธิแตละดานมากนอยเพียงใด ท้ังนี้
เพื่อท่ีจะไดหาแนวทางท่ีเหมาะสมและรัดกุมในการแกไขปญหาการใชสิทธิแตละดานดังกลาวตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
   
  1) เพื่อศึกษาสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงมีอยูตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  รัฐธรรมนูญ    ขอบังคับการประชุม และระเบียบของ
รัฐสภา  
  2) เพื่อศึกษาปญหาจากการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
  3) เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมและรัดกุมในการแกไขปญหาการใชสิทธิในการรับรู
ขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
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  4) เพื่อใหประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติเพิ่ม 
มากข้ึน     

                                                                         2 
 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 
  การใช สิท ธิในการรับรูขอ มูลข าวสารของฝ าย นิติ บัญญัติตาม ท่ี บัญญัติไว ใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   รัฐธรรมนูญ    ขอบังคับการประชุม และ
ระเบียบปฏิบัติของรัฐสภา มักจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยูหลายประการ จึงตองหาแนวทางท่ี
เหมาะสมและรัดกุมในการแกไขปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ
ดังกลาว โดยการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับการประชุมและระเบียบปฏิบัติของรัฐสภาในบางประเด็น  
 
1.4 ของเขตของการวิจัย  
   
  ศึกษาสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุม และระเบียบ
ของรัฐสภา  
 
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  ศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) โดยการวิจัยเอกสาร (documentary research) ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอมูลจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ     ขอบังคับการ
ประชุม ระเบียบของรัฐสภา หนังสือรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ บทความจากหนังสือพิมพและ
วารสาร    การประชุมสัมมนา และเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ แลววิเคราะหขอมูล (data analysis) จาก
เอกสารดังกลาว 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
  1) ทําใหทราบสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
  2) ทําใหทราบปญหาจากการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
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  3) ทําใหทราบแนวทางท่ีเหมาะสมและรัดกุมในการแกไขปญหาการใชสิทธิในการรับรู
ขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
  4) ทําใหประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติเพิ่มมาก 
ข้ึน 

5) ทําใหเปนประโยชนในการศึกษาคนควาเกีย่วกับสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ 
ราชการในแงมุมตาง ๆ ใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึนตอไป DPU
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แนวความคิดเกี่ยวกับสทิธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ 
 
2.1 แนวความคิดทั่วไป 
 

  เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาขอมูลขาวสารเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ขอมูลขาวสารมีทั้งคุณและโทษ อาจนํามาซึ่งอํานาจ และขณะเดียวกันก็

นํามาใชควบคุมการใชอํานาจได ในทางการเมืองนั้น การบริหารราชการแผนดิน และการใชอํานาจ

สาธารณะทั้งปวงลวนต้ังอยูบนฐานแหงความรูหรือการบริหารจัดการขอมูลขาวสารทั้งส้ิน ขอมูล

ขาวสารจึงนับเปนทรัพยากรหรือเปนปจจัยสําคัญในการใชอํานาจตัดสินใจทางการเมือง ในทาง

เศรษฐศาสตร ขอมูลขาวสาร หรือ   ความรูไดกลายเปนปจจัยการผลิตสําคัญประการที่ 4 เคียงขาง

ปจจัยการผลิตหลัก 3 ประการ คือ ที่ดิน    แรงงาน และทุน และนับวันขอมูลขาวสารก็มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจมากข้ึนทุกที การบิดเบือนหรือทําลายแหลงหรือระบบขอมูลขาวสารอาจกอใหเกิด

ความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลไดอยางรุนแรงและเปนวงกวางมากข้ึนเร่ือย ๆ ในทาง

กลับกัน การบริหารจัดการขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ และการคุมครองรักษาความปลอดภัยดาน

ขอมูลขาวสารก็ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางสําคัญ

ดวย 

 ในปจจุบันองคกรใหความชวยเหลือดานพัฒนาในบางประเทศไดจัดข้ันตอนพัฒนาการ

ทางการเมืองโดยแบงออกเปน 7 ข้ันคือ 1 

 1) สามารถกอ ต้ั ง อํานาจปกครองและจัดระ เ บียบบ ริหารราชการแผน ดิน 

(Monopolization of State Power)  

 2) สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และธํารงรักษาเอกราชไวได (Public Order 

and Independency) 

 3) มีการคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของเอกชนไดมั่นคง (Individual Rights) 

 4) มีความคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานและประโยชนของหมูคณะและของสังคมท่ัวถึง 

(Collective Rights) 

 5) มีหลักประกันเสรีภาพในการรับรูและการแสดงความคิดเห็น (Freedom of  

____________________ 
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 1 โภคิน พลกุล. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : หนทางสู

ราชการในระบบเปด. ม.ป.ท.,ม.ป.ป.. 
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Information and Freedom of Expression) 

6) มีหลักประกันสิทธิการมีสวนรวมในการปกครอง (Participation) 

 7) องคกรของรัฐผูกพันตนตามกฎหมายอยางจริงจัง (Rule of Law) 

 จะเห็นไดวาการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารเปนเครื่องบงชี้พัฒนาการทางการเมือง 

และเปนเงื่อนไขของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่สําคัญยิ่ง ในระยะหลังป ค.ศ. 1990 เปน

ตนมา องคกรใหเงินชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตาง ๆ ตางก็ถือวาความโปรงใสในการกําหนดนโยบาย 

(transparency) ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ (accountability) และการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ (effective management) เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาใหความชวยเหลือ

ทางการเงินแกประเทศกําลังพัฒนา 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตแนวคิดวา สังคมกําลังพัฒนาจากยุค

อุตสาหกรรมเขาสูสังคมยุคขอมูลขาวสาร 3 ทําใหเกิดความพยายามปรับสังคมใหสอดคลองกับ

พัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยเช่ือกันวาการปรับตัวดานขอมูลขาวสาร ยอมเสริมสรางศักยภาพใน

การพัฒนา ดังจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

(Open America - Reinventing America) ในอังกฤษ (Open Government) 4 ในแคนาดา   

(Justice  Canada, Market Place Canada) 5   ในสหภาพยุโรป    (Info 2000) 6  และโครงการอ่ืน ๆ  

 

____________________ 

 2 Julio Faundez. Good Government and Law. London, 1997, p.6. 

 3 Raul Katz. The Information Society. New York, 1988. 

 4 Open Government-Your Right to Know. ใน http://www.open.gov.uk 

 5 http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main.html และ http://strategis.ic.gc.ca/sc-

mrksv/privacy/engdoc/homepage.html. 

 6 The Union’s Policies-Information Society, Telecommunications. ใน  

http://europa.eu.int/pol/infso/en/info.html และโปรดดู Recommendations to the European 

Council : Europe and the Global Information Society. (Bangemann Report) 

ใน http://www.ispo.cec.be/infosoc/backg/bangeman.html. 
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 ในทํานองเดียวกัน 7  ในสวีเดน  เนเธอรแลนด  ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปน

ตน  

 สิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการจึงเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของ

ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยที่สําคัญประการหนึ่ง การรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรู

ขอมูลขาวสารนั้น นอกจากจะเปนการรับรองสิทธิข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับการรับรองเสรีภาพในการ

พูด เขียน พิมพ โฆษณาและส่ือสารแลว การรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 

โดยเฉพาะขอมูลขาวสารของทางราชการยังถือเปนการรับรองสิทธิของประชาชนในการที่จะ

ตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ (โดยเฉพาะในการดําเนินงานของรัฐบาลและระบบราชการประจํา) 

และเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือการบริหารงาน

ในดานตาง ๆ ของรัฐอีกดวย นอกจากนี้ ในแงของกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและถวงดุลการใช

อํานาจของรัฐตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรู

ขอมูลขาวสารของราชการ ยังถือวาเปนการสรางและมอบกลไกในการควบคุมตรวจสอบและถวงดุล

การใชอํานาจของรัฐใหไวกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประชาชนจะสามารถควบคุมหรือตรวจสอบการ

ดําเนินงานของรัฐ และปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิและ    เสรีภาพของ

ตนไดดวยตนเอง 

 ในอดีต ปญหาระหวางสิทธิในการรับรูของสาธารณชนกับความจําเปนในการปกปดหรือ

การเก็บรักษาความลับของขอมูลขาวสารของรัฐ อาจเปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจนอยกวาปญหา

ระหวางเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนกับอํานาจในการตรวจสอบขอมูล

ขาวสารของรัฐ ในปจจุบันเมื่อคํานึงถึงพัฒนาการของสังคมประชาธิปไตย (ความสนใจที่จะเขามามี

สวนรวมในทางการเมืองของประชาชนในระดับตาง ๆ) และความจําเปนในการสงเสริมใหประชาชน

ไดเขามามีสวนรวมในทางการเมืองและการบริหารงานของรัฐในดานตาง ๆ แลว การเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐไดดวยตนเอง โดยการ

รับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนแนวความคิดที่ไดรับความ

สนใจและวิพากษวิจารณทั้งในดานของสิทธิและกลไกพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยตลอด

ระยะเวลาสามสิบ 

___________________ 

 7 Henry Perritt. “Reinventing Government Through Information Technology”. In 
Access to Public Information: A Key to Commercial Growth and Electronic Democracy. 
27th & 28th June 1996, Stockholm ใน http://www.2.echo.lu/legal/stockholm/en/perritt.html. 

DPU



  7 

ปที่ผานมา 8 

 ประเทศสวีเดนเปนประเทศที่ไดยอมรับและรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูล

ขาวสารไวในรัฐธรรมนูญมาต้ังแตป ค.ศ. 1866 หลังจากนั้นอีกรอยป ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดมี

กฎหมาย    รับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสาร (Freedom of Information Act)  

ในป ค.ศ. 1966 ประเทศฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1978 ประเทศแคนาดา (Access to Information Act) 

ออสเตรเลีย (Freedom of Information Act) และนิวซีแลนด (Official Information Act) ในป ค.ศ. 

1982 
 

2.2 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการของตางประเทศ 
 
 2.2.1 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการของอังกฤษ 
 

  ในประเทศอังกฤษนั้น การที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการนั้นเปนเ ร่ืองที่

ยากลําบาก    เนื่องจากสวนราชการไมเต็มใจที่จะอนุญาตใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ ซึ่งไดถือกันวาเปนเอกสิทธิ์ของทางราชการ (Crown Privilege) ซึ่งสามารถอางเอกสิทธิ์

ไมยอมเปดเผยหรือสงเอกสารใหได 9 

  อยางไรก็ตาม แมวาฝายราชการจะอางเอกสิทธิ์ที่จะไมเปดเผยเอกสารที่ถือวาเปน

ความลับของทางราชการก็ตาม แตศาลไดเขามามีบทบาทที่จะพิจารณาวาเอกสารที่ฝายราชการอาง

นั้น เปนเอกสารลับของทางราชการหรือไม ไมเชนนั้นแลว ราชการหรือฝายปกครองก็มักจะอางเอก

สิทธิ์เร่ืองความลับของทางราชการเร่ือยไป ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนได เชน ในคดี 

Duncan V. Commell Laire E. Co., Ltd. ซึ่งเกี่ยวกับการที่อังกฤษไดสูญเสียเรือดําน้ํา ชื่อ Thetis ใน 
 
____________________ 
 8 เธียรชัย ณ นคร. “กฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของ

ราชการ : รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. …..”. รัฐสภาสาร. 42, 3. มีนาคม 

2537, หนา 3. 

  9 Bernard Schwartz. Legal Control of Governments. Oxford: Clarendon, 1972, 

p.80. 
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อาวเมือง Liverpool ในชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โจทกไดฟองศาลขอใหศาลบังคับจําเลย

ยอมใหโจทกไดตรวจสอบเอกสาร ซึ่งรวมทั้งเอกสารสีน้ําเงิน ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับเรือดําน้ํา Thetis 

อยางไรก็ตาม สวนราชการไดอางเอกสิทธิ์ไมสงมอบเอกสาร ซึ่งศาลสูงไดกลาววาศาลไมมีอํานาจที่

จะอนุญาตใหโจทกเขาตรวจดูเอกสารนั้นได เนื่องจากโจทกไมมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับเอกสาร

แตอยางใด 10 

  แมกระนั้นก็ตาม คณะกรรมการ Fulton ไดวิจารณถึงกรณีเอกสารที่เปนความลับของ

ทางราชการที่มากจนเกินสมควร หลังจากนั้นฝายราชการจึงเสนอรายงาน White Paper โดยได

บรรยายถึงคุณคาของขาวสารสาธารณะและการเขามามีสวนรวมของประชาชน และตอมาไดมีการ

ตรากฎหมายความลับของทางราชการ ค.ศ. 1911 (Official Secrets Act 1911) ข้ึน พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้เปนผลงานอยางเรงรีบในการตรากฎหมายของรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งกฎหมายน้ีไดผานสภา

ผูแทนราษฎรเพียง 1 วัน โดยปราศจากการโตแยง เพราะในชวงระยะนั้นไดเกิดวิกฤตการณทาง

การเมือง ในเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับดังกลาวไดปลูกฝงความคิดที่วาการเปดเผยขาวสารของ

ราชการและการใหขาวสารโดยปราศจากอํานาจแลวถือวา เปนความผิดอาญา และมิไดมีการยอมรับ

สิทธิที่จะรูของประชาชน (Right to Know) แตอยางใด เปนเหตุใหมีการวิพากษวิจารณกันเปนอยาง

มาก 

  ตอมาไดมีการเสนอรางกฎหมาย Protection of Official Information Bill ข้ึนมาเพื่อ

แกไขขอบกพรองใน Official Act 1911 แตรางกฎหมายฉบับดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณอยาง

มาก ในที่สุด รัฐบาลก็ไดถอนรางกฎหมายฉบับดังกลาวออกไป และต้ังแตนั้นมาก็ยังมิไดมีการ

เปล่ียนแปลงไปแตอยางใด 11 

 
 2.2.2 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการของสหรัฐอเมริกา 
   

   ในสหรัฐอเมริกา ไดมีการบัญญัติสิทธิที่จะขอตรวจเอกสารข้ึนเปนคร้ังแรกใน

มาตรา 3   ของ   Administrative Procedure Act 1956 กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหบรรดากระทรวง  

____________________ 

 10 ไผทชิต เอกจริยากร. “เอกสิทธิ์และความคุมกนัของฝายปกครองในประเทศไทย”. 

วิทยานิพนธคณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2526, หนา 66. 

  11 Norman Marsh. Public Access to Government-Held Information : A 

Comparative Symposium, p.157. 
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ทบวง กรมตาง ๆ ตองพิมพกฎขอบังคับและเอกสารการทํางาน การบริหาร เพื่อเผยแพร โดยจะตองมี

การจัดใหประชาชน ทั่วไปสามารถตรวจคนบรรดาความเห็นของทางราชการและคําส่ังตาง ๆ ไดดวย 

แตเอกสารราชการอาจไมเปดเผยก็ได ถาเปนความลับอันจะเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเปน

ความลับดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่สมควร แตอํานาจในการไมยอมเปดเผยนี้ ดูออกจะกวางขวาง

มากเกินไปจนทําใหรูสึกวา เปนกฎหมายเพื่อการไมยอมเปดเผยเอกสาร มากกวาที่จะเปนกฎหมาย

เพื่อการเปดเผยเอกสาร นอกจากนั้น บรรดากฎหมาย รวมทั้งความเห็น หรือคําส่ังของราชการ ก็ให

เปดเผยไดเฉพาะแกบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยสมควรเทานั้น 12 

  เนื่องจากมาตรา 3 ของ Administrative Procedure Act 1956 มีขอบกพรองดังกลาว 

ตอมาในป ค.ศ. 1966 จึงไดมีการตรา  Freedom of Information Act 1966 ข้ึนมา เพื่อเปนการแกไข

ขอบกพรองขางตน กลาวคือ 

  1) ลดขอจํากัดเกี่ยวกับฐานะของบุคคลผูรองขอตรวจดูเอกสาร 

  2) บรรดากระทรวง ทบวง กรม มีภาระตองพิสูจนใหทราบถึงเหตุผลแหงการไมยอม

เปดเผย 

  3) ผูรองขอตรวจดูเอกสารอาจรองขอตอศาลใหออกคําส่ังไดในกรณีที่มีการไมยอม

เปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

  Freedom of Information Act 1966 ไดใหโอกาสแกประชาชนชาวอเมริกันอยางแทจริง

ที่จะไดรับทราบถึงเอกสารของทางราชการ กลาวคือ ในกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ไดจัดใหมีการเขารับรู

และตรวจสอบขาวสารแกประชาชนถึง 3 วิธีคือ 

  1) การพิมพแพรหลาย 

   ในกฎหมายฉบับนี้ ไดวางหลักใหพิมพคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของสวนราชการบาง

ประเภทใหแพรหลายเพื่อที่จะใหประชาชนไดทราบถึงพันธะทางกฎหมาย และถือวา “คําส่ังหรือกฎ” 

ซึ่งมิไดมีการพิมพแพรหลายนั้น ไมมีผลบังคับใชกับประชาชน เวนเสียแตในกรณีที่ประชาชนไดทราบ

ขอความของ “คําส่ังหรือกฎ” นั้นตามความเปนจริง การพิมพแพรหลายนี้สวนใหญจะพิมพในราช

กิจจานุเบกษา หรือในบางกรณี   จัดพิมพโดยสํานักพิมพของเอกชน 

   หลักที่วา “กฎหรือคําส่ังของสวนราชการซึ่งกฎหมายบังคับใหพิมพแพรหลายแลวมิ 

____________________ 

  12 Kenneth Waren. Administrative Law in the Political System. West Publishing 

Company: St. Paul Minesota, 1988, pp.235-236. 

 

DPU



10 

 

ไดดําเนินการจัดพิมพ ก็จะไมมีผลบังคับแกคดี” นั้น ใชบังคับเฉพาะกฎหรือคําส่ังที่กอใหเกิดหนาที่แก      

ประชาชนเทานั้น เพราะกรณีนั้น ประชาชนควรจะไดรับประโยชน ไมวาตนจะทราบหรือไมก็ตาม 13 

  2) การจัดระบบตรวจคนใหประชาชนทั่วไปเขาตรวจคนไดเอง 

   ขาวสารบางประเภทไมมีความสําคัญถึงระดับที่จะใหมีการพิมพแพรหลาย แตถามี

ความสําคัญถึงระดับ ก็ใหประชาชนเขาตรวจคนไดทันที ในกฎหมาย Freedom of Information Act 

1966 จึงไดมีบทบังคับใหประชาชนทั่วไปตรวจคนได ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถท่ีจะติดตอและ

เขาใจการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยใหมีการจัดเก็บ จัดทําดัชนี และมีสถานที่เพื่อใหประชาชน

เขาไปตรวจดูหรือคนควาเองได และอาจนําออกโดยขอสําเนาไดเสมอ 

   นอกจากนี้แลว ประชาชนยังสามารถตรวจสอบหรือคนคําส่ัง คําแถลงนโยบาย คูมือ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และคําช้ีแจงตาง ๆ ของเจาหนาที่ ฯลฯ ซึ่งมิไดจัดพิมพแพรหลายได แต

ในกรณีที่จะขอตรวจคน คําส่ังนั้นจะตองเปนคําส่ังในการช้ีขาดขอพิพาทเทานั้น อยางไรก็ 

ตาม แมจะมิใชการช้ีขาดขอพิพาท หากเปนคําส่ังเกี่ยวกับการใชดุลพินิจวาจะสอบสวนหรือไม จะมี

การฟองรองคดีหรือไม จะเจรจาติดตอในขณะนั้นอยางไร เหลานี้ก็ถือวาควรจัดใหมีการตรวจคนได

เปนการทั่วไป เพราะมีผลชวยใหประชาชนสามารถติดตอกับสวนราชการไดอยางถูกตอง และในกรณี

ที่จะขอตรวจคนคูมือหรือคําชี้แจงนั้น ถาเปนคูมือหรือคําช้ีแจงที่เกี่ยวกับการเงิน การจัดยานพาหนะ 

การบริหารงานบุคคล และที่เกี่ยวกับทรัพยสินของทางราชการเหลานี้แลว ถือวาไมมีผลประโยชน

เกี่ยวของกับประชาชน จึงไมถือวาอยูในบังคับที่จะตองเปดเผย 

   ส่ิงที่ประชาชนสามารถเขาตรวจคนไดตามกฎหมายนั้น ถาหากสวนราชการใดไมจัด

ใหมีการเขาตรวจคนไดเปนการทั่วไป กฎหมายก็ยังมิใหหนวยราชการนั้นนํามาอางอิงเปนแนวบรรทัด

ฐานซ่ึงจะใชบังคับแกประชาชน เวนแตส่ิงนั้นจะเปนที่รูกันโดยทั่วไปแกประชาชนแลวเทานั้น 

  3) การจัดใหเอกชนเขาตรวจคนไดเปนการเฉพาะราย 

   นอกจากบรรดาขาวสารที่กฎหมายบังคับใหตองเปดเผย โดยวิธีการพิมพแพรหลาย

หรือโดยจัดใหประชาชนไดตรวจคนไดเปนการทั่วไปแลว บรรดาขาวสารทั้งหมดจะตองเปดเผยโดยวิธี

นี้ เวนแตจะเขาขอยกเวนใหไมตองเปดเผย 

____________________ 

  13 Bernard Schwartz. Ibid, p.77. 

 

 

DPU



  11 

  การเปดเผยเอกสารราชการโดยวิธีการเชนนี้ ประชาชนจะตองรองขอตอหนวยงาน

ราชการ โดยจะตองรวมลักษณะขาวสารที่ตองการโดยชัดแจงเพื่อใหหนวยงานนั้น ๆ เขาใจวาเปน

ขาวสารเร่ืองอะไร หนวยราชการจะตองสามารถคนใหได แมวาจะไมไดในทันที ก็จะสามารถหาไดใน

เวลาพอสมควร ในการนี้ ประชาชนผูรองขอใหเปดเผยเอกสารราชการจะตองเสียคาธรรมเนียมตาม

ความเหมาะสม 

   ดังที่ไดทราบมาแลววา Freedom of Information Act 1966 ไดกําหนดหลักการไว

วา เอกสารตาง ๆ จะตองเปดเผย เวนแตจะเขาขอยกเวนดังตอไปนี้ 

   1) โดยความตองการของคําส่ังของฝายบริหาร (Executive Order) ใหถือวา

ผลประโยชนของชาติในการปองกันประเทศหรือนโยบายตางประเทศเปนความลับ 

   2) กฎและระเบียบปฏิบัติภายในของสวนราชการถือเปนความลับ 

   3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะวาเปดเผยไมได 

   4) ความลับของทางราชการ ขาวลับทางพาณิชยและทางการเงิน 

   5) ขาวสารติดตอกันภายใน 

   6) สิทธิสวนบุคคล 

   7) บันทึกการสอบสวน 

   8) ขาวสารเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน 

   9) ขาวสารเกี่ยวกับการสํารวจ 

   ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น จะพิจารณาไดวาในเร่ืองเกี่ยวกับการ

เปดเผยเอกสารใหประชาชนรับรูนั้น เพราะฝายปกครองหรือสวนราชการไดรับรูสิทธิที่จะรับรูขาวสาร

ของประชาชน (Right to Know) และไดมีการพัฒนาในเร่ืองดังกลาวนี้มาเปนเวลานานแลว โดยเร่ิม

จากกฎหมาย Common Law ซึ่งไดวางหลักไววา “การไมเปดเผยเอกสารนั้นถือเปนหลัก สวนการ

เปดเผยเอกสารเปนขอยกเวน” และตอมาเมื่อมีการประกาศใชกฎหมาย Freedom of Information 

Act 1966 แลว จึงไดถือวา การเปดเผยเอกสารถือเปนหลักและการไมเปดเผยถือเปนขอยกเวน ซึ่ง

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศอังกฤษดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวา การเปดเผยเอกสาร

ของสหรัฐอเมริกานั้นเปนการเปดเผยเอกสารใหประชาชนไดรับรูโดยแทจริง 14 

____________________ 

  14 จิตติ เกษมศิริวัฒน. “สิทธิของบุคคลในการรับรูขาวสารทางราชการ”. รัฐสภาสาร. 

42, 3. มีนาคม 2537, หนา 69. 
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 2.2.3 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการของฝรั่งเศส 
   

  ในระยะกอนป ค.ศ. 1978 ฝร่ังเศสเปนประเทศที่ถือหลักมาเปนเวลาชานานแลววา  

เอกสารของทางราชการ ยอมเปนความลับที่ไมสมควรเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ ซึ่งแตกตางกับ

ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียและในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือ หลักตรงกันขามวา ในระบอบ

ประชาธิปไตย ประชาชนควรจะมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะทราบขอมูลตาง ๆ รวมตลอดทั้งสามารถขอดู

เอกสารของทางราชการไดมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของ

ประเทศ 

  ตอมาในป ค.ศ. 1978 ประเทศฝร่ังเศสไดตรารัฐบัญญัติ เลขที่ 78-753 ลงวันที่ 17 

กรกฎาคม 1978 ใหสิทธิ แกประชาชนที่จะขอดูเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของกับตนเองได 

  โดยที่รัฐบัญญัติดังกลาวไดใหคําจํากัดความของคําวา “เอกสารทางราชการ” ไววา

หมายถึง บรรดาแฟมรายงานการศึกษา บันทึก รายงานการประชุม สถิติ คําส่ัง คําวินิจฉัย 

หนังสือเวียน ขอสังเกต และการตอบขอซักถามของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการตีความกฎหมายเพื่อ

การบังคับใชหรือเพื่ออธิบายถึงวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครอง

ชั้นตน ทั้งนี้ ไมรวมถึงขอความเห็น ดังนั้น จึงพอจะมองเห็นไดวาเปนการอธิบายความหมายที่

กวางขวางมาก   ดวยเหตุนี้ หนวยงานของรัฐหรือองคกรสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการยึดถือเอกสาร

ของราชการ จึงตองมีหนาที่ใหบริการแกประชาชนในการเขาตรวจเอกสารดังกลาว 

  อยางไรก็ตาม กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนที่สวนราชการจะไมเปดเผยเอกสารบาง

ประเภทแกประชาชนก็ได ซึ่งไดแก 

1) เอกสารที่เปนความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

  2) เอกสารที่ เปนความลับเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกัน

อาชญากรรม 

  3) เอกสารที่เปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล เปนตน 15 

 
  
 
____________________ 
  15 เรื่องเดียวกัน, หนา 67. 

DPU



 13 
 
2.3 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการของไทย 
 
      2.3.1 ขอความท่ัวไป 
   
  2.3.1.1 หลักการและเหตุผลของกฎหมาย 
     

   รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้ึน โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ

เม่ือพนกําหนด 90 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 คือต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 

2540 โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

เหตุผลสําคัญในการตราพระราชบัญญัตินี้ ปรากฏตามคําอธิบายเหตุผลประกอบทาย

พระราชบัญญัติ ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 ประการดังนี้ 

1. เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพื่อจะได

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และสงเสริมให

รัฐบาลเปนรัฐบาลของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อกําหนดขอยกเวนในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหชัดเจน และจํากัดการปกปดเฉพาะ

ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของ

เอกชน โดยเจาหนาที่ของรัฐจะตองใหเหตุผลดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเหตุใด 

3. เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ ไมใหหนวยงาน

ของรัฐเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูอ่ืน 

 
2.3.1.2 ความเปนมาของกฎหมาย 
 

กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

นั้น เปนที่ยอมรับกันในวงวิชาการและส่ือมวลชนวาสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของ 

ราชการในประเทศไทยมีอยูอยางจํากัด ระบบราชการถือวาการดําเนินงานของสวนราชการหรือเจา 

____________________ 
16 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 2. 
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หนาที่ของรัฐเปนกิจการภายในของระบบราชการ  ไมจําเปนตองเปดเผยหรือใหเหตุผลแกบุคคลใดๆ  

นอกระบบราชการ การเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนทราบข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ

ผูรับผิดชอบ ซึ่งมักถือการปกปดเปนหลัก และการเปดเผยเปนกรณียกเวน นอกจากนี้ ระบบการ

จัดเก็บขอมูลขาวสารก็ไมมีระบบชัดเจน ดอยประสิทธิภาพ ไมมีการจัดการและการบริหารขอมูล

ขาวสาร ทําใหการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชนเปนไปโดยขาดขอมูลและดําเนินไป

อยางไมเปนระบบ ตามแตดุลพินิจหรืออําเภอใจสวนบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐ 

สภาพการณอันไมนาพอใจนี้ดําเนินมาชานาน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 

2535 ปรากฏวามีการปดกั้นการเผยแพรและมีการบิดเบือนขอมูลขาวสารอยางขนานใหญ ทําใหเกิด

ความสับสนในขอเท็จจริงและเกิดความไมโปรงใสในการตัดสินใจทางการเมือง เกิดความเคลือบ

แคลงตอการใชอํานาจรัฐ และกลายเปนความไมไววางใจทางการเมือง จนลุกลามเกิดการชุมนุม

ประทวงรัฐบาลจนถึงกับมีการใชกําลังปราบปรามดวยความรุนแรง และเกิดการตอตานรัฐบาลขยาย

เปนวงกวาง เหลานี้เปนเหตุใหนักวิชาการและสื่อมวลชนเรียกรองใหมีกฎหมายรับรองสิทธิของ

สาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการนี้ในประเทศไทย เพื่อใหสาธารณชนสามารถ

ตรวจสอบและมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และมีสวนรวมรับรูในการ

ดําเนินงานของราชการ กระตุนใหเกิดการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนคุมครองประโยชนไดเสียของ

เอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการตางๆ ที่นํามาสูการตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

เปนผลสําเร็จนี้ ไดดําเนินมาโดยลําดับ ต้ังแต พ.ศ. 2534 โดยเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ต้ังแตสมัยรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งไดมีการเนนนโยบายความโปรงใส  ในการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานราชการ และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหาร

ราชการข้ึนคณะหนึ่ง 17 คณะกรรมการชุดดังกลาวไดยกรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการขึ้น โดยอาศัยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Freedom of Information Act 1966) 

ประเทศแคนาดา (Access of Information Act 1982) ประเทศออสเตรเลีย (Feedom of 

Information Act 1982) และประเทศนิวซีแลนด (Official Information Act 1982) เปนแบบอยาง 

  ตอมาในสมยัรัฐบาลของนายชวน หลีกภัยก็ไดมีการนาํเสนอรางพระราชบัญญัติดัง 

______________ 

  17 คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 236/2534 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงระบบ

บริหารราชการ. 
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กลาวตอสภาผูแทนราษฎร แตมีการยุบสภาเสียกอนเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 ราง

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึงตกไป จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา 

คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการใหสภาพิจารณาใหม โดยสภา

ผูแทนราษฎรไดพิจารณาใหความเห็นชอบเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 แตระหวางที่

คณะกรรมาธิการรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภากําลังพิจารณารางพระราชบญัญัติฉบับนี้

อยู  ก็มีการยุบสภาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงตกไปอีกคร้ังหนึ่ง 

คร้ันถึงสมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐบาลไดสงรางพระราชบัญญัติใหสภา

ผูแทนราษฎรพิจารณา และสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 และวุฒิสภาไดพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม แลวสงกลับมาใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา ปรากฏวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย แลวไดมีการประกาศพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 เปนผลใหมีการ

บังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้เม่ือพนกําหนด 90 วันนับจากวันนั้น คือ ต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 

2540 

หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติ แตกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะบังคับใชก็ไดมีการ

ตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการ

รับรองสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลไวหลายประการ โดยเฉพาะไดรับรองสิทธิในการรับทราบขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะไวในมาตรา 58 แหงรัฐธรรมนูญอีกช้ันหนึ่ง สิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสาร

สาธารณะตามมาตรา 58 นี้จึงนับเปนแมบททางรัฐธรรมนูญของสิทธิไดรับขอมูลขาวสารของราชการ

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการดวย 

อยางไรก็ดี สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ มี

ขอแตกตางกันบางประการ กลาวคือ รัฐธรรมนูญมุงคุมครองสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ สวน

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการขยายความคุมครองรวมไปถึงขอมูลขาวสารในความ

ครอบครองหรือในความดูแลของหนวยงานของรัฐโดยไมจํากัดวาขอมูลขาวสารนั้นจะเปนขอมูล

ขาวสารสาธารณะหรือไม 
 

2.3.2 กรอบแหงสิทธิไดรับขอมูลขาวสารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิไดรับขอมูลขาวสารสาธารณะเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
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ไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งรับรองสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลไว ดังตอไปนี้ 18 

“มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะ

กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ

คุมครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

นอกจากนั้น มาตรา 34 แหงรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลไวมีความวา 

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความ

คุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปน

การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัว จะ

กระทํามิไดเวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 

โดยนัยแหงรัฐธรรมนูญมาตรา 58 ประกอบกับมาตรา 34 นี้เอง อาจสรุปไดวา สิทธิรับรู

ขอมูลขาวสารสาธารณะเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ประสงคจะรับรูโดยไมตอง

คํานึงถึงวาบุคคลนั้นๆ จะมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้นหรือไมก็ตาม ขอจํากัดของ

สิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาวนี้ที่สําคัญมีอยู 4 ประการดวยกันคือ ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ

ประชาชน สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน และสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของ

บุคคล อยางไรก็ดี ขอจํากัดเหลานี้จะเปนเหตุที่รัฐอาจใชเปนขออางในการวางหลักเกณฑจํากัดสิทธิ

รับรูขอมูลขาวสารสาธารณะไดก็ตอเมื่อมีน้ําหนักเหตุผล ความจําเปน และความสําคัญยิ่งกวาสิทธิ

รับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ การปรับใชและการตีความกฎหมายที่เกี่ยวของ  จึงตองอยูภายใตกรอบ

ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ 

ความมั่นคงของรัฐ หมายถึงความมั่นคง  เปนเอกภาพ และบูรณภาพของรัฐ หรือความ

มั่นคงในองคประกอบแหงรัฐ อันไดแกความมั่นคงในบูรณภาพแหงดินแดน ความมั่นคงในสํานึก

ความเปนปกแผนและการดํารงอยูรวมกันของพลเมืองของรัฐ และความมั่นคงของอํานาจอธิปไตย 

อันไดแกความมั่นคงของระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ อํานาจการปกครอง ระบบกฎหมาย 

และการ 

____________________ 
18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 58. 
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บังคับการตามกฎหมาย ในแงนี้ความมั่นคงในฐานะทางเศรษฐกิจ หรือฐานะทางการเงินที่อาจ

กระทบตออํานาจตอรองของรัฐกับรัฐตางประเทศ หรือกระทบตอประสิทธิภาพในการบังคับตาม

กฎหมายก็นับเปนความมั่นคงของรัฐดวย 

ความปลอดภัยของประชาชน หมายถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพข้ัน

พื้นฐานของบุคคลในฐานะประชาชนทั่วไป ไมใชในฐานะบุคคลเฉพาะราย ความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสินและสิทธิเสรีภาพนี้คือส่ิงที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนมุงใหความคุมครองโดยทั่วไป เปน

ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่บุคคลทั่วไปพึงคาดหมายไดวาจะตองไดรับความคุมครองจากรัฐ

นั่นเอง ความปลอดภัยในที่นี้มิไดจํากัดเฉพาะความปลอดภัยจากภยันตรายอันอาจมีมาทางกายภาพ

เทานั้น แตรวมถึงความปลอดภัยจากความหวาดกลัวจากการขมขู หรือการริดรอนหนทางทํามาหาได 

หรือการริดรอนสิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ ของประชาชนดวย โดยนัยนี้ความปลอดภัยของประชาชนก็ไมตาง

จากความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั่นเอง 

สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หมายถึงสวนไดเสียหรือสิทธิอันไดรับการ

คุมครองโดยกฎหมาย สวนไดเสียที่วานี้ไมจําเปนตองเปนสวนไดเสียทางทรัพยสินหรือสวนไดเสียอัน

สามารถคํานวณราคาเปนทรัพยสินไดเทานั้น แตอาจรวมถึงสวนไดเสียที่คิดคํานวณราคาเปนเงิน

ไมไดดวย เชน สิทธิในบุคคลภาพ หรือเกียรติยศช่ือเสียง เปนตน 

อยางไรก็ดี การที่กฎหมายใชคําวาสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล ยอมสอ

นัยใหเห็นอยูในตัววายังมีสวนไดเสียอันไมพึงไดรับความคุมครองดวย ไมวาจะเปนเหตุโดย

พฤติการณแหงกรณีหรือเหตุสวนตัวของบุคคลก็ตาม ดังนั้น การจะวินิจฉัยวากรณีใดเปนกรณีมีสวน

ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลหรือไม จะตองพิจารณาตามหลักความสมควรแกเหตุโดย

ชั่งน้ําหนักดวยวา เมื่อคํานึงถึงประโยชนอันจะเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะนั้น 

ประกอบกับสวนไดเสียของบุคคลแลว กรณีนั้นๆ เปนกรณีที่มีเหตุอันควรคุมครอง หรือเปนกรณี

บุคคลผูมีสวนไดเสียควรไดรับการคุมครองหรือไม ซึ่งจะตองวินิจฉัยเปนกรณีๆ ไป 

สําหรับสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล หมายถึงสิทธิที่จะเปนอิสระในความเปนอยู

สวนตัวโดยปราศจากการสอดเขาเกี่ยวของของผูอ่ืน ความเปนอยูสวนตัวหรือแดนอิสระของบุคคลมี

ขอบเขตกวางขวางเพียงใด  ยอมตองคํานึงถึงมาตรฐานทางกฎหมาย จารีตประเพณี และมาตรฐาน

ความรูสึกนึกคิดของวิญูชนตามสมควรแกฐานะและพฤติการณของบุคคลแตละคนเปนเกณฑ เชน 

บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะโดยตรง ทั้งที่สมัครใจ เชน รัฐมนตรี หรือโดยไดรับ 
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มอบหมาย เชน ขาราชการระดับสูงยอมมีขอบเขตเปนอยูสวนตัวแตกตางจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ เปน

ตน 

 
2.3.2.1 ความมุงหมายของสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ 
 

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะนี้เปนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานที่มีความสําคัญใน 

ฐานะเปนเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาความคิดเห็นและเปนหลักประกันใหสิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นการพูด การเขียน การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 19  เปนไปไดจริง 

ที่วาสิทธิรับรูขอมูลขาวสารเปนเงื่อนไขของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็เพราะ

การแสดงความคิดเห็นจะเกิดข้ึนไดจะตองมีการคิดอานไดดวยตนเองเสียกอน การจะมีความคิดอาน

และมีความเห็นของตนเองได จําเปนตองมีหลักประกันโอกาสที่จะไดรับขอมูลขาวสารอยาง

กวางขวางเพียงพอจากแหลงขอมูลทั้งหลายดวย การกอรูปการณจิตสํานึก การตกลงใจในความเห็น

อยางใดอยางหนึ่งของเอกชน หรือของหมูคณะ ลวนตองอาศัยขอมูลขาวสารประกอบการพิจารณา

ทั้งส้ิน และที่วาสิทธิรับรูขอมูลขาวสารเปนหลักประกันใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนไปได

จริงนั้น ก็เพราะการแสดงความคิดเห็นยอมมุงตอการรับรูของผูอ่ืน หากไมมีหลักประกันสิทธิรับรู

ขอมูลขาวสารแลว ขอมูลที่เผยแพรอาจไมถึงมือผูรับ และการเผยแพรนั้นยอมเสียเปลาไป ไมอาจ

เกิดผลตามความมุงหมายไดเลย 

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะนี้จัดเปนหลักการรองรับเสรีภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ของมนุษยซึ่งยอมมีความอยากรูอยากเห็นเปนพื้นฐาน การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ

มีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารเปนปจจัยสําคัญใหบุคคลทั้งหลายสามารถศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และ

ยังเปนรากฐานสําคัญของหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเคารพความเห็นของฝายเสียง

ขางมากซึ่งยอมตองอาศัยขอมูลขาวสารที่ถูกตองสามารถตรวจสอบไดมาประกอบการใชเหตุผลใน

การตกลงใจทางการเมืองดวยตนเองดวย 

 

 

 

____________________ 
19 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 39. 
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2.3.2.2 บุคคลที่รัฐธรรมนูญมุงคุมครอง 
 

สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารนี้เปนหลักประกันทางรัฐธรรมนูญที่มุงคุมครองบุคคล 

ในฐานะผูรับ ขอมูลขาวสาร ในขณะท่ีตามหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น รัฐธรรมนูญมุง

คุมครองบุคคลในฐานะเปนผูแสดงออก และผูเผยแพร หรือผูปฏิบัติหนาที่ส่ือมวลชน ที่เปนส่ือแสดง

ความคิดเห็นที่มีผูแสดงออก ซึ่งโดยทั่วไปยอมจะแสดงออกในรูปของขอมูลขาวสารนั้นเอง ดังจะเห็น

ไดวารัฐธรรมนูญนอกจากคุมครองผูแสดงความคิดเห็น และผูรับการแสดงความคิดเห็นเปนการทั่วไป

แลว ยังมุงคุมครองส่ือมวลชนใหมีเสรีภาพในการเผยแพรโฆษณาอีกช้ันหนึ่ง ในแงนี้ รัฐธรรมนูญมุง

คุมครองผูปฏิบัติหนาที่ในฐานะส่ือมวลชน ไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน โดยไมคํานึงถึง

วาจะเปนส่ือมวลชนในกิจการของรัฐหรือของเอกชน 20 ทั้งนี้ก็เพื่อใหส่ือมวลชนสามารถส่ือความ

คิดเห็นและขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังผูรับไดอยางแทจริงนั่นเอง 

บุคคลผูทรงสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของราชการตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ไดแก บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซ่ึงโดยนิตินัยจัดเปนชนชาวไทย สวนคนตางดาว หรือนิติบุคคลซ่ึง

โดยนิตินัยถือเปนคนตางดาว ยอมไมไดรับการคุมครองในฐานะเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน เวนแตจะเขา

ขายไดรับการคุมครองตามหลักศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย 21 ซึ่งไมจํากัดคุมครองเฉพาะชนชาวไทย 

โดยนัยนี้ กฎหมายอาจจํากัดสิทธิของคนตางดาวไดเพราะไมไดรับการคุมครองสิทธิรับรูขอมูล

ขาวสารในฐานะที่เปนสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดี คนตางดาวยอมไดรับการคุมครอง

ทางกฎหมายในฐานะสิทธิตามกฎหมายธรรมดาเทาที่บทบัญญัติแหงกฎหมายธรรมดาจะใหความ

คุมครองไว เชน สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการที่พิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 

กฎหมายไมจํากัดสิทธิคนตางดาวไว แตสิทธิที่จะขอตรวจดูขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาตามมาตรา 9 

หรือสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนใด ตามมาตรา 11 จํากัดไววาคนตางดาวจะมี

สิทธิไดเพียงใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  เปนตน 

 

 

 

____________________ 

  20 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 39 และ มาตรา 41. 

     21 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 5. 
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2.3.2.3 ผูมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

เมื่อผูมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐรองขอ 

ใหเปดเผยขอมูลขาวสารในครอบครองตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานเหลานั้น หนวยงานของรัฐ

ยอมมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารในครอบครองของตนแกประชาชนตามคําขอ หนวยงานของรัฐที่มี

หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ นี้ ไดแก หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

รวมทั้งองคกร สวน หรือสาขายอยทั้งปวงของหนวยงานของรัฐทั้งหลายเหลานั้นที่ครอบครองขอมูล

ขาวสารสาธารณะอยู ผูที่มีหนาที่ปฏิบัติจึงไดแกผูแทนของหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มี

ฐานะเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจกระทําการแทนอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของ

รัฐทั้งโดยนิตินัยและโดยพฤตินัยซ่ึงยอมมีอํานาจหนาที่ครอบครองขอมูลขาวสารลดหล่ันกันเปนช้ันๆ 

ตามกฎหมาย ตามสายบังคับบัญชา หรือตามสัญญา  

 
2.3.2.4 ขอบเขตความคุมครอง 
 

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ  มีองคประกอบสําคัญ 2  

ประการคือ 

1) ขอมูลขาวสารนั้นตองเปนขอมูลขาวสารสาธารณะ  

2) ขอมูลขาวสารสาธารณะนั้นอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

คําวา “ขอมูลขาวสาร” นั้น ตามธรรมดายอมหมายถึงบรรดาส่ิงที่ส่ือความหมายทั้งปวง 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ไดบัญญัติรับรองไววาหมายถึง 

“ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดๆ ไมวาการส่ือความหมายนั้น

จะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร 

แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก

โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได” 

โดยนัยนี้ ขอมูลขาวสารที่ประชาชนมีสิทธิรับรูไดตามรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายกวางมาก 

เพราะหมายถึงส่ิงส่ือความหมายทั้งปวง ไมวาจะส่ือโดยสภาพของส่ิงนั้นเอง โดยไมตองคํานึง 

ถึงวาจะอาศัยส่ือ การบันทึกอยางใดๆ หรือการทําใหปรากฏรับรูโดยวิธีอ่ืนใดหรือไม หรือจะส่ือ

ความหมายโดยอาศัยส่ือหรือวิธีการอื่นใดไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพ แถบแมเหล็ก หรือวิธีการบันทึก

หรือทําให 
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ปรากฏอยางใดๆ ดังนั้นขอมูลขาวสารจึงมิไดจํากัดเฉพาะสิ่งที่ไดรับการบันทึกไวเทานั้น แมแต

เหตุการณจริงที่กําลังเกิดข้ึน หรือปรากฏการณธรรมชาติ กระแสแมเหล็กไฟฟาที่แพรกระจายใน

อากาศ ลวนเปนส่ิงส่ือความหมายได รวมไปถึงความคิดเห็นของบุคคล ไมวาจะไดแสดงออกแลว 

หรือจะแสดงออกในอนาคต หากเปนส่ิงที่ปรากฏรับรูในลักษณะที่ส่ือความหมายไดก็จัดเปนขอมูล

ขาวสารตามความหมายนี้ โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูใดบันทึกไวหรือจะทําใหปรากฏซ้ําไดหรือไมก็

ตามอยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารที่บุคคลมีสิทธิรับรูตามรัฐธรรมนูญนั้นจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร

สาธารณะเทานั้น ไมรวมถึงขอมูลขาวสารที่ไมใชสาธารณะ ประเด็นจึงตองพิจารณาวาขอมูลขาวสาร

สาธารณะมีความหมายกวางแคบเพียงใด 

โดยทั่วไป ขอมูลขาวสารสาธารณะหมายถึงขอมูลขาวสารซึ่งโดยสภาพ โดยปกตินิยมหรือ

ประเพณีแหงทองถิ่น โดยกฎหมาย หรือโดยความมุงหมายของแหลงที่มาแหงขอมูลขาวสารนั้น ยอม

มุงจะใหเปนที่รับรู หรือยอมเปนที่รับรูไดแกบุคคลซึ่งไมจํากัดหมูพวก ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวาขอมูล

ขาวสารนั้นจะเกิดข้ึนในประเทศหรือตางประเทศ สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะจึงยอมเปนสิทธิที่

มีอยูเองโดยธรรมชาติ หรือโดยความมุงหมายของแหลงกําเนิดขอมูลอยูแลว ขอมูลขาวสาร

สาธารณะจึงยอมมีอิสระอยูในตัวของมันเอง เมื่อคํานึงถึงวาสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะเปน

เงื่อนไขสําคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น รัฐยอมไมอาจออกกฎหมายจํากัดสิทธิ

หรือหามมิใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะที่เผยแพรสูความรับรูของประชาชนโดย

ปราศจากเหตุผลสมควรได เชน การออกกฎหมายหามนําเขาหนังสือพิมพตางประเทศ หรือหามมิให

ประชาชนรับฟงวิทยุ  หรือดูรายการโทรทัศนตางประเทศที่เผยแพรแกสาธารณชนทั่วไปยอมกระทํา

มิได 

ปญหาอาจเกิดข้ึนไดในกรณีที่มีผูเชิญคนตางดาวซึ่งเปนผูเช่ียวชาญทางวิชาการหรือผูรูเห็น

เหตุการณหรือขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาในประเทศเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นๆ แกบุคคลใน

ประเทศไทย ดังนี้ อาจเกิดขอขัดแยงข้ึนระหวางสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ กับหลักเกณฑวา

ดวยการเขาเมืองของคนตางดาว ในกรณีเชนนี้ ตองถือวาการอาศัยหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาเมือง

เปนเคร่ืองมือหามมิใหผูเชี่ยวชาญหรือผูที่อยูในฐานะที่จะเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะเขาเมือง

ยอมขัดตอสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญ การจํากัดสิทธิเชนนั้นจะกระทําไดเฉพาะกรณีมี    

เหตุสมควรเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียของบุคคลอ่ืน  

อันควรไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเทานั้นในทางตรงกันขามกับขอมูลขาวสารสาธารณะ 

ขอมูลขาวสารที่มิไดมีข้ึนเพื่อใหเปนที่รับรูแกบุคคลทั่วไป เชน ขอมูลขาวสารที่ทางราชการมีไวเพื่อ

การเก็บรักษาเปนความลับ หรือเปนเร่ืองภายใน 
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ของสวนราชการบันทึกเร่ืองราวสวนบุคคล แฟมเอกสารที่มิไดมีไวเพื่อการเผยแพร หรือขอมูลขาวสาร

เฉพาะตัวของเอกชน ยอมไมจัดเปนขอมูลขาวสารสาธารณะ และยอมไมตกอยูภายใตบังคับแหงสิทธิ

รับรูตามรัฐธรรมนูญ และเปนสิทธิของผูครอบครองขอมูลขาวสารนั้นๆ วาจะเปดเผยหรือไมก็ได 

บุคคลไมอาจอางสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะตามมาตรา 58 แหงรัฐธรรมนูญเพื่อขอตรวจดู

แฟมเอกสาร หรือขอใหหนวยงานของรัฐเปดเผยหลักเกณฑหรือขอมูลขาวสารของราชการซึ่งมิไดมีไว

เพื่อการเปดเผยแกสาธารณชนได เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะอยางอ่ืน เชน พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการใหสิทธิไวโดยเฉพาะ ซึ่งยอมเปนกรณีใชสิทธิตามกฎหมายเฉพาะ ไมใชการใช

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดี หากมีการนําขอมูลขาวสารนั้นออกเผยแพรแกสาธารณชนแลวก็ดี 

ไมวาการเปดเผยนั้นจะไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม หรือไดมีการนําขอมูลขาวสารเก็บไว

ในหอจดหมายเหตุ หรือสถานที่ที่จัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนศึกษาคนควาเม่ือใด ขอมูลขาวสาร

นั้นยอมแปรสภาพเปนขอมูลขาวสารสาธารณะไปทันที 

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญนี้จํากัดเฉพาะสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยงานของรัฐเทานั้น หนวยงานของรัฐอาจครอบครองขอมูลขาวสารสาธารณะ

ตามอํานาจหนาที่ หรือโดยขอเท็จจริง การครอบครองนั้น อาจครอบครองโดยผูแทนของหนวยงาน

ของรัฐที่มีฐานะเปนนิติบุคคล หรือโดยเจาหนาที่ของรัฐตามที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมายหรือตาม

ขอเท็จจริงก็ได 

โดยท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะอาจอยูในความครอบครองของเอกชนหรือในความ

ครอบครองของหนวยงานของรัฐก็ได และรัฐธรรมนูญยอมรับวาขอมูลขาวสารสาธารณะที่ไมอยูใน

ครอบครองของหนวยงานของรัฐยอมเปนอิสระ และหากอยูในความครอบครองของเอกชน รัฐยอมไม

เขาไปกาวกาย ดังนั้น จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญมุงรับรองสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะไวเฉพาะ

สวนที่อยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐเทานั้น ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญก็รับรองใหจํากัด

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะไดในกรณีที่การเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืนตามที่กฎหมาย

บัญญัติก็ตาม แตการจํากัดการเปดเผยนี้ ยอมกระทําไดเฉพาะสวนที่เปนขอมูลขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยงานของรัฐเทานั้น หากขอมูลขาวสารสาธารณะนั้นมิไดอยูในครอบครองของรัฐ 

รัฐยอมไมอาจออกกฎหมายมาหามการรับรูของประชาชนได เชน การออกกฎหมายหามการรับฟง

วิทยุหรือดูรายการโทรทัศนตางประเทศที่แพรภาพหรือเสียงเขามาในประเทศ ยอมกระทํามิได หรือ

การออกกฎหมายหามบุคคลรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะผานเครือขายสารสนเทศนานาชาติ 

(Internet)  
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ยอมขัดตอรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนนี้ รัฐไดแตออกกฎหมายหามบุคคลเผยแพรขอมูลขาวสารที่

กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงคุมครองของบุคคล

อ่ืนเทานั้น แตจะหามการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะหรือหามบุคคลครอบครองขอมูลขาวสาร

สาธารณะไมได 

 
2.3.2.5 การละเมิดสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ 

 
การละเมิดสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะอาจเกิดข้ึนไดเมื่อหนวยงานของรัฐ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะ หรือกระทําการดวยวิธีการใดๆ เพื่อ

หนวงเหนี่ยว กีดกันไมใหบุคคลรับรูหรือใหไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของ

หนวยงานของรัฐโดยไมสะดวก หรือดวยความลาชาเกินควรแกเหตุ หรือเกินควรแกความคาดหมาย

ตามปกติ เชน การกําหนดใหบุคคลผูประสงคจะไดรับรูขอมูลตองลงทะเบียน หรือแสดงหลักฐาน

ปลีกยอยโดยปราศจากความจําเปนหรือโดยไมสมควรแกเหตุ ก็ถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิรับรู

ขอมูลขาวสารแลว 

อยางไรก็ตาม สิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ ไมมีผล

บังคับใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหา หรือรวบรวม หรือเผยแพรขอมูลสาธารณะที่ตนมิไดมีไวตาม

หนาที่หรือมีไวในครอบครองโดยเหตุอ่ืนใหประชาชนไดรับรูเปนพิเศษแตประการใด 
 
 2.3.3 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช 
                     การ 
 
 2.3.3.1 ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับของกฎหมาย 

 
    ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับของกฎหมายนี้ ไดแกขอมูลขาวสารของราชการ 

โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหนิยามขอมูลขาวสารวา

หมายถึง  

  “ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ไมวาการส่ือความหมาย

นั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ      และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ 
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เอกสาร      แฟม       รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือ

เสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได”   

  สวนขอมูลขาวสารของราชการนั้นหมายถึง  

  “ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐไมวาจะ

เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน”  

  และขอมูลขาวสารสวนบุคคลหมายถึง  

  “ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ

สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้นหรือเลขหมาย รหัส หรือ

ส่ิงบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชนลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูป

ถาย และใหหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย”   

  โดยนัยนี้ ขอมูลขาวสารที่อยูใตบังคับของกฎหมายใหตองเปดเผยใหประชาชนรับรูไดจึง

มีขอบเขตกวางขวางมาก รวมความทั้งขอมูลขาวสารสาธารณะและขอมูลขาวสารที่มิใชขอมูล

ขาวสารสาธารณะ เชน ขอมูลขาวสารภายในของสวนราชการ เชน ความเห็น ขอเสนอแนะ หรือ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล รวมตลอดไปถึงขอมูลที่เจาหนาที่ของรัฐทําหรือรวบรวมข้ึนตามหนาที่หรือ

ตามสัญญาดวย  จึงนับวากฎหมายฉบับนี้ใหความคุมครองกวางขวางกวาที่มีการรับรองไวในมาตรา 

58 แหงรัฐธรรมนูญ 

  อยางไรก็ดี ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ

ยอมจํากัดเฉพาะสวนที่หนวยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมไวตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน

นั้น ๆ เทานั้น ซึ่งแมจะรวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแก

หนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวยก็ตองจํากัดเฉพาะสวนที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลไวตาม

อํานาจหนาที่ มิไดหมายความถึงขอมูลขาวสารทั้งปวงที่เจาหนาที่ของรัฐทําข้ึนหรือครอบครองเปน

สวนตัวดวย ถาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ของรัฐรวบรวมหรือจัดทําข้ึนเปนการ

สวนตัว นอกเหนืออํานาจหนาที่ เชนทําข้ึนเพียงเพื่อเปนเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางานของ

ตน ดังนี้ ขอมูลนั้นไมอาจถือไดวาเปนขอมูลขาวสารของราชการ ตัวอยางเชน บันทึกนัดหมาย หรือ

บันทึกแสดงหมายเลขโทรศัพทที่เจาหนาที่ของรัฐใชในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ หรือบันทึกสวนตัว และ

บรรดาขอสังเกตของเจาหนาที่ของรัฐที่บันทึกไวดวยลายมือ และมิไดจัดเขาแฟมของหนวยงานหรือ

ใชอางอิงอยางเปนทางการยอมไมจัดเปนขอมูลขาวสารในครอบครองของราชการ 
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  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแบงประเภทขอมูลขาวสารของ

ราชการออกเปน 3 ประเภท คือ 

  1) ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยเปนการทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

ก) ขอมูลขาวสารของราชการที่ตองจัดพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย

วิธีอ่ืนตามสมควร  อันไดแก 22 

    (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

    (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

    (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับ

หนวยงานของรัฐ 

    (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน 

นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ

เอกชนที่เกี่ยวของ 

    (5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

  สําหรับกฎ มติ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ

ที่มีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ ตามมาตรา 7 (4) นั้น หมายถึง

บรรดากฎหมายลําดับรองหรือกฎเกณฑที่มีลักษณะทางเนื้อหาเปนกฎหมายของฝายบริหารหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยอาศัยอํานาจตามกรอบแหง

กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตราเปนกฎข้ึนใชบังคับเปนการทั่วไปแกบุคคล

ไมจํากัดจํานวนแนนอน กฎนั้นตางจากคําส่ังทางปกครองตรงที่กฎมีลักษณะเปนกฎเกณฑที่มีผลเปน

การทั่วไปไมจํากัดบุคคลแนนอน สวนคําส่ังทางปกครองมีผลเฉพาะรายแกผูรับคําส่ังนั้น นอกจากนั้น 

กฎยังตางจากขอบังคับอันมีลักษณะเปนเพียงหลักเกณฑทางปฏิบัติภายในของฝายปกครองตรงท่ี

กฎมีเนื้อหาเปนหลักเกณฑทางกฎหมาย สวนหลักเกณฑปฏิบัติภายในของฝายปกครองมีเนื้อหาเปน

เพียงแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชนในการบริหารราชการภายในของฝายปกครองเทานั้น 

   ข) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู 23  ซึ่งรวมถึงเอกสารประวัติ 

 

____________________ 

  22 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 7.  

  23 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 9. 
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ศาสตรของหนวยงานของรัฐ  ไดแก 24 

    (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็น

แยงและคําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

     (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา

ตามมาตรา 7 (4) 

     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง

ดําเนินการ 

     (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบั ติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่ งมี

ผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของประชาชน 

     (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือ 

สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมายหรือโดย

มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่

นํามาใชในการพิจารณาดวย 

    (8) ขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 

   ค) ขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 

9 25 

  2) ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ไดแก 

   ก) ขอมูลขาวสารที่อาจเกิดความเสียหายแกสถาบันพระมหากษัตริยตาม

มาตรา 14 

   ข) ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยได

ตามกฎหมายตามมาตรา 15 ซึ่งไดแกกรณีตอไปนี้ 

    (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ          

ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

____________________ 

 24 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 26.    

 25 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 11. 
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    (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม

อาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ 

การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

    (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ือง

หนึ่งเร่ืองใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช

ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

    (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล

หนึ่งบุคคลใด   

    (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปน

การรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

    (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูล

ขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

    (7) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 3) ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 24 ซึ่งเปนขอมูลที่กฎหมายคุมครองโดยจะ

เปดเผยแกบุคคลทั่วไปมิได เวนแตจะมีเหตุที่กฎหมายกําหนดเปนกรณี ๆ ไป  เทานั้น 26 
 

2.3.3.2 หนวยงานที่อยูใตบังคับของกฎหมาย 
 

     ผูที่อยูใตบังคับของกฎหมายน้ีไดแกหนวยงานของรัฐ ซึ่งตามคํานิยามของ

กฎหมายนั้นหมายถึง  

  “ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการ

สังกัด    รัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพ     หนวยงานอิสระและหนวยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”  

  สําหรับเจาหนาที่ของรัฐนั้น พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการนิยามไววา  

  “ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ”  

  จะเห็นไดวาผูอยูใตบังคับของกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนี้มีขอบเขตกวางขวาง 

____________________ 

  26 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 24. 
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มาก ดังที่กฎหมายใชคําวาราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และมิได

จํากัดเฉพาะสวนราชการฝายบริหาร หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลเทานั้น แตหมายรวม

กิจการภาครัฐทั้งปวง รวมไปถึงสวนราชการสังกัดรัฐสภา และศาลในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา

พิพากษาคดี ดังนี้ เห็นไดวาไมวาจะเปนสวนราชการสังกัดฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการ ลวนอยู

ใตบังคับกฎหมายนี้ จะมีก็เพียงแตศาลเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีเทานั้นที่ไดรับ

การยกเวน นอกจากนี้ แมรัฐวิสาหกิจ และองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพซึ่งเปนองคกรที่ต้ังข้ึน

โดยอํานาจกฎหมายและปฏิบัติหนาที่โดยใชอํานาจมหาชนก็อยูใตบังคับกฎหมายนี้ดวย 

 เมื่อหนวยงานของรัฐอยูใตบังคับแหงกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ บรรดาเจาหนาที่ของ

รัฐซ่ึงกฎหมายนิยามไววาหมายถึงผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐก็ยอมอยูใตบงัคับกฎหมายนี้

ดวย ดังนั้นหากเจาหนาที่ของรัฐครอบครองขอมูลขาวสารใดในตําแหนงหนาที่ ขอมูลขาวสารนั้นก็ถือ

ไดวาอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ดวย เชน เจาพนักงานสอบสวนทํา

การตามอํานาจหนาที่ไดขอมูลขาวสารใดมา ขอมูลขาวสารนั้นยอมอยูในครอบครองของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติและกระทรวงมหาดไทยตามลําดับ 

 นอกจากราชการอันเปนกิจการที่ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินงานโดยมีลําดับช้ันบังคับ

บัญชาลดหล่ันกันแลว ยังมีหนวยงานอิสระซ่ึงหมายถึงกิจการที่ใชอํานาจมหาชน มีอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายซ่ึงกําหนดไวโดยมุงหมายใหมีความเปนอิสระ ไมตองอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของ

ผูใดหรือของหนวยงานใด ซึ่งอาจมีไดทั้งหนวยงานที่มีสถานะเปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล 

หนวยงานอิสระท่ีเปนนิติบุคคลนั้นอาจเรียกไดวาเปนองคการมหาชนอิสระ เชน ธนาคารแหงประเทศ

ไทย เปนตน  สวนหนวยงานอิสระซ่ึงใชอํานาจมหาชน โดยมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล อาจเรียกวาเปน

องคกรของรัฐที่เปนอิสระ เชน คณะกรรมการขาราชการตุลาการ (กต.) คณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (กพ.) คณะกรรมการขาราชการอัยการ (กอ.) หรือคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

เปนตน ทั้งองคการมหาชนอิสระ และองคกรของรัฐที่เปนอิสระน้ีจัดวาเปนหนวยงานอิสระและยอม

อยูใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการทั้งส้ิน 

 หนวยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึงหนวยงานท่ีไมใชหนวยงานของรัฐใน

ความหมายที่ไดระบุไวในนิยามไวโดยตรง ไมใชราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพหนวยงานอิสระ แตเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวแกกิจการ

สาธารณะหรือเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งอันเปนภารกิจของรัฐ ไมใชเปน

กิจการที่มีลักษณะ 
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เปนกิจการเอกชนโดยแท เชน สภากาชาดไทย องคการทางศาสนาตาง ๆ สหกรณ มูลนิธิหรือสมาคม 

รวมไปจนถึงบริษัทมหาชนตาง ๆ เชน ธนาคารหรือบริษัทประกันภัยหรือผูประกอบการที่ดําเนิน

กิจการในลักษณะที่เกี่ยวของกับประโยชนหรือความปลอดภัยของสาธารณชน และไมมีเหตุผลพิเศษ

ที่ควรไดรับการคุมครองจากการแทรกแซงของรัฐในดานขอมูลขาวสาร เปนตน อยางไรก็ดี หนวยงาน

เหลานี้จะตองอยูใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการก็ตอเมื่อไดมีการกําหนดไว

ในกฎกระทรวงแลวเทานั้น 

อนึ่ง แมจะมกีรณีที่เหน็ไดวามีเหตุสมควรจะพิจารณาตรากฎกระทรวงขยายขอบเขต

บังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการไปใชกับผูประกอบการเอกชนขนาดใหญที่

ดําเนนิกิจการเก่ียวของกับประโยชนและความปลอดภัยของสาธารณชนหรือประชาชนจํานวนมาก

อยูบาง เชน กรณีมีเหตุสมควรคุมครองและสอดสองดูแลการใชและเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ในครอบครองของผูประกอบการ    เอกชน เชน ธนาคาร หรือบริษัทประกันภัยขนาดใหญ แตการตรา

กฎกระทรวงเพื่อขยายขอบเขตบังคับของกฎหมายอยางกวางขวาง อาจทาํใหความแนนอนชัดเจน

ทางกฎหมายเสียไป และยากที่จะหลีกเล่ียงขอพิพาทขัดแยงวาการตรากฎกระทรวงขยายขอบเขต

บังคับของกฎหมายเชนนัน้จะเกินกวาอํานาจที่กฎหมายใหไวหรือไม ดวยเหตุนี้ ฝายนิติบัญญัติจงึ

ควรพิจารณาตราพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารในครอบครองของเอกชนโดยเฉพาะอีกฉบับ

หนึง่ 

 
 2.3.3.3 หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ 

 
     ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายไดกาํหนดหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐไว     ดังนี ้

  1) หนาที่ตระเตรียมการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

   ในการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงานของรัฐ

จะตองดําเนินการแยกประเภท จัดระเบียบและวางระบบจัดเก็บขอมลูขาวสารในครอบครองของตน

วามีขอมูลขาวสารใดบางในครอบครอง    และขอมูลขาวสารสวนใดตองเปดเผยและสวนใดไมตอง

เปดเผย    พรอมทั้งวาง หลักเกณฑ และกําหนดตัวเจาหนาที่ของรัฐผูมอํีานาจหนาที่ในการ

ดําเนนิการเปดเผยขอมูลขาวสารใหชัดเจน และเปนไปโดยมีประสิทธภิาพ 

3) หนาที่เปดเผยขอมูลขาวสาร 
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   (1) หนาที่สงขอมลูขาวสารของราชการตามมาตรา 7 ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

หรือจัดพิมพแพรหลายตามจํานวนพอสมควรทันทีทีม่ีขอมูลขาวสารเกิดข้ึน 27 

   หนาที่ตามมาตรานี้เปนหนาที่ทีก่ฎหมายกาํหนดใหหนวยงานของรัฐตองเปนฝาย

ริเร่ิมเผยแพรขอมูลขาวสารเสียเองโดยไมตองรอใหมีผูใดรองขอ และไมเปดชองใหหนวยงานของรัฐ

ใชดุลพินิจ หรือปลอยใหเปนไปตามความสมัครใจของหนวยงาน กลาวไดวาเปนการเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการใหโปรงใสข้ึนจากการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ หนาที่ดังกลาว

นี้จึงนับเปนหลักประกันข้ันตนสําหรับสิทธิรับรูของประชาชน 

   (2) หนาที่จัดขอมลูขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไวใหประชาชนตรวจดูได 

เวนเสียแตกรณีตามมาตรา 14 หรือกรณีมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ๆ ตามมาตรา 15 

   ในการนี้คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา 9 ออก

ประกาศเมื่อวนัที ่27 กุมภาพันธ 2541 กําหนดหลักเกณฑและวิธกีารจดัใหมีขอมูลขาวสารของราช 

การไวใหประชาชนตรวจดูโดยกําหนดใหหนวยราชการจัดสถานที่สําหรับคนหาและตรวจดูขอมูล

ขาวสารของราชการและจัดดัชนีขอมูลใหเพียงพอสําหรับใหประชาชนคนหาไดเอง 

  สําหรับบรรดาขอมูลขาวสารของราชการทีต่องเปดเผยตามมาตรา 7 และมาตรา 9 นี้ 

หากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวธิีอ่ืนไวแลว กฎหมายก็ยงัคงยอมให

ใชวิธีการเปดเผยตามกฎหมายเฉพาะนั้นตอไปไดดวย 28 

   (3) หนาที่จัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนใดของทางราชการใหแกผูขอภายในเวลาอันควร 

ตามมาตรา 11 ซึ่งหมายถึงหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารทีม่ีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุใน

ลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร และมิไดขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลสมควรเทานัน้ 

สวนขอมูลขาวสารที่ตองจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหมนัน้ เจาหนาที่ของรัฐจะ

จัดใหหรือไมกไ็ด 

   ในการใชสิทธขิอใหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอภายในเวลาอัน

สมควรนัน้ ปกติตองทําเปนหนังสือเพื่อสามารถใชอางอิงในการจัดหาขอมูลขาวสารได ทั้งนี้โดย

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐมีหนาทีจ่ัดหาใหตามกฎหมายนัน้จะตองมีลักษณะสําคัญ 2 

ประการ 

คือ 

____________________ 
27 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 7.  
28 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 10. 
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   1) จะตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยู และ 

   2) ผูขอไดระบุใหเขาใจไดตามควรวาเปนขอมูลขาวสารใด 

   การจะระบุใหเขาใจไดตามควรนั้น ปกติผูยื่นคําขอควรจะระบุขอมูลขาวสารที่ขอให

ชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้เพราะหนวยงานของรัฐมีระเบียบวิธีทํางาน และกลวิธีในการคนหา

ขอมูลขาวสารแตกตางกัน เชน ขอมูลขาวสารของกรมทะเบียนพาณิชย ยอมแตกตางจากขอมูล

ขาวสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

   อยางไรก็ดี ถาเปนขอมูลขาวสารที่มีการจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือมีจัด

ไวใหประชาชนตรวจดูไดแลว หรือมีการจัดใหประชาชนคนควาอยูแลว หนวยงานของรัฐนั้นก็ไม

จําเปนตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขออีก เพียงแตแนะนําใหไปตรวจดูขอมูลขาวสารตาม

แหลงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของก็เพียงพอแลว 29  

   สําหรับระยะเวลาที่ใชในการจัดหานั้น กฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาไวโดยเฉพาะ  

จึงตองพิจารณาตามชนิด ประเภท และจํานวนของขอมูลขาวสารประกอบ ทั้งนี้โดยจะตองคํานึงดวย

วาผูขอขอมูลขาวสารไมควรจะตองรอคอยนานเกินไปหรือโดยปราศจากเหตุผลสมควร ในทาง

กลับกัน ผูขอขอมูลขาวสารก็จะตองไมใชสิทธิขอขอมูลขาวสารไปในลักษณะไมสมควร เชน ไมขอ

จํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลสมควร มิฉะนั้นหนวยงานของรัฐอาจปฏิเสธการจัดหาขอมูล

ขาวสารแกผูขอได 30 

   (4) หนาที่จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตองแกขอมูลขาวสารของราชการ 31 

ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามมาตรา 9 และตาม

มาตรา 11 ก็ได แตตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบ และตองไดรับความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

   คาธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บจากผูขอขอมูลขาวสารของราชการนั้น อาจแบงออกได       

อยางนอยเปน 3 ประเภท ไดแก คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนาอยางหนึ่ง 

คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสารอยางหนึ่ง และคาธรรมเนียมในการตรวจสอบความ

ถูกตอง และตัดทอนขอมูลขาวสารสวนที่ไมควรเปดเผยอีกอยางหนึ่ง 

__________________ 

 29 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 11 วรรคหนึง่.    

 30 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 11 วรรคหนึง่.    

 31 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 9 และมาตรา 11. 
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  นอกจากนี้ หากพิจารณาจากประเภทของผูขอขอมูลขาวสารจะพบวาผูขอขอมูลขาวสาร

อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือผูขอขอมูลขาวสารเพื่อใชในกิจการที่ไมไดแสวงหากําไร เชน     

เปนนักขาว หรือนักวิชาการ ผูขอขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในทางพาณิชยหรือการแสวงหากําไร  

เชน พอคา  หรือผูประกอบการเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร และผูขอขอมูลขาวสารในฐานะบุคคลทั่วไป 

เปนตน ซึ่งการแบงแยกประเภทของผูขอขอมูลขาวสารดังกลาวเหมือนกับการแบงแยกประเภทของผู

ขอขอมูลขาวสารในสหรัฐอเมริกา 32 

   (5) หนาที่ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการที่มิไดอยูในความดูแลของ

ตน     ใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น ๆ 33 

   ขอมูลขาวสารของราชการมอียูจํานวนมาก หนวยงานของรัฐที่

ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารกอ็าจแบงขอบเขตความรับผิดชอบกันไมชดัเจน      จึงเปนไปไดที่ผูขอ

ขอมูลขาวสารไมอยูในฐานะที่จะรูไดวา    ขอมูลขาวสารใดอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐ

หนวยใด ดังนัน้ผูขอขอมูลขาวสารจึงอาจขอขอมูลขาวสารผิดหนวยงาน ในกรณีเชนนีก้ฎหมาย

กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารใหติดตอหนวยงานของ

รัฐใหถูกหนวยงานดวย 

 3) หนาที่พิจารณาส่ังเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 

  เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางหนึ่ง

อยางใด หนวยงานจะตองพิจารณาเสียกอนวาคําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามควร

หรือไม และเปนคําขอที่ขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุอันควรหรือไม และเปนขอมูลขาวสาร

ที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ หรือไมเสียกอน เมื่อปรากฏวาคําขอนั้นชัดเจน

เพียงพอ และเปนขอมูลในความครอบครองของตัวแลว หนวยงานของรัฐก็ควรจะตรวจสอบตอไปวา 

ขอมูลขาวสารที่ขอมานั้นเปนขอมูลขาวสารที่เขาขายไมตองเปดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 

หรือไม แตถาเปนขอมูลขาวสารที่มิไดอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ หนวยงาน

ของรัฐก็ตองแนะนําใหไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 34 

___________________ 

  32 โปรดดูเปรียบเทียบกับ  Committee on Government Reform and Oversight. A 
Citizen’s Guide on Using the Freedom of Information Act and the Privacy Act of 1974 to 
Request Government Records. U.S. Government Printing Office: Washington, 1997, p.12. 

  33 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 12. 

  34 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 12. 
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  ในกรณีขอมูลขาวสารในครอบครองของหนวยงานของรัฐใดเปนขอมูลขาวสาร

ที่อยูใตบังคับของมาตรา 14 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมลูขาวสารนั้นมไิด 

สวนขอมูล    ขาวสารตามมาตรา 15 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะส่ังเปดเผยทั่วไปหรือ

เปดเผยเฉพาะแกบุคคลใดหรือส่ังมิใหเปดเผยภายใตเงือ่นไขเชนใดก็ได ทั้งนี้โดยอาศัยการใชดุลพนิิจ

ไตรตรองวาการส่ังใหเปดเผยหรือไมเปดเผยนัน้มีเหตุผลสมควรหรือมีประโยชนอันสําคัญยิ่งหยอน

กวากันหรือไมเพียงใด         หรืออาจอาศัยระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษา 

ความลับของทางราชการเปนแนวทางสําหรับการพิจารณาวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผย

ตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด 35 แตทั้งนี้หากเจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการ จะตองระบุเหตุผลไวเสมอวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด

และเพราะเหตุใด 36  

  กรณีส่ังเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือวาการมีคําส่ังเปดเผยนั้น 

เปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ 37 ดังนั้นผูบังคับบัญชา หรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวน

หรือยกเลิกเพิกถอนคําส่ังนั้น 

  แตการสั่งมิใหเปดเผยนั้น กฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นจึง

อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีหลังนี้ หนวยงานของรัฐที่ออกคําส่ังไมเปดเผย

ขอมูลขาวสาร ยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา  40   

วรรคหนึ่ง   ที่จะตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยนั้นตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น โดยยื่น

อุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 38  

 4) หนาที่แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสาร คัดคานการเปดเผย

นั้น 39 

 

____________________ 

  35 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 16. 

 36 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 15 วรรคสอง. 

  37 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 15 วรรคสอง. 

  38 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 18. 

  39 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 17 วรรคหนึง่. 
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  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอาจกระทบ

ถึงประโยชนไดเสียของบุคคลใด เจาหนาที่ของรัฐตองแจงใหบุคคลนั้นเสนอคําคัดคานภายในกําหนด

ซึ่งจะตองมีเวลาไมนอยกวา 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 5) หนาที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร

สวนบุคคล 40 หนาที่ไมเปดเผยขอมูลขาวสารบุคคล 41 และหนาที่แกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลเพื่อใหถูกตองตามที่เปนจริงของเจาของขอมูลสวนบุคคล 42 

 6) หนาที่สงมอบขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาเม่ือพนกําหนด   75    ปในกรณีเปน

ความลับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามมาตรา 14 และ 20 ปในกรณีเปนความลับของทาง

ราชการตามมาตรา 15 43 

 
   2.3.3.4 สิทธิของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ 
 

1) สิทธิรับรู  ตรวจดู ขอสําเนา และขอคํารับรองสําเนาขอมูลขาวสารราช 

      การ 

     สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการเปนสิทธิของบุคคลทั่วไปโดยไม

จํากัดเฉพาะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยเฉพาะการกําหนดใหหนวยงานของรัฐพิมพเผยแพร

ขอมูลขาวสารในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพขอมูลขาวสารใหแพรหลายตามสมควรตามมาตรา 

7 นั้นเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของบุคคลทั่วไป 

  สวนสิทธิตรวจดู ขอใหจัดหา และขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการน้ัน กฎหมาย

กําหนดใหเปนสิทธิเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเทานั้น     ดังจะเห็นไดจาก 

การที่กฎหมายกําหนดวาคนตางดาวนั้นจะมีสิทธิตรวจดู หรือขอขอมูลขาวสารของราชการหรือขอ 

 

___________________ 

  40 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 23. 

  41 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 24. 

  42 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 25. 

 43 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 26. 
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สําเนาไดเพียงใดตองเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 44  

  สําหรับสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลในหมวด 3 กฎหมายก็กาํหนดให 

“บุคคล” หมายความเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือบุคคลธรรมดาที่มถีิ่นที่อยูในประเทศไทย

เทานั้น ทั้งนี้เพื่อจํากัดขอบเขตการคุมครอง โดยนัยนี้บุคคลทั้งหลายยอมมีสิทธิขอตรวจดู ขอสําเนา 

และขอใหรับรองขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยทั่วไปไดเสมอ 

  นอกจากนี้บุคคลผูมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการไมวาจะเปนการใช

สิทธิเขาตรวจดู หรือขอขอมูลอ่ืนใด ก็ไมถูกจํากัดดวยวาผูใชสิทธิจะเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับ

ขอมูลขาวสารนั้นหรือไม 45 

  โดยที่การใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารก็ไมใชนิติกรรม ดังนัน้ แมผูเยาวกส็ามารถ

ใชสิทธิได แตการขอสําเนาหรือคํารับรองสําเนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมเปนนิติกรรม ผูเยาวตองไดรับ

ความยนิยอมจาก    ผูแทนโดยชอบธรรม 

 2) สิทธิรองเรียนคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

  ในกรณีมีผูเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัด

ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดขอมูลขาวสารอ่ืนใดใหแกตนตาม

มาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมได

รับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลสมควร   ผูนั้นยอมมีสิทธิรองเรียนคณะกรรมการขอมูลขาวสารได   

ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ได

รับคํารองเรียน แตอาจขอขยายเวลาออกไปไดเมื่อมีเหตุจําเปน แตตองไมเกิน 60 วัน 46  

 ถาเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่ระบุขอดูตามมาตรา 

11 หรือไมมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 ถาผูขอไมเช่ือคําช้ีแจงของหนวยงานของรัฐและ

รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจเขา 

ดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของไดและแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 47 

 

____________________ 

  44 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 9 วรรคส่ี และมาตรา 11 วรรคหา. 

 45 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 9 วรรคสาม. 

  46 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 13. 

  47 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 33. 
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 3) สิทธิในการอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารใด

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 

ผูยื่นคําขอหรือผูมีสิทธิคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือไมรับฟงคําคัดคาน

นั้นตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 48 

  ในกรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมเปล่ียนแปลงแกไขหรือลบขอมูลขาวสารสวน

บุคคลตามคําขอของผูมีสวนเก่ียวของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น ๆ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงคําส่ัง 49 

  เมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับคําอุทธรณ คณะกรรมการจะสง

คําอุทธรณไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามความเช่ียวชาญเฉพาะดานของ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาภายใน 7 วันนับแตวันที่คณะกรรมการ

ไดรับคําอุทธรณและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วันนับแตไดรับคํารองเรียน แตอาจขอขยายเวลาวินิจฉัยไดไมเกิน 60 วัน 50 

 4) สิทธิตามกฎหมายอ่ืน 

  นอกจากสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แลว 

บุคคลยอมมีสิทธิตามกฎหมายอ่ืนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารดวย   

ที่สําคัญคือตามพระราชบัญญัตินี้ มิไดมีการกําหนดทางเยียวยาทางทรัพยสินแกผูถูกละเมิดสิทธิ 

และในพระราชบัญญัตินี้ ก็ไมมีบทลงโทษอาญาผูกระทําความผิด เชนเปดเผยความลับของราชการ 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ หรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบโดยตรง แตก็มิไดหมายความ

วาผูถูกละเมิดจะไมมีทางไดรับการเยียวยาความเสียหาย หรือไมมีการลงโทษทางอาญาแกผูกระทํา 

ความผิด ทั้งนี้เพราะเม่ือไมมีการบัญญัติไวโดยตรง หลักความรับผิดทางแพงและทางอาญาของผูที่ 

ละเมิดสิทธิและฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการยอมเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไป 

_____________________ 

  48 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 18. 

 49 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 25. 

  50 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 37 วรรคสาม ประกอบมาตรา 13 วรรคสอง. 
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ดังนั้น การเยียวยาความเสียหายทั้งทางแพง เชนละเมิดและทางอาญา เชน ความผิดตอตําแหนง

หนาที่ราชการ จึงตองเปนไปตามหลักกฎหมายแพงและอาญา แลวแตกรณี  
 
  2.3.4 ขอยกเวนไมตองเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 
   2.3.4.1 ความมุงหมายของกฎหมาย 
 
     ในการพิจารณาขอบเขตเนื้อหาของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการจากความมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนโดยถือการเปดเผยเปน

หลัก และการไมเปดเผยเปนขอยกเวนนั้น ควรเขาใจดวยวากฎหมายขอมูลขาวสารของราชการมิได

มุงหมายที่จะบ่ันทอนประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน เชน ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ

ประชาชน หรือประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน มิไดประสงคจะกออุปสรรคในการบังคับ

ใชกฎหมาย ตลอดจนมิไดมุงใหหลักประกันสวนไดเสียของบุคคลอันควรไดรับการคุมครองเส่ือม

ทรามลงแตประการใด แตขณะเดียวกัน ก็มุงที่จะคุมครองสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนใหมี

หลักประกันมั่นคง ไมใหมีการยกขออางเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนมาลิดรอนสิทธิรับรู

ขอมูลขาวสารไดตามอําเภอใจหรือปราศจากเหตุผลสมควร 

  ดวยเหตุนี้ ในการพิจารณาส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนเร่ืองการใช

ดุลพินิจกลาวคือ จะตองปรากฏวา 

  1) ขอมูลขาวสารที่นํามาพิจารณาตองเปนขอมูลขาวสารประเภทใดประเภทหน่ึงตาม

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1)-(7) 

  2) มีเหตุผลสมควรส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นๆ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากหนาที่ตาม

กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 

  การใชดุลพินิจขางตนจึงตองเปนไปตามหลักความสมควรแกเหตุ (proportionality) คือ 

ตองสมประโยชนตามความมุงหมาย จําเปน และไดผลคุมคา ที่วาสมประโยชนตามความมุงหมาย 

หมายความวาการส่ังไมเปดเผยจะชวยรักษาประโยชนสาธารณะที่กฎหมายคุมครองไดจริง เชน 

ความมั่นคง ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย หรือภยันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ

บุคคล นอกจากนี้ การสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารยังจะตองจําเปน กลาวคือ เปนมาตรการที่ไมอาจ

หลีกเล่ียงได หากมีทางหลีกเล่ียงไปใชมาตรการอยางอ่ืนไดโดยไดผลเทากันหรือดีกวา เชนหากการ 
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ใชมาตรการชี้แจงขอเท็จจริงจะสามารถรักษาประโยชนสาธารณะที่เกี่ยวของไดดีกวา ก็ไมควรใชวิธี

ส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร และประการสุดทาย ที่วาจะตองไดผลคุมคาหมายถึงประโยชนที่ไดรับ

จะตองมีน้ําหนักและเหตุผลสมควรกวาประโชนที่สูญเสียไป เชน การไปเปดเผยขอมูลอาจชวยรักษา

ความมั่นคงของประเทศได แตขณะเดียวกัน การไมเปดเผยขอมูลขาวสารก็อาจเปนเหตุใหมี

ผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากดวย ดังนี้ เจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจหนาที่จะตองชั่งน้ําหนักประโยชนได

เสียใหดีเสียกอนจะใชดุลพินิจ 

 
   2.3.4.2 กรณีที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ 
 
    กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการกําหนดใหมีระเบียบคณะรัฐมนตรีวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ เพื่อประโยชนในการวางหลักเกณฑทางปฏิบัติใหชัดเจนวาขอมูล

ขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไม ภายใตเงื่อนไขใด 51 ดวยเหตุนี้ ขอมูลขาวสารที่

ไดรับการจัดชั้นความลับในฐานะที่เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคลังของประเทศแลว ยอมไดรับการ

สันนิษฐานวาเปนขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ

ตามมาตรา 15 วรรคแรก (1) ได อยางไรก็ดี ขอสันนิษฐานดังกลาวนี้ อาจถูกหักลางได หากขอมูล

ขาวสารนั้นๆ มิไดมีเนื้อหาที่กระทบตอความมั่นคงถึงขนาดที่อาจกอความเสียหายแกความมั่นคงของ

รัฐได เชน กลายเปนเร่ืองที่รูกันทั่วไปแลว หรือกลายเปนขอมูลสาธารณะ (public domain 

information) ไปแลว เปนตน 

  อนึ่ง ขอมูลขาวสารที่ไดรับการจัดชั้นความลับไวแลว ตอมาอาจไดรับการยกเลิกช้ัน

ความลับได อยางไรก็ดี ขอมูลที่ไดรับการยกเลิกชั้นความลับแลว ก็อาจจะยังคงมีสภาพเปนขอมูล

ขาวสารที่หากเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศได ทั้งนี้ ยอมข้ึนอยูกับ 

เนื้อหาของขอมูลขาวสารนั้นๆ เอง 

  โดยที่มีขอมูลขาวสารบางประเภทท่ีเจาหนาที่ของรัฐไมอาจรับวามีอยูหรือปฏิเสธวาไมมี

อยูได เพราะการกลาวยืนยันอยางหนึ่งอยางใดอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐได หรือหากการเปด 

 

____________________ 

  51 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 16. 

DPU



39 

 

เผยขอมูลขาวสารวาส่ิงใดมีหรือไมมี ก็อาจกอความเสียหายแกความมั่นคงของประเทศหรือ

ความสัมพันธระหวางประเทศได ดังนี้ หนวยงานของรัฐอาจปฏิเสธที่จะตอบรับหรือตอบปฏิเสธวา

ขอมูลขาวสารเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมีอยูหรือไมก็ได 

  อยางไรก็ดี หากหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลตามคําขอ และผูขอขอมูลไมเช่ือ

คําตอบปฏิเสธนั้น ผูมีคําขออาจรองเรียกคณะกรรมการขอมูลขาวสารใหดําเนินการตรวจสอบตาม

มาตรา 33 ได ในกรณีเชนนั้น หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการ

หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได ไม

วาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม 
 
   2.3.4.3 กรณีที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม 
       บรรลุวัตถุประสงค 
 
     ขอมูลขาวสารที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม 

อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค ไดแกขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะทําใหการดําเนินการตาม

กฎหมายไมเปนไปตามความมุงหมายของกฎหมายนั้น ไมวาจะเปนกรณีที่เกี่ยวกับการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมทางแพง ทางอาญา ตามกฎหมายทั่วไป  หรือตามกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ และไม

วาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู

แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

  การจะพิจารณาวากรณีใดทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมบรรลุ

วัตถุประสงคของกฎหมายหรือไม ยอมตองพิจารณาจากความมุงหมายของกฎหมายเปนเกณฑ ซึ่ง

ยอมตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป เชน การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมาย

ประสบขอมูลยุงยาก เปนเหตุใหบุคคลเส่ือมเสียประโยชนอันพึงไดรับจากการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่

อิสระและเปนธรรม เปนเหตุใหการปกปดแหลงขอมูลเสียหาย หรือแหลงขอมูล หรือบุคคลหน่ึงบุคคล

ใดที่ควรไดรับความคุมครองตองไดรับอันตรายหรือเปนการเปดเผยที่ทําใหรูปคดีเสียไป ดังนี้เปนตน 

 
   2.3.4.4 กรณีที่เปนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงาน 
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     การที่กฎหมายกําหนดยกเวนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานให

เปนเอกสารที่อาจส่ังไมเปดเผยได ก็เพราะกระบวนการกําหนดมติหรือตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ

บางแหงมีความซับซอน และอาจเกิดกรณีท ี่ขอมูลยังไมรอบดานหรือความเห็นยังไมหนักแนน

เพียงพอแกการลงมติหรือพอแกการตัดสินใจของผูมีอํานาจหนาที่ การใหเปดเผยความเห็นหรือ

คําแนะนําภายในหนวยงานจึงอาจกอใหเกิดความสับสนและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติราชการซ่ึง

ตองอาศัยความรอบคอบและความเปนอิสระในการตัดสินใจได นอกจากนี้ แมเมื่อมีมติหรือวินิจฉัย

ไปแลว การใหเปดเผยความเห็นเชนนั้นอาจกอใหเกิดความสับสนในความเปนอิสระ เปนตัวของ

ตัวเองของผูตัดสินใจ หรือเกิดผลรายแกผูแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําโดยปราศจากเหตุผล

สมควรได ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึงกําหนดเปนขอยกเวนไวใหเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของพิจารณาเปดเผยหรือไมเปดเผยได 

  กรณีที่ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ือง

ใดนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เกิดหรือจัดทําข้ึนในหนวยงานโดยแท เปนกรณีที่กฎหมายยกเวนวาไมตอง

เปดเผยก็ได แตถาเปนขอมูลขาวสารที่มีลักษณะเปนความเห็นหรือคําแนะนําของเอกชน หรือบุคคล

นอกหนวยงานของรัฐจัดใหหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะดังนี้ มีปญหาวาเขาขายขอยกเวนตามมาตรา 

15 (3) ดวยหรือไม ซึ่งหากพิเคราะหจากความมุงหมายของกฎหมาย ยอมเห็นไดวาแมเปนคําแนะนํา

ขามหนวยงาน หรือเปนคําแนะนําของเอกชน หากเปนคําแนะนําที่มุงใหหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือ

ไดรับมาเพื่อประโยชนในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานโดยเฉพาะ ก็ควรจัดเปนคําแนะนํา

ภายในหนวยงานได 

  อยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเจรจาตอรองระหวางหนวยงานของรัฐกับ

คูพิพาทซ่ึงตางฝายตางยื่นใหแกกันระหวางการเจรจา ซึ่งมักจะมีเนื้อหาโนมนาวใหหนวยงานของรัฐ

ตัดสินใจไปตามขอเสนอของอีกฝายหนึ่ง ไมถือเปนคําแนะนําภายใน แตบันทึกความเห็นของ

เจาหนาที่ของรัฐแสดงขอดีขอเสีย และนํ้าหนักและจุดออนของเหตุผลขอโตแยงประกอบการตัดสินใจ

ของหนวยงาน  จัดเปนคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด 

 
   2.3.4.5 กรณีที่อาจเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล 
 
     กรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะเกิดอันตรายตอชีวิตหรือ

ความปลอดภัยของบุคคล รัฐยอมมีหนาที่ใหความคุมครองชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลยิ่งกวา 
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สิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เชน การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานที่อยูของอาชญากรรมที่พนโทษ

แลวตอญาติหรือทายาทของเหย่ือาชญากรรม เปนตน 

 

   2.3.4.6 กรณีรายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่หากเปดเผย 

     อาจรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
 
     ความมุงหมายสําคัญของหลักเกณฑขอนี้อยูที่การคุมครองสิทธิสวนบุคคล

ซึ่งจะตองชั่งน้ําหนักความสมควรแกเหตุของเร่ืองแตละเร่ืองดวย เพราะการเปดเผยขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลในบางกรณีอาจจะจําเปนเพื่อการชวยชีวิตของบุคคลอ่ืนได เชน ขอมูลสวนบุคคลกรณีผูมี

หมูเลือดพิเศษ เปนตน ดังนั้นกฎหมายจึงใชคําวา “อาจรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร” เพื่อเปด

ชองใหใชดุลพินิจได หมายความวาหากไมมีเหตุผลที่ควรคุมครองประโยชนสาธารณะก็ตองคุมครอง

สิทธิสวนบุคคลเสมอ  

 
   2.3.4.7 กรณีมีกฎหมายคุมครองหรือผูใหขอมูลขาวสารไมประสงคใหเปด 
                              เผย 
 

          กรณีนี้ไดแกกรณีที่มีกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารไวโดยเฉพาะวาไมตอง

เปดเผย หรือเปนกรณีขอมูลขาวสารเฉพาะของเอกชนซ่ึงไมอยูในความครอบครองหรือไมอยู 

ในอํานาจหรือความสามารถของหนวยงานของรัฐที่จะจัดหาไดเอง และผูใหขอมูลขาวสารแก

หนวยงานของรัฐไมประสงคจะใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นตอผูอ่ืน เชน ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะ

เปนความลับทางการคา หรือทางการเงิน ซึ่งอาจเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐในบางกรณี และ

ผูใหขอมูลขอใหหนวยงานของรัฐรักษาไวเปนความลับเปนตน 

 
   2.3.4.8 กรณีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
     กรณีนี้ เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อเปดชองใหฝายบริหารออก

กฎหมายลําดับรองมาจํากัดสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนได อยางไรก็ดี กรณีตามพระราช

กฤษฎีกาก็ยอมตองอยูภายใตกรอบรัฐธรรมนูญมาตรา 58 อยูนั่นเอง 
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  2.3.5 การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 
   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหความหมายของ “ขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล” วาหมายถึง 

  “ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ

สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้นหรือเลขหมาย รหัส หรือ

ส่ิงบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูป

ถาย และใหหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย” 

  จากความหมายดังกลาว ขอมูลขาวสารสวนบุคคลมีองคประกอบ 2 สวนคือ 

  ก) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล (เชน การศึกษา ฐานะการเงิน) 

  ข) มีส่ิงบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวผูนั้นได (เชน ชื่อ รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืน) 

  จากความหมายขางตนนี้ จะเห็นขอแตกตางระหวางองคประกอบ 2 ขอนี้ไดวา ส่ิงบงตัว

บุคคล เชน ชื่อ หรือรหัสนั้น เปนเคร่ืองหมายชี้ตัวบุคคล แตก็มิใชขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูล

เฉพาะตัวบุคคลหมายถึงขอมูลสวนตัวหรือขอมูลเกี่ยวกับสถานะบุคคล 

  ปญหาวาขอมูลสวนตัวครอบคลุมความเพียงใดยอมตองพิเคราะหจากกฎหมาย จาก

คลองจารีตประเพณี ปกติประเพณี หรือพิจารณาตามความรูสึกนึกคิดตามมาตรฐานวิญูชนวาส่ิง

นั้นๆ เปนเร่ืองสวนตัวของบุคคล เปนแดนอิสระที่บุคคลอ่ืนพึงใหความเคารพ ไมพึงลวงลํ้า รบกวน 

หรือสอดแทรกเขาไปโดยไมไดรับความยินยอมเสียกอน ทั้งนี้ ยอมตองอยูภายใตกรอบแหงความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดวยเหตุนี้ ขอมูลเกี่ยวกับฐานะบุคคล เชน อายุ วัน เดือน ป

เกิด ชื่อบิดา มารดา ชื่อคูสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพท จึง

นับเปนส่ิงเฉพาะตัว แตขอมูลเกี่ยวกับ เพศ สัญชาติ ยังไมใชขอมูลแสดงส่ิงเฉพาะตัว ดังนี้เปนตน 

  หลักสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการเก่ียวกับการปฏิบัติตอขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล มีอยูดวยกันอยางนอย 4 ประการคือ 

  1)หนวยงานของรัฐจะตองดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลเฉพาะเทาที่

จําเปน และใหถูกตองอยูเสมอ ทั้งจะตองยกเลิกการจัดใหมีระบบขอมูลดังกลาวเม่ือหมดความ

จําเปน และจะตองจัดระบบคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลไมใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสม

หรือเกิดผล 
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รายตอเจาของขอมูล 52 

  2)กฎหมายกําหนดวาหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความ

ควบคุมดูแลของตนตอผูอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูลมิได เวนแตจะมีกฎหมา

กําหนดยกเวนไวโดยเฉพาะ 53 

  3)เจาของขอมูลยอมมีสิทธิรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 54 

  4)เจาของขอมูลยอมมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตนให

ถูกตองตามที่เปนจริง 55 

  ปญหาสําคัญเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น อยูที่การวินิจฉัยวาขอมูลใดเปน

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล และมีเหตุยกเวนใหเปดเผยไดตามมาตรา 24 (1)-(9) หรือไม 

 
  2.3.6 การใชสิทธิรองเรียนและการอุทธรณ 
 
   2.3.6.1 องคกรพิจารณาคํารองเรียนและวินิจฉัยอุทธรณที่เปนอิสระ 
 
         การพิจารณาคํารองเรียนและการอุทธรณคําส่ังของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารเปนกิจการที่ตองดําเนินการ โดยคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิและเปนอิสระ ทั้งนี้ดวย

เหตุผลอยางนอย 2 ประการ คือ ขอเรียกรองเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการมักมี

ความเกี่ยวเนื่องกับปญหาตางๆ หลายประการ จําเปนตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาวินิจฉัย

ปญหาดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะในการวินิจฉัยวาประโยชนของสาธารณชนอันพึงไดรับจากการ 

เปดเผยขอมูลขาวสาร กับประโยชนอันเกิดจากการสั่งไมเปดเผย อยางใดจะสําคัญยิ่งกวากัน 

นอกจากนี้ การวินิจฉัยคํารองเรียนและอุทธรณยังเปนปญหากฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน เปนมาตรการสําคัญในการประกันสิทธิเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ 
_____________________ 
  52 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 23. 

  53 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 24. 

  54 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 25 วรรคหนึง่. 

  55 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 25 วรรคสาม. 
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   2.3.6.2 การรองเรียนอาจทําได 2 ระดับ 
 
     ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หากประชาชน

ไดรับบริการดานขอมูลขาวสารไมเปนที่นาพอใจ เชน หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมจัด

ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรา 11 หรือ

ฝาฝนกฎหมาย หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา ประชาชนมีสิทธิเลือกที่จะรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่

ความรับผิดชอบในเร่ืองการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานนั้นเองเปนชั้นๆ ไป จะใชสิทธิ

รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเลยก็ได 56 ซึ่งในกรณีหลังนี้ คณะกรรมการ

จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน 

  ในการพิจารณาคํารองเรียนของประชาชน คณะกรรมการมีอํานาจตามมาตรา 32 คือจะ

เรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน มาประกอบการพิจารณา

ได หากผูที่ถูกเรียกไมปฏิบัติตามคําส่ังตามมาตรา 32 อาจถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ

ปรับไมเกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 57 

 
   2.3.6.3 การอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
   นอกจากสิทธิรองเรียนตามมาตรา 13 ซึ่งเนนการรองเรียนในปญหาดานการบริหาร

จัดการและใหบริการดานขอมูลขาวสารแลว ยังมีกรณีที่เปนปญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย อัน

ไดแกกรณีที่มีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารสวนตัวตามมาตรา 17 หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ตามมาตรา 25 กรณีเหลานี้เปนปญหาที่ผูเปนเจาของเร่ืองอาจเลือกวิธีรองเรียนไปยังเจาหนาที่ของ

รัฐผูรับผิดชอบตามลําดับสายการบังคับบัญชาก็ได หรือจะอุทธรณไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารผานทางคณะกรรมการขอมูลขาวสารก็ได 58 ในกรณีเชนนี้กฎหมายถือวาคํา

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนที่สุด ซึ่งหมายถึงเปนที่สุดในฝายปกครอง และยอมมีผลผูกพัน 

 
____________________ 
  56 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 13. 

  57 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 40. 

  58 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 15 วรรคสอง. 
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หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ 59 อยางไรก็ตามหากผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารก็ยังอาจนําขอพิพาทข้ึนสูศาลโดยฟองเปนคดีได 

 
2.4 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
 

  เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอมูลขาวสาร

ของฝายนิติบัญญัติ จึงหมายถึงส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดๆ ไมวา

การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทํา

ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ

หรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได โดยขอมูล

ขาวสารดังกลาว อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ไมวาจะเปน

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภา หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 

  อยางไรก็ตาม มีขอนาคิดวา บรรดาขอมูลขาวสารซึ่งอยูในครอบครองของบุคคลที่ไม

อยูใตบังคับบัญชาของหนวยงานใด เชน ประธานรัฐสภา หากไดครอบครองขอมูลขาวสารใดจะถือวา

นั่นเปนขอมูลขาวสารในครอบครองของหนวยงานของรัฐหรือไม   เพราะประธานรัฐสภา มีฐานะเปน

ผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐ ไมใชเปนหนวยงานของรัฐ นอกจากนั้น สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรก็ยอมไมอยูภายใตบังคับบัญชาของผูใดหรือหนวยงานใด ซึ่งในสหรัฐอเมริกา มีทั้งฝายที่เห็น

วาอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐและฝายที่เห็นวาไมอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 60 

  หากวิเคราะหจากความมุงหมายของกฎหมายท่ีมุงจะใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

เปนสําคัญ ประกอบกับถอยคําที่ใชอธิบายหนวยงานของรัฐวา “ราชการ” ไมวาจะเปนราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น จะเห็นไดวากฎหมายมุงใหมีความหมายที่

กวางขวาง ดังนั้น สาระสําคัญจึงอยูที่วากิจการทั้งหลายที่จัดเปนราชการหรือกิจการสาธารณะท่ี

ดําเนินการโดยใชอํานาจมหาชน ยอมจะอยูใตบังคับของกฎหมายนี้ ขอมูลขาวสารในครอบครองของ

หนวย 

____________________ 

  59 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 37 วรรคสอง. 

 60 Committee on Government Reform and Oversight. A Citizen’s Guide on 

Using the Freedom of Information Act and the Privacy Act of 1974 to Request Government 

Records.U.S. Government Printing Office : Washington, 1997, p.6.  
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งานหรือบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการที่ใชอํานาจมหาชนจึงตองเปนส่ิงที่เปดเผยใหรับรูกันได 

เวนเสียแตจะมีบทกฎหมายยกเวนใหไมตองเปดเผยไวโดยเฉพาะ ดังนั้น ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ลวน

แตเปนผูปฏิบัติราชการ จึงตองถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ และอยูใตบังคับของคําวา “หนวยงานของ

รัฐ” ดวย บรรดาขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองดูแลตามอํานาจหนาที่ของบุคคลดังกลาว จึง

เปนส่ิงที่ประชาชนมีสิทธิรับรูได เวนเสียแตวาจะเขาขายยกเวนไมตองเปดเผยตามที่กําหนดไวใน

มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการเทานั้น อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นในเร่ือง

นี้ ยังคงมีความแตกตางกันอยูเชนเดียวกัน 

 
2.5 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
 
 2.5.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
 
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตา 24 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะ

ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 24 (3) 

(4) (5) (6) (7) (8) และ (9) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พรอมสําเนา

หนึ่งชุด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการตามบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามที่แนบ

ทายกฎกระทรวงนี้ และเก็บรักษาไวกับเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลขอมูลขาวสารดังกลาว 

  ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลใหเปนระบบกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของ

หนวยงานของรัฐและตรวจสอบของบุคคลที่ขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตาม

มาตรา 25 

  ขอ 3 กรณีที่บัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลมีสวนที่เห็นควรไมเปดเผย

แกผูขอตรวจดูหรือยืมอยูดวย หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตัดรายการใดออกจาก

รายการในบัญชีที่จะเปดเผยก็ได แตอยางนอยตองคงรายการที่แสดงลําดับที่ วัน เดือน ป ที่ขอ

ตรวจดูหรือขอยืมไว และใหแสดงเหตุผลที่ไมเปดเผยไวในชองหมายเหตุดวย 

DPU



47 

 
 2.5.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541) 
 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ

มาตรา 25 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคํา

เสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ในกรณีเจาของขอมูลเปนผูเยาว  ใหผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิดําเนินการแทนตาม

มาตรา 25 วรรคหา 

  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถาผูเยาวมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป ตองไดรับความยินยอม

จากผูเยาวดวย 

  ขอ 2  ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนไรความสามารถ ใหผูอนุบาลมีสิทธิดําเนินการแทน

ตามมาตรา 25 วรรคหา 

  ขอ 3 ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนเสมือนไรความสามารถ ไมสามารถทําการตาม

มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ดวยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือมีเหตุอ่ืนทํานองเดียวกัน ใหผูพิทักษมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา 25 วรรคหา 

  ขอ 4 ในกรณีเจาของขอมูลถึงแกกรรม และมิไดทําพินัยกรรมกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ให

บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา 24 ไดตามลําดับกอนหลังดังตอไปนี้ 

(1) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 

(2) คูสมรส 

(3) บิดาหรือมารดา 

(4) ผูสืบสันดาน 

(5) พี่นองรวมบิดามารดา 

(6) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
  ในกรณีตามมาตรา 23 และมาตรา 24 ใหบุคคลตามขอ 4 (1) (2) (3) (4) และ (5) มีสิทธิ

ดําเนินการแทนไดไมวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเชนใดก็ตาม 

 
 2.5.3 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2541) 
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  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ

มาตรา 26 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคํา

เสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 กอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา 26 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไมนอยกวา 3 เดือน  หากหนวยงานของรัฐเจาของขอมูล

ขาวสาร ประสงคจะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูลออกไปอีก  ใหจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารที่จะ

ขอขยายระยะเวลาไมเปดเผยพรอมทั้งเหตุผลยื่นตอบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(1) สวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ใหยื่นตอนายกรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง  
ใหยื่นตอรัฐมนตรีวาการ 

(3) กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ใหยื่นตอปลัดสํานัก 

นายกรัฐมนตรี  หรือปลัดกระทรวง แลวแตกรณี 

(4) สํานักงานจังหวัด  หรือสํานักงานอําเภอ  ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด 

(5) กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด ใหยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทย 

(6) เทศบาล สุขาภิบาล ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด 

(7) องคการบริหารสวนตําบล ใหยื่นตอนายอําเภอ 

(8) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ใหยื่น 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี 

(9) ศาล หรือศาลภาค ใหยื่นตออธิบดีศาล  นั้นๆ 

(10) รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐหรือหนวยงานอ่ืนของ 

รัฐ  ใหยื่นตอผูมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแล  แลวแตกรณี 

  ขอ 2 เมื่อไดรับบัญชีขอมูลขาวสารที่จะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผย ใหผูมีอํานาจ

พิจารณาใหความเห็นชอบตามขอ 1 แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งประกอบดวย บุคคลตาม

ความจําเปน แตตองไมนอยกวา 3 คน เพื่อพิจารณาเร่ืองดังกลาว 

  คณะกรรมการตามวรรคแรก จะตองประกอบดวยบุคคลซึ่งมิไดอยูในสังกัดของ

หนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของขอมูลขาวสารดังกลาว เปนองคคณะไมนอยกวา 2 ใน 3 
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  ขอ 3 การประชุมของคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึนตามขอ 2 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 79 ถึง

มาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ 4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติประการใด  ใหหัวหนาหนวยงานเจาของ

ขอมูลขาวสารปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 

 
 2.5.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 
 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ

มาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคํา

เสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ไดออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  การมีคําส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 เปนการทั่วไป หรือเฉพาะแกบุคคล

ใด ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ ดังตอไปนี้ 

  (1) ขาราชการพลเรือน  ขาราชการฝายตุลาการที่เปนขาราชการธุรการ  ขาราชการฝาย

อัยการที่เปนขาราชการธุรการ  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการครู  ขาราชการรัฐสภา

สามัญหรือขาราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น  

และเปนผูดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 6 ข้ึนไป 

  (2) ขาราชการทหาร  หรือขาราชการตํารวจ  ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแล

ขอมูลขาวสารนั้น  และเปนผูซึ่งมีชั้นยศตั้งแต  พันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือพันตํารวจตรีข้ึน

ไป  แลวแตกรณี 

  (3) ขาราชการตุลาการซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น  และ

เปนผูดํารงตําแหนงต้ังแตขาราชการตุลาการชั้น 2 ข้ึนไป 

  (4) ขาราชการอัยการซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น  และเปน

ผูดํารงตําแหนงต้ังแตขาราชการอัยการชั้น 2 ข้ึนไป 

  (5) ผูบริหารทองถิ่น  หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  ปลัด

สุขาภิบาล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาตําบล  หรือปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหนาที่

ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น แลวแตกรณี 
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  (6) บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น  และเปนผูดํารงตําแหนงต้ังแต

ระดับหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป 

  (7) บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานอิสระของรัฐ หรือ

ผูบริหารระดับเลขาธิการ  ผูอํานวยการ  หรือตําแหนงอ่ืนที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันของหนวยงาน

อิสระของรัฐ หรือเจาหนาที่หนวยงานอิสระของรัฐไดรับมอบหมายจากผูบริหารดังกลาวซึ่งมีหนาที่

ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น 

  (8)  บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรควบคุมการประกอบ

วิชาชีพ  หรือหัวหนาสํานักงานขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หรือเจาหนาที่ขององคกร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว  ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น 

 
 2.5.5 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 
  เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
   

  ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 

ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจ

เขาดูดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและ

ศึกษาขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ไดสะดวกตามสมควรตามกําลังบุคลากรและงบประมาณที่มี 

  ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถ

คนหาขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไดเอง 

  ขอ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดู

ไดอยางสะดวก 
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  กรณีมีความจําเปนเร่ืองสถานที่ จะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหาก หรือ

ใหบริการ ณ สถานที่แหงอ่ืนก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจดูขอมูล

ขาวสารประกอบดวย 

  ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของ

ประชาชนผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย 

  ขอ 5 การดําเนินการตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน หนวยงานของรัฐจะจัดขอมูล

ขาวสารไวที่หองสมุดของหนวยงานอื่นหรือของเอกชนที่ต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ต้ังของ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชแทนก็ได 

  ขอ 6 หลักเกณฑและวิธีการนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน

ไป 

  ทั้งนี้ ไดมีคําอธิบายประกอบหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสาร

ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ไวดังนี้ 

  ขอ 1 สถานที่ที่หนวยงานของรัฐ จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 

สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษา จะตองเปนสถานที่สะดวกตามสมควร ตาม

กําลังบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู เชน หองสมุด หรือหองที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธซึ่ง

หนวยงานของรัฐมีอยูแลว 

  ขอ 2 หนวยงานของรัฐจะตองจัดทําดัชนีของขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอ เชน 

หมวดหมูและช่ือเร่ืองของขอมูลขาวสารเพื่อประชาชนสามารถคนหาไดเอง 

  ขอ 3 ในกรณีมีความจําเปนเร่ืองสถานที่ หนวยงานของรัฐจะแยกขอมูลขาวสารบางสวน

ไปเก็บไวตางหากหรือใหบริการ ณ สถานที่แหงอ่ืนก็ได แตตองมีเจาหนาที่ของรัฐอํานวยความสะดวก

ในการนําขอมูลขาวสารที่แยกเก็บไวที่อ่ืนมาใหประชาชนตรวจดู 

  ขอ 4 ในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชน หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของหนวยงานของรัฐก็ได ทั้งนี้จะตอง

คํานึงถึงความสะดวกของประชาชนดวย 

  ขอ 5 หนวยงานของรัฐจะจัดขอมูลขาวสารไวที่หองสมุดของหนวยงานอ่ืน หรือของ

เอกชนที่ต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ต้ังของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูแทนก็

ได 
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 2.5.6 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 
               เกี่ยวกับการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 
               พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใชบังคับ 
 
  ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ใชบังคับ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ไดกําหนดหลักเกณฑและ 

วิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดข้ึนกอนวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 

2540 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 7 (1) (2) และ 

(3) ที่มีใชบังคับอยู และสงลงพิมพในราชกจิจานุเบกษาภายใน 3 เดือนนับแตวนัที่หลักเกณฑและ

วิธีการนี้ใชบงัคับ 

  ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 7 (4) ที่มีผลใช

บังคับอยูและสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาภายในเวลา 1 ปนับแตวนัทีห่ลักเกณฑและวิธีการนี้ใช

บังคับ 

  หนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง หมายถึงหนวยงานของรัฐผูตราหรือกําหนดขอมูล

ขาวสารตามมาตรา 7 (4) 

  ขอ 3 ในกรณีหนวยงานของรัฐเห็นวาไมอาจดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด

ในขอ 1 หรือขอ 2 ใหขอขยายระยะเวลาในการจัดทาํตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

  การขอขยายระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหกระทํากอนครบกําหนดระยะเวลาตาม

ขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี 

  กําหนดเวลาตามขอ 1 หรือขอ 2 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะขยาย

ระยะเวลาใหไดไมเกิน 3 เดือนหรือไมเกิน 1 ป แลวแตกรณี 

  ขอ 4 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนงานและโครงการเก่ียวกับการจัดทําขอมูลขาวสาร

ตามมาตรา 9 ที่เกิดข้ึนกอนวนัที ่9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการภายใน60 วนันับแตวันที่หลักเกณฑและวิธกีารนีใ้ชบังคับ 
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  เมื่อไดเสนอแผนงานและโครงการตามวรรคหน่ึงแลว ใหหนวยงานของรัฐดําเนนิการตาม

แผนงานและโครงการดังกลาวตอไปโดยไมชักชา เวนแตคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จะ

มีมติใหถือปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 

  ขอ 5 หลักเกณฑและวิธกีารนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตน

ไป 

  ทั้งนี้ ไดมีคําอธิบายประกอบหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดพมิพหรือจัดใหมี

ขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ใชบังคับ ไวดังนี ้

  ขอ 1 หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมขอมลูขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) ทีม่ี

ผลใชบังคับอยูและสงลงพมิพในราชกิจจานุเบกษาภายใน 3 เดือนนับแตวันทีห่ลักเกณฑและวิธกีาร

นี้ใชบังคับ 

  ขอ 2 แตถาเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) หนวยงานของรัฐจะตองสงลงพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 ปนับแตวนัทีห่ลักเกณฑและวิธีการนี้ใชบงัคับ  

  หนวยงานของรัฐตามขอ 2 นี้ หมายถึงหนวยงานของรัฐทีเ่ปนผูตราหรือผูกําหนดหรือผู

ออกขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) 

  ขอ 3 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนนิการไดทันภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

ใหขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดกอนทีจ่ะครบกําหนดระยะเวลา 

ซึ่งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะขยายระยะเวลาไดไมเกิน 3 เดือนหรือ 1 ป แลวแต

กรณี 

  ขอ 4 หนวยงานของรัฐจะตองจัดทาํแผนงานและโครงการเก่ียวกับการจัดทําขอมูล

ขาวสารตามมาตรา 9 ที่เกิดข้ึนกอนวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เชน การรวบรวมผลการพิจารณา

หรือคําวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรง รวมทั้งความเหน็แยงและคําส่ังทีเ่กี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัย

ดังกลาว จะตองจัดทาํแผนงานหรือโครงการเพื่อจัดใหมขีอมูลขาวสารดังกลาวใหประชาชนตรวจดู

เสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการภายใน 60 วัน นับแตวนัทีห่ลักเกณฑและวิธีการนี้ใช

บังคับ โดยหนวยงานของรัฐเมื่อไดเสนอแผนงานและโครงการดังกลาวแลว หนวยงานของรัฐตอง

ดําเนนิการตามแผนงานและโครงการตอไปโดยไมชักชา เวนแตคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการจะมีมติใหถือปฏิบัติเปนอยางอ่ืน ซึ่งการดําเนนิงานตามแผนงานและโครงการนี้มิใชเปนการ

เสนองบประมาณและบุคลากรเพิ่มแตอยางใด 
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 2.5.7 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541) 
 
  ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1311/47 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ ดังนี้ 

  1) ใหหนวยงานของรัฐในระดับ กระทรวง ทบวง กรม ถือเปนนโยบายสําคัญ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2542-2543 ที่จะตองเรงรัดปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง โดยจะตองจัด

ใหมีโครงการประชุมสัมมนา หรือฝกอบรม เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนทางวิชาการและวิทยากร 

  2) ใหหนวยงานของรัฐทุกแหง แตงต้ังผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้เปนการเฉพาะหรืออาจแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อบริหารงาน หรือกํากับ

ดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหนวยงานหรือ สวน

ราชการในสังกัด ใหสามารถจัดวางระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหเปนรูปธรรมได

อยางชัดเจนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2542 

  3) ใหหนวยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม คัดเลือกสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางนอย 1 แหง เพื่อเปนหนวยงานตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการขอมูล

ขาวสารตอประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ โดยจะตองจัดทําใหสําเร็จเปน

รูปธรรมภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2542 สําหรับหนวยราชการที่ไมไดรับการคัดเลือก เห็นควรให

ขาราชการในระดับรองปลัดกระทรวง และรองอธิบดี ที่ใหความสนใจเปนผูดูแล กํากับควบคุม และ

ประสานงาน เพื่อเรงรัดพัฒนาใหการบริการดานขอมูลขาวสารของหนวยงานเปนไปโดยมี

ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของประชาชน 
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 2.5.8 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี (วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542) 
 
  ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1311/1603 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 

ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) เม่ือคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 28 ได

สอดสองดูแลพบปญหาทางปฏิบัติและใหคําปรึกษา แนะนํา หรือพิจารณาใหความเห็นเร่ืองรองเรียน 

ตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐแลว ใหเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด โดยใหเรงรัดดําเนินการเปนกรณีดวนที่สุด 

  2) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดประสานขอความรวมมือ

ในการขอเอกสารหรือขอทราบขอเท็จจริงประกอบการดําเนินการเร่ืองรองเรียนหรืออุทธรณ ให

หนวยงานของรัฐทุกแหง ใหความสําคัญและใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ ในการเรงรัดจัดสงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง ตามที่ไดรับการประสานขอความ

รวมมือ 

  3) เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ไดมีคําวินิจฉัยและแจงให

หนวยงานของรัฐทราบแลว  ใหหนวยงานของรัฐที่ ได รับแจงถือปฏิบั ติตามคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยเครงครัดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคํา

วินิจฉัย 

  4) หากหนวยงานของรัฐแหงใด มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามความเห็นของ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือการใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ และการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารสาขาตางๆ หรือไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา ใหแจงเหตุผลใหสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบโดยเร็ว หาก

ปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูใด ไมปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

หรือไมใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือไมปฏิบัติตามคํา

วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ โดยไมมีเหตุผลที่สมควร ให

ผูบังคับบัญชาดําเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 
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 2.5.9 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี (วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) 
   

  ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1311/10634 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2542 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดกําหนดวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ โดยหนวยงานของรัฐ ไวดังนี้ 

  1) ใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม พ.ศ. 2541 และหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1311/ว 5288 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 

2541 โดยขอความรวมมือใหกระทรวง ทบวง กรม รายงานผลการติดตาม ใหคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการทราบปละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม โดยใชแบบรายงานที่สํานัก

นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนกรอบติดตามและประเมินผล 

  2) ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานหลักในการเรงรัดและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหนวยงานของ

รัฐ โดยใหกําหนดเปนประเด็นการตรวจราชการในแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

  3) ใหกระทรวง ทบวง กรม ถือเปนนโยบายสําคัญในการเรงรัด และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหนวยงานในสังกัด โดยให

พิจารณามอบหมายผูตรวจราชการของสวนราชการระดับกระทรวง และผูตรวจราชการของสวน

ราชการระดับกรม เปนผูรับผิดชอบ 

  4) ใหผูตรวจราชการกรมการปกครองเปนผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหนวยงานในราชการบริหารสวน

ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



57 
 
 2.5.10 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
 
    เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร

ของราชการในขณะนี้ ประกอบดวยระเบียบ 2 ระเบียบ คือ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ 

พ.ศ. 2517 และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการส่ือสาร พ.ศ. 2525 ซึ่ง

ทั้ง 2 ระเบียบกอใหเกิดความไมคลองตัวในการรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ 

และเปนระเบียบที่รางข้ึนโดยอาศัยอํานาจบริหารทั่วไปของคณะรัฐมนตรี แตในขณะนี้ มาตรา 16 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหอํานาจแกคณะรัฐมนตรีในการ

กําหนดระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ เพื่อกําหนดบุคคลท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสารที่

ไมตองเปดเผย และกําหนดเงื่อนไขในการเปดเผยและการรักษาความลับของขอมูลขาวสารมิให

ร่ัวไหล ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตอง

เปดเผย ซึ่งมีผลทําใหการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและการส่ือสาร ไมสามารถที่จะ

กําหนดโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอํานาจบริหารทั่วไปไดอีกตอไป  

 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนที่จะตองเสนอ

ใหคณะรัฐมนตรีกําหนดระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการขึ้น ตามหลักเกณฑที่

กําหนดไวในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อกําหนด

รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยเห็นสมควรยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

เกี่ยวกับการส่ือสาร พ.ศ. 2525 เนื่องจากระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับ

การสื่อสาร พ.ศ. 2525 มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมาก และเทคโนโลยีดานการสื่อสารและ

สารสนเทศในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปมาก โดยมีการสื่อสารใหมๆ หลายวิธีที่เทคนิคในการรักษา

ความปลอดภัยแตกตางกัน  การกําหนดเปนระเบียบของคณะรัฐมนตรีจะยุงยากในการแกไขเพิ่มเติม 

และกรณีดังกลาว เปนวิธีปฏิบัติทางเทคนิคเทานั้น จึงสมควรใหองคการรักษาความปลอดภัยเปนผู

แนะนําเทคนิควิธีปฏิบัติจะเหมาะสมและยืดหยุนกวา 

 ทั้งนี้ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ใชประกอบกับระเบียบวา

ดวย 

 

DPU



58 

 

การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 โดยไมตองยกเลิกระเบียบดังกลาว เนื่องจากเปนการ

ยกเลิกเฉพาะการรักษาความปลอดภัยเฉพาะในสวนที่เปน “เอกสาร” สวนการรักษาความปลอดภัย

ในสวนอ่ืน นอกจากเอกสาร ยังคงใชบังคับไดตอไป ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และใชบังคับกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาคดี 

องคการควบคุมการประกอบอาชีพ และหนวยงานอิสระของรัฐ 

 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีสาระสําคัญดังนี้  61 

 1) กําหนดช้ันความลับเปน 3 ชั้น คือ ชั้นลับที่สุด ลับมาก และลับ 

 2) คงบทบาทขององคการรักษาความปลอดภัย (สํานักขาวกรองแหงชาติ สําหรับกรณีของพล

เรือน และศูนยรักษาความปลอดภัย สําหรับกรณีของทหาร) ในการใหคําแนะนําทางเทคนิคการ

รักษาความลับแกหนวยงานตางๆ 

 3) เนนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐในการวางมาตรการรักษาความลับ และ

ในกรณีจําเปน อาจกําหนดมาตรการที่แตกตางไปจากระเบียบนี้ได ถามาตรการนั้นมีประสิทธิภาพ

เชนกัน 

 4) กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีอิสระในการกําหนดช้ันความลับ และสามารถที่จะ

มอบหมายหนาที่ดังกลาว ใหแกผูใตบังคับบัญชาหรือราชการสวนภูมิภาคไดตามความจําเปน เพื่อให

สอดคลองกับหลักการเร่ืองความรับผิดชอบของหนวยงาน 

 5) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถกําหนดช้ันความลับเปนการชั่วคราวได และผูบังคับบัญชา

สามารถที่จะปรับช้ันความลับไดตามความเหมาะสมในภายหลัง 

 6) กําหนดระบบการทะเบียนขอมูลขาวสารลับ โดยใหหัวหนาหนวยงานของรัฐอยางนอยตอง

จัดใหมีทะเบียนเก่ียวกับขอมูลขาวสารลับ โดยแยกเปน 3 ทะเบียน แบบทะเบียนทําใหงายข้ึน การ

ดําเนินการตางๆ ทุกข้ันตอนของขอมูลขาวสารลับจะปรากฏในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ 

รวมทั้งขอมูล 

____________________ 

  61 ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย. บทวิเคราะหสรุปรางระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ…..ออกตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540. ม.ป.ท.,ม.ป.ป.. 
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ขาวสารลับที่จัดทําข้ึนใชภายในหนวยงาน แตไมไดสงออกนอกบริเวณหนวยงานของรัฐดวย ซึ่งจะทํา

ใหผูควบคุมดูแลงานทะเบียนทราบถึงการปฏิบัติไดงาย กําหนดใหมีการตรวจสอบความถูกตองใน

การปฏิบัติตามระเบียบ และการมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับทุก 6 

เดือน สวนการจัดทํา การสําเนาและการแปล การโอน การสงและการรับ การเก็บรักษา การยืม การ

ทําลาย การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน การสูญหายได ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษา

ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 เปนหลัก แตแกไขถอยคําใหเขาใจงาย และมีแนวปฏิบัติใหงาย

ข้ึน    7) หนวยงานของรัฐตองจําแนกขอมูลขาวสารใหชัดเจนวา ขอมูลขาวสาร

ใดเปดเผยไดหรือเปดเผยไมได เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบ กําหนดช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับให

เหมาะสม ในกรณีที่ขอมูลขาวสารนั้น ไมมีเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับไว เจาหนาที่ของรัฐที่

เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารไดทันที เวนแตเจาหนาที่ผูนั้นไดรูหรือควร

จะไดรูวา ขอมูลขาวสารที่ไมมีเคร่ืองหมายกํากับนั้น แทจริงไดมีการกําหนดชั้นความลับไวแลว 

   8) กําหนดบทเฉพาะกาลแกไขปญหายุงยากที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ดังนี้  

    (1) กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของเร่ืองพิจารณากําหนดช้ันความลับของขอมูล

ขาวสารที่ไดจัดทําเกินกวา 20 ป และกําหนดช้ันความลับใหมเปนรายช้ิน และแจงใหเจาหนาที่หรือ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบถึงการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารลับตอไป โดยใหดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 6 เดือน หากพนกําหนด 6 เดือนไปแลว ใหถือวามีการยกเลิกช้ันความลับแลว และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารที่มิไดมีการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารลับได 

      (2) กําหนดใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารที่

จัดทําข้ึนภายใน 20 ปใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน เม่ือครบ 6 เดือนแลว ถายังไมมีการกําหนดช้ัน

ความลับ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามมาตรา 20 (1) แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน หนวยงานของรัฐอาจขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการตอคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการเปนรายกรณีไปได 
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 สําหรับขอแนะนําในการใชระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มี

ดังตอไปนี้ 

 1) เนื่องจากระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เปนระเบียบที่ออก

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 26 วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยระเบียบนี้จะใชแทนระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ดังนั้น ขอบเขตของ

การรักษาความปลอดภัยจึงตองใชนิยามคําวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติวา “ขอมูลขาวสาร หมายความวา ส่ิงที่ส่ือ

ความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดๆ ไมวาการส่ือความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพ

ของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน 

หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใด ที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได”  ซึ่งจะเห็นไดวา มีความครอบคลุม

กวางขวางและชัดเจนมากกวาคําวา “เอกสาร” ตามขอ 5.8 ของระเบียบวาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 

 2) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แมโดยวัตถุประสงคของการ

จัดทําระเบียบที่บัญญัติไวตามมาตรา 16 จะชี้หรือเนนไปที่วิธีการรักษาความลับมิใหร่ัวไหลและ

วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารของราชการ แตเมื่อพิจารณาถึงขอ 5 ของระเบียบวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แลว จะเห็นไดวา ระเบียบนี้มุงหมายที่จะใหการปฏิบัติระเบียบ

รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ตอบสนองจุดประสงคหรือเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ตองการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจง

ชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ หรือตอ

ประโยชนที่สําคัญของเอกชนเทานั้นดวย จึงไดกําหนดนิยาม “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา 

ขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีคําส่ังไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับ

เอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้นลับ ชั้นลับมาก  
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หรือช้ันลับที่สุด ตามระเบียบนี้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหง

รัฐประกอบกัน 

 3) จํานวนช้ันความลับตามขอ 12 ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 

2544 ไดมีการปรับใหแตกตางจากขอ 11 ของระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 

2517 ซึ่งมี 4 ชั้น ใหเหลือเพียง 3 ชั้น คือ (1) ชั้นลับที่สุด (Top secret)  (2) ลับมาก (Secret)  (3) ลับ  

(Confidential)  

 แตอยางไรก็ตาม บทเฉพาะกาลตามขอ 51 ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหเอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยูกอน  ตามระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ โดยเอกสารลับช้ัน

ปกปด ใหถือวามีชั้นความลับอยูในชั้นลับ นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 4) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 16 ใหหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้น

ความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใด 

 จะเห็นไดวาขอกําหนดตามขอ 16 ของระเบียบดังกลาว มีความแตกตางจากขอกําหนดตาม

ระเบียบรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในประเด็นเดียวกันนี้ คือ 

 (1) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กําหนดเฉพาะวา หัวหนา

หนวยงานของรัฐ เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดช้ันความลับ โดยสามารถมอบหมายอํานาจ

หนาที่ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาหรือราชการสวนภูมิภาค  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมอบ

อํานาจได แตระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ขอ 30 ไดมีการกําหนด

ตําแหนงของเจาหนาที่ ซึ่งมีอํานาจกําหนดช้ันความลับในแตละชั้นความลับไว 

 (2) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 12 กําหนดใหการ

กําหนดชั้นความลับของหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูที่ได รับมอบหมายจะตองใหเหตุผล

ประกอบการกําหนดช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวา เปนขอมูลขาวสารประเภทใด และ

เหตุผลใด ซึ่งจะเห็นไดวาขอกําหนดนี้ถือไดวาเปนเร่ืองใหม เปนขอปฏิบัติใหมที่ระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ไมไดกําหนดเปนขอบังคับการปฏิบัติไว 
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 5) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ไดใหแนวทางในการ

กําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด โดยใหพิจารณาถึงองคประกอบตามที่กําหนดไว

ตามขอ 19 ของระเบียบ ดังตอไปนี้ 

  (1) ความสําคัญของเนื้อหา 

   (2) แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร 

          (3) วิธีการนําไปใชประโยชน 

          (4) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 

           (5) ผลกระทบหากมีการเปดเผย 

          (6) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเร่ืองหรือผูอนุมัติ 

 
2.6 ปญหาในการปฏิบัติงาน 
   

  จากการรวบรวมประเด็นปญหาขอซักถาม ความเห็นของคณะกรรมการ และขอคิดเห็น

ของนักวิชาการ รวมทั้งมุมมองของสื่อมวลชน ที่สะทอนออกมาในหนาหนังสือพิมพหรือส่ือตางๆ สรุป

เปนภาพรวมปญหาการปฏิบัติงานไดดังนี้  62 

 
  2.6.1 ปญหาการขาดความรูความเขาใจในสาระสําคัญและแนวทางในการใช
สิทธิ 
  

   1) ในสวนของประชาชน ประชาชนสวนใหญยังคงขาดความรูในสาระสําคัญ

ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจในการใชสิทธิและประโยชน

ของกฎหมาย ข้ันตอนการใชสิทธิในการขอขอมูล ตลอดจนสิทธิของตนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวน

บุคคล 

____________________ 

  62 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี. “รายงานสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประจําป พ.ศ. 2542”. 
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   2) ในสวนของผูบริหารในหนวยงานของรัฐ ยังขาดความเขาใจที่ชัดเจนใน

สาระสําคัญของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช

ดุลยพินิจในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ    

   3) ในสวนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ มีปญหาดานทัศนคติที่

ยังไมตระหนักถึงความสําคัญ คิดวาเปนภาระไมอยากปฏิบัติหรือใหบริการ บางกรณีขาดความเขาใจ 

กลัวผลกระทบที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงหลีกเล่ียงการปฏิบัติที่ถูกตองตามข้ันตอนของ

กฎหมาย รวมทั้งขาดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเร่ืองกระบวนการและวิธีการใชดุลพินิจ

ตามกฎหมาย 

 
  2.6.2 ปญหาการปฏิบัติในหนวยงานของรัฐ 
 
   1) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เปนภารกิจใหมที่ 

หนวยงานตองปฏิบัติโดยมีขอจํากัดในเร่ืองบุคลากรและงบประมาณ จึงอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของหนวยงานในการปฏิบัติในระยะแรกไดยาก 

   2) การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ในหลายหนวยงานเปนไปอยางไม

เหมาะสม เชน มอบใหบุคลาการที่ดอยประสิทธิภาพ ขาดความรู ความเขาใจ หรือขาดความสนใจ 

ใหเปนผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเจตนารมณของกฎหมาย 

   3) การมอบหมายเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีความหลากหลาย เชน การมอบหมาย

ภารกิจแกนิติกร เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ทําใหการปฏิบัติและการใช

ดุลพินิจมีพื้นฐานวิชาชีพที่แตกตางกันและไมมีมาตรฐาน 

 
2.7 การแกไขปญหาและแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
 จากปญหาในการปฏิบัติงานที่ไดกลาวมาแลวขางตน สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการจึงไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราช 
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การไว ดังนี้ 63 
 
  2.7.1 การเรงสงเสริมและพัฒนาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญ  
                      ประโยชนและแนวทางในการใชสิทธิ 
   1) การประสานใหหนวยงานของรัฐจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ 

ปรับเปล่ียนทัศนคติและทักษะ โดยเนนสาระสําคัญในแตละกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เชน กลุมผู

บริหารงานในหนวยงาน นิติกร เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ และผูนําองคกรปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งควรกระตุนใหผูบริหารในทุกองคการใหความสนใจและมีความรูในเร่ืองพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการอยางลึกซ้ึง โดยเฉพาะใหเกิดความรูสึกวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ จะกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานและตอประเทศชาติโดยสวนรวม 

   2) การกําหนดนโยบายใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ประชาสัมพันธเปดตัวในแนวราบมากข้ึน เพื่อใหประชาชนทั่วไปเขาใจถึงสาระสําคัญจุดมุงหมายของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยการจัดทําหนังสือเผยแพรอธิบาย

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการเปนเร่ืองๆ ใหประชาชนเขาใจไดงาย 

   3) การดําเนินงานในการขยายฐานความรูจะตองมีการเพิ่มวิทยากรใหมากข้ึน 

โดยใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ดําเนินการใหเกิดการขยายตัวของ

วิทยากรในองคการทั่วไปอยางกวางขวางมากข้ึน และสรางวิทยากรประจําหนวยงานใหได 

   4) การใหความสําคัญในการใหความรูและขอมูลขาวสารแกส่ือมวลชนใหมาก

ข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ซึ่งแมวาที่ผานมาจะมีปญหาวาเคยจัดสัมมนาแลว แตส่ือมวลชนไมคอยใหความสนใจมาก

นัก ก็จําเปนที่จะตองกระตุนตอไป รวมทั้งจะไดดําเนินการในแนวทางอ่ืนๆ ที่ทําไดในสวนของ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เชน การใหสัมภาษณส่ือมวลชนทุกคร้ัง ผูใหสัมภาษณตอง

อธิบายเหตุผลตามกฎหมายประกอบดวย ซึ่งจะเปนการใหการศึกษาในทางออมแกส่ือมวลชนนั้นๆ 

การเนนย้ําอยางสม่ําเสมอจะชวย 

____________________ 

  63 เรื่องเดียวกัน.  
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กระตุนส่ือมวลชนไดดี 

   5) การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนเปนเร่ืองใหญและสําคัญ เพราะเปน

บันไดข้ันแรกของการเกิดประชาธิปไตยอยางแทจริง จึงนาจะสอดแทรกความรูเร่ืองนี้นําไปไวใน

หลักสูตรการพัฒนาของขาราชการทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการที่จะไดรับแตงต้ังใหเปน

ผูบริหาร จําเปนตองเขาใจการปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ของรัฐและสามารถบริหารหนวยงานให

เปนไปตามกฎหมายได 

 
  2.7.2 ดานการปรับปรุงระบบการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลของ
หนวย 
          งานของรัฐ 
 
   1) ดําเนินการใหมีการปฏิรูประบบงานสารบรรณของหนวยราชการตางๆ ให

เปนระบบและอางอิงทั่วถึงกันไดทั่วประเทศใหเอ้ือตอการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการ สําหรับในหนวยงานแตละแหงอาจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน เพื่อดูวาขอมูลใดที่

เจาหนาที่สามารถเปดเผยไดเลยโดยไมตองขอความเห็นชอบ ขอมูลประเภทไหน จํานวนเทาใด ที่

ตองเสนอผูมีอํานาจในการพิจารณากอนเปดเผย  

   2) ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจัดทํามาตรฐานคูมือ

การปฏิบัติงาน เพื่อชวยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและเปนมาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

   3) ใหมีการกําหนดข้ันตอน วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐทุกองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การติดตามประเมินผล ใหประเมินผลทั้งจากภายใน

องคกรและจากภายนอก เชน ความเขาใจและความมุงมั่นในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

ของเจาหนาที่ ตลอดจนความพึงพอใจหรือปญหาในการใชบริการของประชาชน และใหทุกหนวยงาน

ของรัฐถือปฏิบัติ จะชวยใหผูเกี่ยวของทราบถึงขอเท็จจริงการดําเนินการไปเปนพื้นฐานในการปรับแก 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมุงไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายไดดียิ่งข้ึนตอไป 
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   4) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตองวางแนวทางพัฒนาระบบ

สอดสองดูแล  การออกตรวจและการรายงานการบริหาร การเปดเผยและการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการจากหนวยงานของรัฐมายังคณะกรรมการใหชัดเจน 

กําหนดแนวทางประสานงานกับผูตรวจราชการ และกําหนดใหผูตรวจราชการใหความรวมมือในการ

สอดสองดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  
2.8 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ 
 
 เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงมีขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

 1) กําชับหนวยงานของรัฐทุกแหงใหเรงรัดการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและการ

ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการตอประชาชนตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 

พ.ศ. 2541 โดยเครงครัด 

 2) เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เปนองคกรที่สามารถปฏิบัติงาน

ตอบสนองเจตนารมณของกฎหมายไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกๆ ดานอยางแทจริง 

จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อัตรากําลัง และการพัฒนาบุคลากรที่

เหมาะสมตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใหความเห็นชอบ  เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 3) ใหกรรมการผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่ไดรับ

มอบหมายจากผูแทนโดยตําแหนงถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอยางตอเนื่อง

เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป เพื่อใหการดําเนินงานในหนวยงานของรัฐเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง

จริงจัง 

 4) เพื่อใหการพัฒนางานขอมูลขาวสารดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ใหสํานัก

นายกรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐทุกแหง พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนางานบริหารขอมูล

ขาวสาร งานสารบรรณ ใหเปนระบบและอางอิงทั่วถึงกันไดทั่วประเทศ 
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 5) ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนวางระบบการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนข้ัน เล่ือนระดับ

เจาหนาที่ของรัฐต้ังแตระดับ 7 ข้ึนไป โดยใหคํานึงถึงการพัฒนาความรู และความสามารถดานการ

บริหาร 

งานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองและใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณาหลักเกณฑการสอบแขงขันบุคคลเขารับ

ราชการในตําแหนงนิติกร ตองผานการทดสอบความรูวิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ในฐานะเปนวิชาบังคับควบคูกับความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดินดวย 

 
2.9 แนวทางการพจิารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
 เนื่องจากไดมกีารพิจารณาเห็นวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มี

ความไมเหมาะสมบางประการ จึงไดมีการตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขกฎหมายขอมูลขาวสาร

ของราชการและยกรางอนุบญัญัติที่เกี่ยวของ โดยมีนายชัยวัฒน วงศวฒันศานต เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนประธาน ซึง่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญดังนี ้64 

 1) ในคํานยิามของคําวา “หนวยงานของรัฐ” จะมีการแกไขเพิ่มเติมและกําหนดไวอยางชัดเจน

วา ใหรวมถึงหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู ซึ่งเปนหนวยงานที่ตองใหบริการขอมูลขาวสารแก

ประชาชน ตามสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนดวย 

 2) มีการกาํหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานในกรณทีี่มีการรองเรียนไวอยางชัดเจน  เพื่อใหการ

ดําเนนิการรวดเร็วยิ่งข้ึน ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามความเหน็ของสํานกังาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ก็ใหกาํหนด

เพิ่มเติมไวในกฎหมายวา ใหนาํเสนอนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาดําเนนิการทาง

วินัย 

 

_______________ 

 64 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 

ประชาสัมพนัธ สขร.. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544. 

 

DPU



68 

 

 3) ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และการไดมาของ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว   โดยจะกําหนดใหมี

คณะกรรมการสรรหา และใหคณะกรรมการสรรหาดังกลาวเปนผูพิจารณา 

 4) กําหนดใหมีคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร เพื่อ

ดําเนนิการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย

องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกดังกลาวจะไดกําหนดไวในกฎหมาย 

 5) กําหนดมาตรการในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการยืน่คํา

รองตอศาลเพือ่พิจารณา และบังคับใหมีการปฏิบัติตามคําวินจิฉัยดังกลาว 

 6) ในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองคกรของสํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ไดมีการพิจารณาใน 4 แนวทาง คือ  

  (1) ต้ังเปนองคกรอิสระ  

   (2) ต้ังเปนองคกรกึ่งอิสระ โดยอยูในสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรี แตมี

หลักประกันความ 

เปนอิสระ  

 (3) ใหอยูกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อทาํงานธุรการใหคณะกรรมการ

ขอมูล 

ขาวสารของราชการและคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

 (4) ใหสํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทํางานธุรการให

คณะกรรมการ 

ขอมูลขาวสารของราชการ  และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทํางานธุรการใหคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ในการนี้  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกระแส ชนะวงศ) ไดกลาวเพิม่เติมวา ใน

ฐานะที่ไดรับมอบหมายใหเปนประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จะพยายามผลักดัน

ใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหเปนไปเพื่อประโยชน

ของประชาชนใหมากท่ีสุด 
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สิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 
 

 หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยได

รับรองสิทธิในการรับรูขอมูลหรือขาวสารสาธารณะไวในมาตรา 58 อีกชั้นหนึง่ ดังนั้นสิทธิในการรับรู

ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะตามมาตรา 58 นี ้ จงึนับเปนแมบททางรัฐธรรมนญูของสิทธิในการรับรู

ขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดวย 

 อยางไรก็ตาม สิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการมีขอแตกตางกนับางประการ กลาวคือ รัฐธรรมนูญมุงคุมครองสิทธิในการรับรูขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะ สวนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการขยายความคุมครองรวมไปถึง

ขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือในความดูแลของหนวยงานของรัฐโดยไมจํากัดวาขอมูล

ขาวสารนั้นจะเปนขอมูลหรือขาวสารสาธารณะหรือไม  

 ในสวนของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติก็เชนเดียวกัน คือเปนไป 

ตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ และตามรัฐธรรมนญู (รวมทัง้ขอบังคับการประชุม

และระเบียบของรัฐสภา) ซึ่งแยกอธิบายไดดังนี ้ 

 
3.1 สิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
     ของราชการ พ.ศ. 2540  
 
 3.1.1 สิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

   
  ขอมูลขาวสารของราชการทีต่องจัดพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยวธิีอ่ืน

ตามสมควร ไดแก 1 

   1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 

   2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

   3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน

ของรัฐ 

__________________ 

  1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7. 
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   4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน  

นโยบาย หรือการตีความ ทัง้นี้ เฉพาะทีจ่ดัใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ

เอกชนที่เกีย่วของ 

   5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการกาํหนด 

  จากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว จะเหน็ไดวา ขอมูลขาวสารของ

ราชการที่ตองจัดพิมพเผยแพรในราชกจิจานุเบกษา หรือโดยวิธีอ่ืนตามสมควร  ไดแก 

   (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 

   (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

   (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน

ของรัฐ 

   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ ทัง้นี ้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทัว่ไปตอเอกชนที่

เกี่ยวของ 

   (5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการกาํหนด 

 
3.1.2สทิธใินการรับรูขอมลูขาวสารที่จดัไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

 
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู 2  ซึ่งรวมถงึเอกสารประวติัศาสตรของ 

หนวยงานของรัฐ ไดแก 3 

   1) ผลการพิจารณาหรือคําวนิจิฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทัง้ความเหน็แยง

และคําส่ังทีเ่กีย่วของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

      2)  นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม 

มาตรา 7 (4) 

   3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนนิการ 

    

____________________ 

 2 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 9. 

 3 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 26 
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   4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของประชาชน 

   5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง 

6) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ลัีกษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวม 

ทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

  7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทัง้นี้ใหระบุชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํมาใชใน

การพิจารณาดวย 

   8) ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

  จากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว จะเหน็ไดวา ขอมูลขาวสารที่

ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู ซึ่งรวมถึงเอกสารประวัติศาสตรของหนวยงานของรัฐ ไดแก 

   (1) ผลการพิจารณาหรือคําวนิจิฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทัง้ความเหน็แยง

และคําส่ังทีเ่กีย่วของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

   (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกจิจานุเบกษาตาม

มาตรา 7 (4) 

   (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนนิการ 

   (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของประชาชน 

   (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง 

   (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทนุ

กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

  (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทัง้นี้ใหระบุชือ่รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํมาใชใน

การพิจารณาดวย 

   (8) ขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการกาํหนด 
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 3.1.3 สิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารท่ีจัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 
 

 ขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 4 

         จากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว จะเหน็ไดวายงัมีขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

 
 3.1.4 สิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารท่ีอาจมีคําสั่งมใิหเปดเผย 
  

 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ไดแก 5 

 1) ขอมูลขาวสารที่อาจเกิดความเสียหายแกสถาบันพระมหากษัตริยตามมาตรา 14 

 2) ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยไดตาม

กฎหมายตามมาตรา 15 ซึ่งไดแกกรณีตอไปนี ้

  (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมัน่คงของประเทศ  

ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรูแหลงทีม่าของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

  (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนนิการเร่ืองหนึ่ง     

เร่ืองใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงรายงานทางวชิาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํมาใชใน

การทาํความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

  (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่   

บุคคลใด   

  (5) รายงานการแพทยหรือขอมลูขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้า

สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

 
_____________________________ 

  4 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 11.    
   5 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 14 และมาตรา 15. 
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  (6) ขอมูลขาวสารของราชการทีม่ีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสาร

ที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนาํไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

   (7) กรณีอ่ืนตามทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  จากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว จะเห็นไดวา ขอมูลขาวสารที่ไม

ตองเปดเผย ไดแก 

 (1) ขอมูลขาวสารที่อาจเกิดความเสียหายแกสถาบันพระมหากษัตริยตามมาตรา 14 

(2) ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยไดตาม 

กฎหมาย ตามมาตรา 15 ซึ่งไดแกกรณีตอไปนี ้

  (2.1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมัน่คงของประเทศ  

ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

  (2.2) การเปดเผยจะทาํใหการบงัคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไมอาจ

สําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกบัการฟองคดี การปองกนั การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรูแหลงทีม่าของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

  (2.3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนนิการเร่ืองหนึง่     

เร่ืองใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงรายงานทางวชิาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํมาใชใน

การทาํความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

  (2.4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่   

บุคคลใด   

  (2.5) รายงานการแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุก

ลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

  (2.6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมลู

ขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

                         (2.7)  กรณีอ่ืนตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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3.2 สิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ขอบังคับการ 
     ประชุม และระเบยีบของรัฐสภา  
 
 3.2.1 สิทธใินการรับรูบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน 
   

   1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 156 วรรคสามและวรรคส่ี บัญญัติวา 

   “ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมกีาร

บันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในทีท่ี่ประชาชน

อาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

   การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบคุคลดํารงตําแหนงใด ให

กระทําเปนการลับ เวนแตทีม่ีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระและไม

ถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด” 

2) ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2544 ขอ 36 บัญญัติวา 

   “ภายใตบังคับขอ 75 ใหเลขาธิการจัดทําบันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก

แตละคน และปดประกาศบนัทกึดังกลาวไว ณ บริเวณสภาที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได” 

3) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ 74 บัญญัติวา 

“ใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดทาํบันทกึการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 

แตละคน และเปดเผยบันทกึการลงมติดังกลาวไว ณ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา เพื่อใหประชาชน

เขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ” 

4) ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอ 60 บัญญัติวา 

“ใหเลขาธิการรัฐสภาจัดทําบันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแต 

ละคน และปดประกาศบันทกึดังกลาวไว ณ บริเวณรัฐสภาที่ประชาชนเขาไปตรวจสอบได เวนแตการ

ออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

  จากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และขอบังคับการประชุมรัฐสภาดังกลาว  จะเหน็ไดวา  
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  (1) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมกีาร

บันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในทีท่ี่ประชาชน

อาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ   

  (2) การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด  ให

กระทําเปนการลับ 

 
3.2.2สิทธใินการรับรูขอมลูขาวสารจากการประชุมสภาทีม่ีการถายทอดทางวทิย ุ

               กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน   
   
  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 188 บัญญัติวา 

   “การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภาและการประชุมรวมกนัของ

รัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กาํหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะ

รัฐ 

มนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทัง้สองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในส่ี

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาหรือจํานวนสมาชิกของทัง้สองสภาเทาที่มีอยู

รวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ” 

2) ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 ขอ 11 บัญญัติวา 

“การประชุมสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไม 

นอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรองขอใหประชุมลับ ก็ให

ประชุมลับ   การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่

ประธานสภากาํหนด และใหประธานสภาจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียงและ

วิทยโุทรทัศน เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงทีป่ระชุมทราบ 

   การประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจาก

ประธานเทานัน้” 

  3) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ 13 บัญญัติวา 

   “การประชุมวฒุิสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกจาํนวน

ไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภารองขอใหประชุมลับ ก็ให

ประชุมลับ 

DPU



76 

 

   ในการประชุมวุฒิสภาที่เปนการเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตาม

ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากาํหนดไว และใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทาง

วิทยกุระจายเสียงและหรือวทิยุโทรทัศน และจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางเคร่ืองขยายเสียง

และหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

   ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวฒุิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการ

ประชุมได ก็แตเฉพาะสมาชกิ รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของทีป่ระชุม และหามใช

เคร่ืองบันทกึเสียงหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ยกเวนการบันทกึของวฒุสิภา” 

  4) ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอ 9 บัญญัติวา 

   “การประชุมรัฐสภาใหเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาไม

นอยกวาหนึง่ในส่ีของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

  ในการประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบยีบที่

ประธานรัฐสภากําหนด และใหประธานรัฐสภาจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียง

หรือวิทยุโทรทศัน หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

   ในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูทีไ่ดรับอนญุาต

จากประธานเทานั้น” 

  จากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และขอบังคับการประชุมรัฐสภาดังกลาว  จะเหน็ไดวา   

  (1) การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกนัของรัฐสภา 

ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะทีก่ําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี 

หรือสมาชกิของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนัมีจาํนวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของแตละสภาหรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกนั 

แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ   

  (2) การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบยีบที่

ประธานสภาผูแทนราษฎรกําหนด และใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการถายทอดการประชุม

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงทีป่ระชุมทราบ สวนการประชุมลับ 

หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  

  (3) ในการประชุมวุฒิสภาท่ีเปนการเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตาม

ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากาํหนดไว และใหประธานวุฒสิภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทาง 
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วิทยกุระจายเสียงและหรือวทิยุโทรทัศน และจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางเคร่ืองขยายเสียง

และหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวน

ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒสิภาหรือ ณ ทีใ่ดในระยะทีจ่ะฟงการประชุมได ก็แตเฉพาะ

สมาชิก รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม และหามใชเคร่ืองบันทกึเสียงหรือ

เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ยกเวนการบันทกึของวุฒิสภา  

  (4) ในการประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบยีบที่

ประธานรัฐสภากําหนด และใหประธานรัฐสภาจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียง

หรือวิทยุโทรทศัน หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอก

เขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานรัฐสภาเทานั้น 

 
 3.2.3 สิทธใินการเขาฟงการประชุมสภา 
 

  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 188 บัญญัติวา 

   “การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกนัของ

รัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กาํหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถา

คณะรัฐมนตรีหรือสมาชกิของแตละสภาหรือสมาชกิของทัง้สองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่

ในส่ี 

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยู

รวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ” 

2) ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 ขอ 11 บัญญัติวา 

“การประชุมสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไม 

นอยกวาหนึง่ในส่ีของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรองขอใหประชุมลับ ก็ให

ประชุมลับ   การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่

ประธานสภา   กําหนด และใหประธานสภาจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียง

และวิทยโุทรทศัน เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

   การประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจาก

ประธานเทานัน้” 

  3) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ 13 บัญญัติวา 
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   “การประชุมวฒุิสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกจาํนวน

ไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภารองขอใหประชุมลับ ก็ให

ประชุมลับ 

   ในการประชุมวุฒิสภาที่เปนการเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตาม

ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากาํหนดไว และใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทาง

วิทยกุระจายเสียง และหรือวิทยโุทรทัศน และจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางเคร่ืองขยายเสียง

และหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

   ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวฒุิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการ

ประชุมได ก็แตเฉพาะสมาชกิ รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของทีป่ระชุม และหามใช

เคร่ืองบันทกึเสียงหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ยกเวนการบันทกึของวฒุสิภา” 

  4) ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอ 9 บัญญัติวา 

   “การประชุมรัฐสภาใหเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาไม

นอยกวาหนึง่ในส่ีของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

   ในการประชุมเปดเผย ใหบคุคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบียบที่

ประธานรัฐสภากําหนด และใหประธานรัฐสภาจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียง

หรือวิทยุโทรทศัน หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ 

   ในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูทีไ่ดรับอนุญาต

จากประธานเทานั้น” 

  5) ระเบียบการอนุญาตใหผูแทนหนังสือพิมพและประชาชนเขาฟงการประชุมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2516 บัญญัติวา 

   “ขอ 3 เจาของหรือบรรณาธิการหนงัสือพมิพประเภทขาวสารการเมืองฉบับใด

ประสงคจะใหบุคคลดังกลาวในขอ 6 เปนผูแทนของตนเขาฟงการประชุมของสภา ก็ใหยื่นคําขอ

อนุญาตตามแบบตอสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา โดยระบุชื่อของผูซึ่งจะขอใหเขาฟงการประชุม 

จํานวนไมเกินหาคนพรอมดวยรูปถายขนาดกวางประมาณส่ีเซนติเมตร ยาวประมาณหกเซนติเมตร 

คนละ 2 รูป และใหแสดงใบอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนเกี่ยวกบัการไดรับอนุญาตใหออกหนงัสือพมิพ

ดวย 

   ขอ 4 เมื่อเลขาธิการรัฐสภาไดรับคําขออนุญาตตามขอ 3 แลว ใหพจิารณาและ

ออกบัตรอนุญาตให เวนแตเมื่อมีเหตุอันสมควรจะไมอนญุาตก็ได 
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   ขอ 5 ภายใตบังคับขอ 8 และขอ 9 (3) บัตรอนุญาตใหใชไดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคมของ   ปที่อนุญาต แตจะขอตออายุอีกก็ได 

   ขอ 6 ผูแทนหนงัสือพิมพซึง่จะเขาฟงการประชุมของสภาไดนั้น จะตองเปน

บรรณาธิการหรือเจาหนาทีใ่นกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพตามทีป่รากฏชื่อในคําขออนุญาต 

หากปรากฏวามีบุคคลอ่ืนนาํไปใช เลขาธิการรัฐสภามีอํานาจถอนบัตรอนุญาตนัน้เสียได 

   ขอ 7 ในการประชุมสภาแตละคร้ัง ผูแทนหนงัสือพิมพแตละฉบับจะเขาฟงการ

ประชุมของสภาไดเพียงหนึง่คน 

   ขอ 8 หนงัสือพมิพฉบับใดเลิกกิจการ ถูกปด หรือถูกถอนการอนุญาตใหออก

หนงัสือพมิพไมวาดวยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ใหถือวาบัตรอนุญาตที่ออกใหนัน้หมดอายุทนัท ี

   ขอ  9 ถาหนงัสือพิมพฉบับใดลงขอความเกีย่วกบัการประชุมของสภาใหผิดไป

จากความเปนจริง หรือลงขอความที่หามโฆษณาหรือทีม่ิไดมีมติของสภาใหเปดเผย หรือลงขอ 

ความใด ๆ อันเปนการกลาวราย เสียดสีหรือดูหม่ินสภา หรือสมาชกิสภาเนื่องในการปฏิบัติหนาที ่ ให

เลขาธิการรัฐสภามีอํานาจดังตอไปนี ้

   (1) เรียกเจาของหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพฉบับนั้นมาตักเตือน 

   (2) ยึดบัตรอนุญาตไวไมเกินหนึง่เดือน 

(3) ถอนบัตรอนุญาต 

   ขอ 10 ผูที่จะเขาฟงการประชุมของสภาไดนั้น โดยปกติจะตองเปนผูมอีายุครบ

ยี่สิบปบริบูรณ 

   ขอ 11 ผูใดประสงคจะเขาฟงการประชุมของสภาคร้ังใด ใหยืน่คําขออนุญาตตาม

แบบตอสํานักงานเลขาธกิารรัฐสภา และตองมีสมาชิกสภาลงลายมือช่ือรับรองดวย 

   คําขออนุญาตนั้น ตองยืน่ลวงหนากอนวันที่มีการประชุมสภาคร้ังนั้น 

   เลขาธิการรัฐสภามีอํานาจพจิาณาและออกบัตรอนุญาตใหตามที่เหน็สมควรและ

บัตรอนุญาตนีใ้หใชไดเฉพาะวันประชมุสภาตามที่ระบุไวในบัตรอนุญาต 

   ขอ 12 ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือคณะบุคคลที่ขอเขาฟงการประชุมของสภา

เพื่อประโยชนเกี่ยวแกการศึกษานัน้ ใหเลขาธิการรัฐสภามีอํานาจพิจารณาและอนญุาตตามที่

เห็นสมควร 

   ขอ  13 เลขาธิการรัฐสภามีอํานาจพจิารณาและออกบัตรอนุญาตพิเศษโดยมี

กําหนดเวลาหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 
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   ขอ 14 บัตรอนุญาตตามขอ 11 และขอ 13 เลขาธิการรัฐสภาจะส่ังถอนเสียเมื่อใด

ก็ได 

   ขอ 15 ผูที่จะเขาฟงการประชุมของสภาตองแตงกายใหสุภาพ รักษามรรยาทให

เรียบรอย ลงลายมือช่ือในสมุดเขาฟงการประชุมของสภาและตองนัง่ตามที่ซึง่จัดไว ทัง้ตองปฏิบัติ

ตามคําแนะนาํของเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาดวย  

   หามมิใหผูเขาฟงการประชุมของสภาแสดงกิริยาอาการเห็นดวยหรือไมเหน็ดวย หรือ

กลาววาจาหรือสงเสียงใด ๆ ในที่ประชุมสภา 

   ขอ 16 คําส่ังหรือคําวนิิจฉัยของเลขาธิการรัฐสภาตามระเบียบนี ้ใหถือเปนเด็ดขาด 

   ขอ 17 ประธานของทีป่ระชุมสภามีอํานาจสั่งใหผูเขาฟงการประชุมของสภา

ออกไปจากหองประชุม หรือไมใหเขาฟงการประชุมไดตามที่เหน็สมควร” 

   จากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  ขอบังคับการประชุมรัฐสภา  และระเบียบการอนุญาตใหผูแทน

หนงัสือพมิพและประชาชนเขาฟงการประชุมของสภานติิบัญญัติแหงชาติดังกลาว  จะเหน็ไดวา  

  (1) การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกนัของรัฐสภา 

ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะทีก่ําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี

หรือสมาชกิของแตละสภาหรือสมาชกิของทัง้สองสภารวมกัน มีจาํนวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาทีม่ีอยูรวมกัน 

แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ  

  (2) การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบยีบที่

ประธานสภาผูแทนราษฎรกําหนด และใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการถายทอดการประชุม

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงทีป่ระชุมทราบ  สวนการประชุม

ลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูทีไ่ดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร

เทานั้น  

  (3) ในการประชุมวุฒิสภาท่ีเปนการเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตาม

ระเบียบที่ประธานวุฒิสภากาํหนดไว และใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทาง

วิทยกุระจายเสียง และหรือวิทยโุทรทัศน และจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางเคร่ืองขยายเสียง

และหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวน

ในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒสิภาหรือ ณ ทีใ่ดในระยะทีจ่ะฟงการประชุมได ก็แตเฉพาะ 
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สมาชิก รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม และหามใชเคร่ืองบันทึกเสียงหรือ

เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ยกเวนการบันทกึของวุฒิสภา  

  (4) ในการประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบยีบที่

ประธานรัฐสภากําหนด และใหประธานรัฐสภาจัดใหมกีารถายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียง

หรือวิทยุโทรทศัน หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอก

เขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานรัฐสภาเทานั้น   

  (5) เจาของหรือบรรณาธิการหนังสือพมิพประเภทขาวสารการเมืองฉบับใดประสงคจะ

ใหผูแทนหนังสือพิมพเปนผูแทนของตนเขาฟงการประชุมของสภา ก็ใหยืน่คําขออนญุาตตามแบบตอ

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา โดยระบุชื่อของผูซึ่งจะขอใหเขาฟงการประชุม จาํนวนไมเกิน 5 คนพรอม

ดวยรูปถาย และใหแสดงใบอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตใหออกหนังสือพิมพ

ดวย     

  (6) ผูที่จะเขาฟงการประชุมของสภาไดนัน้ โดยปกติจะตองเปนผูมีอายุครบ 20 ป

บริบูรณ   ผูใดประสงคจะเขาฟงการประชุมของสภาคร้ังใด ใหยืน่คําขออนญุาตตามแบบตอ

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา และตองมีสมาชิกสภาลงลายมือช่ือรับรองดวย โดยคําขออนุญาตนั้น 

ตองยื่นลวงหนากอนวนัที่มกีารประชุมสภาคร้ังนัน้ 

 
 3.2.4 สิทธใินการรับรูการออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย 
   

1) ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 ขอ 72 บัญญัติวา 

   “การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย แตเมือ่สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู

รับรองไมนอยกวายี่สิบคนขอใหกระทาํเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ 

   ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติใหลงคะแนนลับตามวรรคหนึง่ ถามีสมาชิกคัดคานและ

มีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม ใหถือเปนเอกสิทธิท์ีจ่ะลงคะแนนโดย

เปดเผย 

   การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําแทนกันมิได” 

  2) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ 64 บัญญัติวา 

   “ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําเปน

การเปดเผย เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคนขอใหกระทําเปนการลับ จึง 
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ใหลงคะแนนลับ แตถามีสมาชิกคัดคาน และมีผูรับรองมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกในที่

ประชุมวุฒิสภา ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย” 

  3) ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอ 53 บัญญัติวา  

   “การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย แตเมือ่คณะรัฐมนตรีรองขอหรือ

สมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไมนอยกวาส่ีสิบคน ขอใหกระทําเปนการลับ จงึ

ใหลงคะแนนลับ 

  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติใหลงคะแนนลับตามวรรค

หนึง่ ถามีสมาชิกรัฐสภาคัดคานและมีผูรับรองไมนอยกวาหนึง่ในสามของสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุม

รัฐสภา ใหถือเปนเอกสิทธิท์ีจ่ะลงคะแนนโดยเปดเผย” 

  จากขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา  และขอบังคับ

การประชุมรัฐสภาดังกลาว จะเหน็ไดวา  

  (1) การออกเสียงลงคะแนนใหกระทาํเปนการเปดเผย แตเมื่อสมาชกิเสนอญัตติโดยมีผู

รับรองไมนอยกวา 20 คน  ขอใหกระทาํเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ  ในกรณีทีส่มาชิกเสนอญัตติ

ใหลงคะแนนลับ ถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกในที่ประชุมสภา

ผูแทนราษฎร ใหถือเปนเอกสิทธิ์ทีจ่ะลงคะแนนโดยเปดเผย   

  (2) การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทาํเปนการเปดเผย เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดย

มีผูรับรองไมนอยกวา 10 คน  ขอใหกระทําเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ แตถามีสมาชิกคัดคาน 

และมีผูรับรองมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย   

  (3) การออกเสียงลงคะแนนใหกระทาํเปนการเปดเผย แตเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอหรือ

สมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไมนอยกวา 40 คน ขอใหกระทําเปนการลับ  

จึงใหลงคะแนนลับ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติใหลงคะแนนลับ ถามี

สมาชิกรัฐสภาคัดคานและมีผูรับรองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา ใหถือ

เปนเอกสิทธิท์ีจ่ะลงคะแนนโดยเปดเผย 

 
3.2.5สิทธใินการรับรูรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิ 

             การ 
   
  1) ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 ขอ 35 บัญญัติวา 
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   “ใหเลขาธิการเปนผูพมิพและโฆษณารายงานการประชุมสภา ทั้งนี้ นอกจาก

รายงานการประชุมลับที่สภามีมติไมใหเปดเผย”  

  2) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ 32 บัญญัติวา 

   “ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมวฒุิสภา ทั้งนี้ 

นอกจากรายงานการประชุมลับที่มิไดมีมติของวุฒิสภาใหเปดเผย และขอความที่หามโฆษณาตามขอ 

31” 

  3) ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอ 28 บัญญัติวา 

   “ใหเลขาธิการรัฐสภาเปนผูพมิพและโฆษณารายงานการประชุมรัฐสภา ทัง้นี้ 

นอกจากรายงานการประชุมลับที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติไมใหเปดเผย” 

  จากขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา  และขอบังคับ

การประชุมรัฐสภาดังกลาว จะเหน็ไดวา  

  (1) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร ทั้งนี้ นอกจากรายงานการประชุมลับที่สภาผูแทนราษฎรมีมติไมใหเปดเผย   

  (2) เลขาธิการวุฒิสภาเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมวุฒิสภา ทั้งนี้ 

นอกจากรายงานการประชุมลับที่มิไดมีมติของวุฒิสภาใหเปดเผย และขอความที่หามโฆษณา

   

  (3) เลขาธิการรัฐสภาเปนผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุมรัฐสภา ทั้งนี ้ นอกจาก

รายงานการประชุมลับทีท่ี่ประชุมรัฐสภามีมติไมใหเปดเผย 

 
 3.2.6 สิทธใินการเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการ 

 

1) ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 ขอ 89 บัญญัติวา 

   “ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชกิ รัฐมนตรี และผูซึ่งประธานของที่ประชุม

อนุญาตมีสิทธเิขาฟงการประชุม 

   ในกรณีประชุมลับ ผูทีจ่ะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการ

ประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม”  

  2) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ 84 บัญญัติวา 

   “สมาชิกและผูซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ มีสิทธิเขาฟงการประชุม

คณะกรรมาธิการ 
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   ในกรณีประชุมลับ ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

ประชุม และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ” 

  3) ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอ 66 บัญญัติวา 

   “ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี หรือผูซึ่งประธานของที่

ประชุมอนุญาต มีสิทธเิขาฟงการประชุม 

   ในกรณีประชุมลับ ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

ประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม” 

  จากขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา  และขอบังคับ

การประชุมรัฐสภาดังกลาว จะเหน็ไดวา  

  (1) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี และผูซึ่งประธาน

ของที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเขาฟงการประชุม ในกรณีประชุมลับ ผูทีจ่ะเขาฟงการประชุมไดตองเปน

ผูที่มีสวนเกีย่วของกับการประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของทีป่ระชุม  

  (2) สมาชิกวฒุิสภาและผูซึง่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ มีสิทธิเขาฟงการประชุม

คณะกรรมาธิการ  ในกรณีประชุมลับ ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมสีวนเกี่ยวของกับการ

ประชุม และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ  

  (3) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี หรือผูซึ่งประธานของที่

ประชุมอนุญาต มีสิทธิเขาฟงการประชุม  ในกรณีประชุมลับ ผูทีจ่ะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมี

สวนเกี่ยวของกับการประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม 
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บทที่ 4 

 
ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมลูขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 

 
4.1 บทบาทของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 
 

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับ   สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดออกคําส่ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ 1373/2542 ลงวันที่ 

13 สิงหาคม 2542 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  และตอมาไดออกคําส่ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ 

1318/2543 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2543 เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ที่ 

1373/2542  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหม ประกอบดวยผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร (ดูภาคผนวก ก.) 

 แมสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะไดออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ถงึ 2 คร้ัง โดยกําหนดใหคณะกรรมการ

ดังกลาวมีอํานาจหนาที่พจิารณาวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร และพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวธิีการปฏิบัติแกเจาหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร  แตคณะกรรมการดังกลาวก็ไมไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธกีารปฏิบัติแก

เจาหนาที่ของสํานักงานที่ชดัเจนไวแตอยางใด ทาํใหเจาหนาที่ไมกลาใชดุลพนิจิในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของสํานักงาน เนื่องจากไมมหีลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนกําหนดไว จงึมผีลทําให

เจาหนาที่ไมใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานตามมา 

  สวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไมไดมีการตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตอยางใด  
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4.2 ปญหาจากการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
   ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

4.2.1  ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 

  จากการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดกําหนดวา ขอมูล

ขาวสารของราชการที่ตองจัดพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยวิธีอ่ืนตามสมควร  ไดแก 

  (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

  (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

  (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 

  (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 

  (5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

  บทบัญญัติดังกลาว ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) ขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติที่ตองจัดพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษายังไมเปน

ปจจุบัน 

  2)  เจาหนาที่มกัจะไมใหความสนใจในการจัดเตรียมขอมูลขาวสารที่ตองจดัพิมพเผยแพร

ในราชกิจจานเุบกษา 

 
4.2.2  ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

 

  จากการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดกําหนดวา ขอมูล

ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู ซึ่งรวมถึงเอกสารประวัติศาสตรของหนวยงานของรัฐ ไดแก 

  (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ัง

ที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

  (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
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  (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 

  (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่

ของประชาชน 

   (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

                  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ

เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ ใหระบุชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาดวย 

  (8) ขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 

  บทบัญญัติดังกลาว ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูยังมีอยูจํานวนนอย 

  2) ระเบียบวาดวยการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูยังไมรัดกุม 

2) สถานที่สําหรับจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูยังไมเหมาะสม 

  4)  เจาหนาที่มักจะไมใหความสําคัญกับการจัดเตรียมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขา

ตรวจดู 

 
4.2.3  ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 

 

  จากการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดกําหนดวา ยังมีขอมูล

ขาวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 

  บทบัญญัติดังกลาว ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) ประชาชนยังไมไดรับความสะดวกในการขอขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติที่จัดหา

ใหแกผูขอเฉพาะราย 

  2) เจาหนาที่มักจะไมคอยอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่

จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 
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4.2.4  ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย 

 

   จากการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดวา ขอมูล

ขาวสารที่ไมตองเปดเผย ไดแก 

 (1) ขอมูลขาวสารที่อาจเกิดความเสียหายแกสถาบันพระมหากษัตริยตามมาตรา 14 

(2) ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยไดตามกฎหมาย 

ตามมาตรา 15 ซึ่งไดแกกรณีตอไปนี้ 

   (2.1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  

ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

   (2.2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจ

สําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

   (2.3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ือง

หนึ่ง     เร่ืองใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช

ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

   (2.4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่   

บุคคลใด   

   (2.5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการ

รุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

   (2.6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูล

ขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

    (2.7) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  บทบัญญัติดังกลาว ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) สภามักจะไมยอมเปดเผยขอมูลขาวสารบางรายการโดยเฉพาะขอมูลขาวสารในช้ัน

คณะกรรมาธิการโดยอางวาเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
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  2) เจาหนาที่มักจะอางวาขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติเปนขอมูลขาวสารที่ไมอาจ

เปดเผยได เนื่องจากการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

  จากการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 ไดกําหนดให

หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะ

อยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และ

ประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจึงไดมีคําส่ังสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ที่ 1433/2541 เร่ือง รายช่ือขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่

ไมตองเปดเผย ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 กําหนดรายช่ือขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎรที่ไมตองเปดเผยไวดังนี้ 

(1) รายงานการประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

มาตรา 15 (2) และ (5)  

(2) บันทึกการประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  

15 (2) และ (5) 

(3) สํานวนการพิจารณาและเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรม 

นูญ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (2) (5) และ (6) 

(4) สํานวนและเอกสารประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ – ไมตองเปดเผยขอมูล 

ขาวสารตามมาตรา 15 (2) (5) และ (6) 

(5) ขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติของส.ส./ขาราชการ/ผูชวยและผูเชี่ยวชาญประจําตัวส.ส.  

– ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) 

(6) สถานที่ติดตอของ ส.ส. – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) 

(7) หนังสือรับรองภาษี – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) 

(8) เงินเดือนสิทธิสวนบุคคล – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) 

(9) เงินทุนหมุนเวียนกูเพื่อชําระหนี้สิน – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) 

(10) เงินทุนหมุนเวียนกูเพื่อเคหะสงเคราะห – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  
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15 (5)  

(11) ทะเบียนและรายช่ือผูครอบครองรถ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15  

(4) 

(12) โครงสรางอาคาร – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (4)  

(13) สวนราชการที่ทําขาวลับ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (4) 

(14) ประวัติผูส่ือขาวประจํารัฐสภา – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (4)  

และ (5) 

(15) บันทึกเทปเสียงการประชุมลับของสภา – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  

15 (1) และ (3) 

(16) ประวัติ ส.ส. (ภาษาอังกฤษ) – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) 

(17) รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเปดเผยรายงาน 

การประชุมลับ และตรวจรายงานการประชุมยังไมไดตรวจ และสภายังไมไดรับรองความถูกตอง – ไมตอง

เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (6) 

(18) รายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภาที่สภา ยังไมไดรับรองความถูกตอง – ไมตอง 

เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (6)  

(19) รายงานการประชุมลับของสภาผูแทนราษฎร และรายงานการประชุมลับของการ 

ประชุมรวมกันของรัฐสภาที่สภามีมติไมเปดเผย – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (1) (2) 

(4) และ (6)  

(20) บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน ในการประชุมสภาผูแทน 

ราษฎร กรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (6)  

(21) บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน ในการประชุมรวมกันของรัฐ 

สภา กรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (6) 

(22) สําเนาเอกสารลับตางๆ ที่สงมาบรรจุระเบียบวาระการประชุม – ไมตองเปดเผยขอ 

มูลขาวสารตามมาตรา 15 (2) (4) และ (5) 

(23) กระทูถามทุกประเภทที่อยูในระหวางการดําเนินการ ซึ่งประธานสภาผูแทนราษฎร 

ยังไมไดวินิจฉัย – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (3) 
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(24) ญัตติและรางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรยังไมบรรจุเขาระเบียบ 

วาระ (อยูในข้ันตอนของเจาหนาที่ทําความเห็นบันทึกเสนอหรือประธานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

วินิจฉัย) – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (6) 

(25) รางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีลักษณะเปนรางพระราช 

บัญญัติ เกี่ ยวด วยการเงินและอยู ระหว างนายกรัฐมนตรีให คํา รับรอง  เพราะเปน สิทธิของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะยังไมเปดเผย – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (5) และ (6) 

(26) ประวัติ ที่อยู ของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา 

ประจําคณะกรรมาธิการ ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 

เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ (ไมไดรับคาตอบแทน) – ไมตองเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามมาตรา 15 (4) (5) และ (6) 

(27) หนังสือราชการรับเขา – ออก – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (4)  

(5) 

(28) หนังสือรองเรียน และญัตติที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ – ไมตองเปดเผยขอ 

มูลขาวสารตามมาตรา 15 (4) (5) และ (6) 

(29) บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15  

(4) (5) และ (6)  

(30) รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ (รายงานชวเลข) – ไม 

ตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (4) (5) และ (6) 

(31) รายงานการประชุมรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป (รายงานชว 

เลข) – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (1) 

(32) รายงานการประชุมลับของสภาผูแทนราษฎร – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

มาตรา 15 (1) (2) (3) (4) และ (6) 

(33) รายงานการประชุมลับของการประชุมรวมกันของรัฐสภา – ไมตองเปดเผยขอมูล 

ขาวสารตามมาตรา 15 (1) (2) (3) (4) และ (6) 

(34) รายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

มาตรา 15 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)  
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(35) ขอมูลที่หนวยราชการใหฝายบริการคนควาไวศึกษาเพื่อใหสมาชิกรัฐสภา -  ไมตอง 

เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (1) และ (6) 

(36) การแตงต้ังผูตรวจอานงานวิจัย (reader) – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

มาตรา 15 (3) 

(37) การแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการแตละทาน – ไมตองเปดเผยขอมูลขาว 

สารตามมาตรา 15 (3) 

  38) รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยแตละระยะ – ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

มาตรา 15 (3) 

 หากพิจารณาจากคําส่ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ 1433/2541 เร่ือง รายชื่อ

ขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่ไมตองเปดเผย ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 

จะเห็นไดวาคําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังที่ไมเหมาะสม เนื่องจากคําส่ังดังกลาวไดกําหนดรายชื่อขอมูล

ขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่ไมตองเปดเผยไวอยางชัดเจน ทําใหเจาหนาที่ตอง

ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวโดยเครงครัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจึงควรที่จะแกไขคําส่ัง

ดังกลาวจาก “ขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่ไมตองเปดเผย” เปน “ขอมูล

ขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่อาจไมเปดเผย” 

ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ในกรณีของการใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจากกรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร แตคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยใหสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎรเปดเผยขอมูลขาวสาร มีอยู 4 กรณี ดังนี้  

 
กรณีที่ 1  
กรณีที่นายนพฤทธ์ิ อนันอภิบุตร นิสิตปริญญาโท ชั้นปที่ 2 เลขประจําตัวนิสิต 4185558129 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทําการศึกษาวิทยานิพนธหัวขอ “การวิเคราะห

กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดินในสภาผูแทนราษฎรของไทย” โดยคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะห ขอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

อํานวยความสะดวกและใหขอมูลเพื่อใชประกอบการทําวิทยานิพนธ 
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สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดมีหนังสือที่ สผ 0002/3664 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 

2543 ถึงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร แจงวา การประชุมของคณะกรรมาธิการเปนการประชุมเฉพาะบุคคล

ที่เกี่ยวของเทานั้น ดังนั้นในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ อาจจะมีการใชคําพูดพาดพิงถึง

หนวยงานหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดตามมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และใชดุลพินิจ

ไมเปดเผยขอมูลตามขอ 

นายนพฤทธิ์ อนันอภิบุตร จึงมีหนังสือลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 อุทธรณคําส่ังไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

  ขอพิจารณาในกรณีนี้คือ 

  1) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีการ

ระบุใหนายนพฤทธ์ิ อนันอภิบุตร โดยใหเหตุผล ตามนัยมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกอใหเกิดสิทธิอุทธรณตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

  2) นายนพฤทธ์ิ อนันอภิบุตร ไดมีหนังสือลงวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ใชสิทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ภายหลังจากไดรับคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่คณบดี

คณะเศษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหจากสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ถือไดวาไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย และเปนการใชสิทธิ

ภายในกําหนดดวย เนื่องจากการปฏิเสธดังกลาวไมไดมีการแจงสิทธิในการอุทธรณตามกฎหมายแต

อยางใด 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและ

การบังคับใชกฎหมาย จึงไดวินิจฉัยใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปดเผยขอมูลรายงานการ

ประชุมดังกลาว  

 
 กรณีที ่2 
 กรณีที่นายชลัท ประเทืองรัตนา  นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  

ซึ่งเปนผูชวยวจิัยโครงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ไดมีหนงัสือลงวันที ่ 11 มีนาคม 2542 

ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เพื่อขอคนเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตอมา สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือ ที ่ สผ 

0002/2600 ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2542 ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวาใน

รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ เปนการประชุมเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ  อาจจะมีการใช

คําพูดพาดพงิถึงหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติหรือความปลอดภัย

ของบุคคลหนึง่บุคคลใด ตามมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 นายชลัท ประเทืองรัตนา จึงไดมีหนังสือลงวนัที ่ 2 เมษายน 2542 อุทธรณตอประธาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กรณีการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และ

การบังคับใชกฎหมายไดพจิารณาแลวเห็นวาการปฏิเสธมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยอางวาหากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ

บุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้น ไมอาจรับฟงได  เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลาว เปนขอมูลขาวสารของ

ราชการที่อยูในความครอบครองของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  และการเปดเผยมิไดกระทบ

ตอสิทธิของบุคคลหรือไมทําใหบุคคลใดไดรับความเสียหายหรือเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย

ของบุคคลหนึง่บุคคลใด อีกทั้งมิไดเปนการประชุมลับที่จะถือไดวาเปนขอมูลขาวสารทีม่ีกฎหมาย

คุมครองสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมิใหเปดเผย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 15(6) 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และ

การบังคับใชกฎหมาย จึงมมีติใหสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร เปดเผยรายงานการประชุมของ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาราง

รัฐธรรมนูญในสวนที่เกีย่วของกับคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ใหแก นายชลัท ประเทืองรัตนา 

  
 กรณีที ่3 
 กรณีที่มูลนธิิเพื่อผูบริโภค โดยนางสาวสารี  อองสมหวงั ผูจัดการมูลนธิิฯ    ผูรับมอบอํานาจ 

ไดมีหนงัสือลงวันที่ 5 มกราคม 2543 ขอขอมูลขาวสารจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดแก

แบบสอบถามซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขไดจัดทําข้ึน และสอบถามไปยงักรรมการอาหารและยา  
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เพื่อใหกรรมการอาหารและยาไดแสดงความคิดเหน็ตอเร่ืองการเพิม่ปริมาณแคฟเฟอีน จาก 50 มิลลิกรัม 

เปน 80 มิลลิกรัมในเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูป 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดมีหนงัสือ ที่ สผ 0002/831 ลงวนัที่ 31 มกราคม 

2543 แจงใหมูลนิธิเพื่อผูบริโภคทราบวา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร มมีติวาไม

สามารถใหขอมูลแบบสอบถามดังกลาวแกมูลนิธิเพื่อผูบริโภคได เพราะเปนเอกสารราชการ และเปน

ความลับของคณะกรรมการอาหารและยาแตละบุคคล  ถาเผยแพรออกไปอาจมีผลกระทบถงึ

คณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดังกลาวตอคณะกรรมาธิการฯ

ได   มูลนิธิเพื่อผูบริโภคจึงไดมีหนงัสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2543 อุทธรณเร่ืองการไมเปดเผย

ขอมูลดังกลาวมายังคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาการแพทยและสาธารณสุขได

พิจารณาขอเท็จจริงและคําชี้แจงของผูทีเ่กี่ยวของแลว เห็นวา  ขอมลูแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณแคฟ

เฟอีนในเคร่ืองด่ืมบรรจุสําเร็จรูปที่กรรมการอาหารและยาไดแสดงความคิดเห็นไวเปนความเหน็ทาง

วิชาการ ซึง่จะเปนประโยชนตอสาธารณะ จึงควรเปดเผยได  แตหากการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนใด 

เชน การเปดเผยช่ือหรือสวนทีท่ําใหรูตัวผูกรอกแบบสอบถาม อันอาจจะทาํใหกระทบตอการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการอาหารและยา ในการใหความรวมมอืในโอกาสตอไป  ก็สามารถใชดุลพินิจไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารสวนนั้นได 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาการแพทยและสาธารณสุข  จึงมีมติให

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เปดเผยขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณแคฟเฟอีนใน

เคร่ืองด่ืมสําเร็จรูปที่กรรมการอาหารและยาไดแสดงความคิดเห็นไว ตามทีม่ลูนิธิเพื่อผูบริโภครองขอ  

โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปกปดชื่อ หรือส่ิงที่จะทําใหทราบเกีย่วกับตัวบุคคลผูกรอก

แบบสอบถามได  เพือ่ไมใหกระทบตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาหารและยา  และ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภาผูแทนราษฎร ไดในโอกาสตอไป 

  
 กรณีที ่4 
              กรณีที่มูลนธิิพพิิธภัณฑแรงงานไทย  โดย นายปยเชษฐ  แคลวคลาด  กรรมการและ

เลขานุการ  ผูอุทธรณ ไดมีหนงัสือ ลงวนัที ่ 5 มิถุนายน 2543 ถึงประธานรัฐสภา เพื่อขอสําเนาขอมูล

ขาวสาร 
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ของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาผูแทนราษฎร 

กรณีการหายตัวไปของนายทนง  โพธิ์อาน  อดีตประธานสภาองคการลูกจาง  สภาแรงงานแหงประเทศ

ไทย ทีห่ายตัวไปต้ังแตวันที ่ 19 มิถนุายน 2534 ทั้งนี้ เนื่องจากพพิิธภัณฑแรงงานไทยไดรวมกับสภา

องคการลูกจาง  สภาแรงงานแหงประเทศไทย  และสหภาพแรงงานการขนสงและบริการเสริมการขนสง

สินคาออก  ไดกําหนดการทําบุญและกจิกรรมรําลึกเนือ่งในโอการครบรอบ 9 ปของการหายตัวไปของ

นายทนง โพธิอ์าน ในวนัที ่ 18 มิถุนายน 2543  โดยจะมีการสรุปรวบรวมพยานหลักฐาน และรายงาน

เกี่ยวกับการสืบคนหาตัวนายทนง โพธิ์อาน ใหสาธารณชนไดรับทราบ และเก็บรวบรวมหลักฐานเหลานัน้

ไวในพพิิธภัณฑแรงงานไทย 

             สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดมีหนงัสือ ที ่สผ 0102/7134 ลงวนัที ่25 ตุลาคม 2543 

แจงผูอุทธรณวา  ขอความในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการดังกลาว  มกีารใชคําพูดพาดพิงถึง

หนวยงานและบุคคลอ่ืน ในทางท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายได  ซึ่งการเปดเผยรายงานการประชุม

ดังกลาว จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่บุคคลใด ตามมาตรา 15 วรรค

หนึง่ (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 ผูอุทธรณจึงมหีนงัสือ ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2544 ถึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

อุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดังกลาว  

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการแผนดิน 

และการบังคับใชกฎหมายไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอมลูขาวสารตามอุทธรณ เปนขอมูลขาวสารของ

ราชการที่อยูในความครอบครองของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  และไมมีกฎหมายคุมครองมิ

ใหเปดเผยตามมาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 แมจะ

ยังไมมีการรับรองรายงานการประชุม ก็อาจจะจดแจงเหตุที่ไมมกีารรับรองนัน้ไวได  สวนขออางที่วาผูให

ถอยคําไมประสงคจะใหคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปดเผย  รวมทัง้การเปดเผยจะ

กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่บุคคลใด ก็อาจจะลบ หรือตัดทอน หรือทํา

โดยประการอืน่ใด ที่ไมเปนการเปดเผยชื่อผูใหขอมูลขาวสารสวนนัน้ได  นอกจากนี้ การใหถอยคํา

บางสวนยังเกีย่วของกับการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐและของเจาหนาที่ซึ่งการเปดเผยขอมูล

ขาวสารสวนนีจ้ะเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ  สาธารณชน ตลอดจนผูที่เกีย่วของ  เนื่องจากเปน

ขอมูลขาว 
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สารเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่  หากเปดเผยก็จะเปนการแสดงให

ประชาชนไดรับทราบวา หนวยงานของรัฐและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของไดปฏิบัติหนาที่แลว อันเปนการยืนยัน

ความโปรงใสในการดําเนนิงานของรัฐ อีกทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะ

เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการสืบหานายทนง โพธิ์อาน ตอไปแตอยางใด  

แมในขอมูลขาวสารนั้น จะปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัว  ครอบครัว และสุขภาพของ

นายทนง โพธิอ์าน  ซึ่งบางสวนอาจจะเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล  แตก็เปนคําช้ีแจงของผูใหถอยคําตอ

คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  เกี่ยวกับขอสันนิษฐานขอหนึง่ถงึสาเหตุแหงการหายตัว

ไปของนายทนง โพธิ์อาน  มิใชขอมลูขาวสารที่อยูในความควบคุมดูแลของสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร ตามนยัมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งการ

เปดเผยขอมูลขาวสารสวนนี ้ จะทาํใหไดรับขอเท็จจริงครบทุกดาน  อันอาจจะเปนประโยชนตอการ

แสวงหาขอเทจ็จริงกรณีการหายตัวของนายทนง โพธิ์อาน ตอไป จึงไมเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดย

ไมสมควร เวนแตชื่อของผูหญิงซึง่ถูกกลาวอางวามีความสัมพันธสวนตัวกับนายทนง โพธิ์อาน ไมสมควร

เปดเผย เพราะจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลของบุคคลภายนอกโดยไมสมควร  ทัง้นี ้ ตามมาตรา 15 

วรรคหนึง่ (5) แหงพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

               อนึง่ ถาหากขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณขอใหเปดเผยจะมีการกลาวพาดพิงถึงผูอ่ืนในทางที่

อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได ก็มิใชความเสยีหายตอความมัน่คงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (1) แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  หากผูไดรับขอมูลขาวสารหรือบุคคลใดนําไป

เผยแพร ยอมจะตองรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 

                คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการแผนดิน และ

การบังคับใชกฎหมาย  จงึมีคําวนิิจฉัยให สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปดเผยขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการยติุธรรมและสิทธิมนุษยชน กรณีการหายตัวไปของ

นาย ทนง โพธิ์อาน แกผูอุทธรณ โดยใหลบ หรือตัดทอน หรือทําโดยประการอ่ืนใดในสวนที่เกีย่วกับช่ือ

และขอความอ่ืนทีท่ําใหรูตัวผูใหถอยคําตอคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไดตามที่

เห็นสมควร และใหปกปดชื่อของผูหญิงซึ่งถูกกลาวอางวามีความสัมพันธสวนตัวกบันายทนง โพธิ์อาน 

ดวย 
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4.3 ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ      
 ขอบังคับการประชุม และระเบียบของรัฐสภา 
 

4.3.1ปญหาการใชสิทธิในการรับรูบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน 
 

จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอ 

บังคับการประชุมวุฒิสภา  และขอบังคับการประชุมรัฐสภา ไดกําหนดให (1) ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ

สมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการ

ออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ  (2) การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง

ตําแหนงใด  ใหกระทําเปนการลับทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) สถานที่ปดประกาศบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และ

วุฒิสภายังไมเหมาะสม ทําใหประชาชนเขาไปตรวจสอบไดยาก เนื่องจากตองผานการขออนุญาตเขาไป

ในบริเวณสภากอน 

2) เจาหนาที่ไมไดเก็บประกาศบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร  

และวุฒิสภาที่เคยปดประกาศไวใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดทันที 

     
 4.3.2   ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุมสภาท่ีมีการถาย 
  ทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน 
   

  จากการที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และขอบังคับการประชุมรัฐสภา  ไดกําหนดให (1) การประชุมสภา

ผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่

กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิก

ของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา

หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ   
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(2) การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานสภาผูแทนราษฎร

กําหนด และใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ สวนการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการ

ประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎรเทานั้น (3) ในการประชุมวุฒิสภาที่เปน

การเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว และให

ประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน และจัดใหมี

การถายทอดการประชุมทางเคร่ืองขยายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา 

หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใด

ในระยะที่จะฟงการประชุมได ก็แตเฉพาะสมาชิก รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของท่ี

ประชุม และหามใชเคร่ืองบันทึกเสียงหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา (4) ในการ

ประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากําหนด และ

ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากมี

เหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่

ไดรับอนุญาตจากประธานรัฐสภาเทานั้น  ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) การถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศนข้ึนอยูกับการ

ตัดสินใจของประธานสภาวาจะใหมีการถายทอดการประชุมสภาแตละคร้ังหรือไม 

  2) วิทยุและโทรทัศนสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของฝายบริหาร (วิทยุของรัฐสภามีอยู

แลวแตคล่ืนวิทยุยังตํ่าอยูมาก) การถายทอดการประชุมสภาแตละคร้ังตองอาศัยคําส่ังอนุญาตของฝาย

บริหารทุกคร้ังไป 

   
4.3.3  ปญหาการใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมสภา 

   จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  ขอบังคับการประชุมรัฐสภา  และระเบียบการอนุญาตใหผูแทน

หนังสือพิมพและประชาชนเขาฟงการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดกําหนดให (1) การประชุม

สภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะที่ 
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กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาหรือสมาชิก

ของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ (2) 

การประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานสภาผูแทนราษฎร

กําหนด และใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน เวนแตมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการ

ประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎรเทานั้น (3) ในการประชุมวุฒิสภาที่เปน

การเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดไว และให

ประธานวุฒิสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน และจัดใหมี

การถายทอดการประชุมทางเคร่ืองขยายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณของรัฐสภา 

หากมีเหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนในการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใด

ในระยะที่จะฟงการประชุมได ก็แตเฉพาะสมาชิก รัฐมนตรี และผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานของท่ี

ประชุม และหามใชเคร่ืองบันทึกเสียงหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ยกเวนการบันทึกของวุฒิสภา (4) ในการ

ประชุมเปดเผย ใหบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุมรัฐสภาไดตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากําหนด และ

ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากมี

เหตุขัดของใหแจงที่ประชุมทราบ  สวนในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่

ไดรับอนุญาตจากประธานรัฐสภาเทานั้น  (5) เจาของหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพประเภทขาวสาร

การเมืองฉบับใดประสงคจะใหผูแทนหนังสือพิมพเปนผูแทนของตนเขาฟงการประชุมของสภา ก็ใหยื่นคํา

ขออนุญาตตามแบบตอสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา โดยระบุชื่อของผูซึ่งจะขอใหเขาฟงการประชุม 

จํานวนไมเกิน 5 คนพรอมดวยรูปถาย และใหแสดงใบอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนเกี่ยวกับการไดรับอนุญาต

ใหออกหนังสือพิมพดวย    (6) ผูที่จะเขาฟงการประชุมของสภาไดนั้น โดยปกติจะตองเปนผูมีอายุครบ 

20 ปบริบูรณ   ผูใดประสงคจะเขาฟงการประชุมของสภาคร้ังใด ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบตอ

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา และตองมีสมาชิกสภาลงลายมือช่ือรับรองดวย โดยคําขออนุญาตนั้น ตอง

ยื่นลวงหนากอนวันที่มีการประชุมสภาคร้ังนั้น  ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) ระเบียบในการเขาฟงการประชุมสภายังไมเหมาะสม เชน การกําหนดอายุของผูเขาฟง

การประชุมสภา การยื่นคําขออนุญาตโดยตองมีสมาชิกสภาลงลายมือช่ือรับรอง และการใหยื่นคําขอ 
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  2) ไมมีการระบุเหตุผลที่ชัดเจนในการประชุมลับ 

3) ที่นั่งสําหรับเขาฟงการประชุมสภามีจํากัด 

4) เจาหนาที่ไมคอยอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมสภา 

 
4.3.4 ปญหาการใชสิทธิในการรับรูการออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย 

  จากการที่ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และ

ขอบังคับการประชุมรัฐสภา ไดกําหนดให (1) การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย แตเม่ือ

สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวา 20 คน  ขอใหกระทําเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ  ใน

กรณีที่สมาชิกเสนอญัตติใหลงคะแนนลับ ถามีสมาชิกคัดคานและมีผูรับรองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

สมาชิกในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ใหถือเปนเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปดเผย  (2) การออกเสียง

ลงคะแนน ใหกระทําเปนการเปดเผย เวนแตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวา 10 คน  

ขอใหกระทําเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ แตถามีสมาชิกคัดคาน และมีผูรับรองมากกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผย  (3) การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปน

การเปดเผย แตเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไมนอย

กวา 40 คน ขอใหกระทําเปนการลับ จึงใหลงคะแนนลับ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิก

รัฐสภาเสนอญัตติใหลงคะแนนลับ ถามีสมาชิกรัฐสภาคัดคานและมีผูรับรองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

สมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา ใหถือเปนเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปดเผย  ทําใหเกิดปญหา

ดังตอไปนี้ 

  1) การออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผยยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูอีกมากเนื่องจากมีให

เลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 

2) การออกเสียงลงคะแนนลับ ยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 
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 4.3.5  ปญหาการใชสิทธิในการรับรูรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุม 
  คณะกรรมาธิการ 
   

  จากการที่ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และ

ขอบังคับการประชุมรัฐสภา ไดกําหนดให (1) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูพิมพและโฆษณา

รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ นอกจากรายงานการประชุมลับที่สภาผูแทนราษฎรมีมติไมให

เปดเผย  (2) เลขาธิการวุฒิสภาเปนผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมวุฒิสภา ทั้งนี้ นอกจาก

รายงานการประชุมลับที่มิไดมีมติของวุฒิสภาใหเปดเผย และขอความที่หามโฆษณา (3) เลขาธิการ

รัฐสภาเปนผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุมรัฐสภา ทั้งนี้ นอกจากรายงานการประชุมลับที่ที่

ประชุมรัฐสภามีมติไมใหเปดเผย  ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) การจัดทํารายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการเปนไปดวย

ความลาชา 

  2) มีความไมสะดวกในการเขาไปคนควารายงานการประชุมสภาซ่ึงเก็บไวสําหรับใหบริการ

ในหอสมุดรัฐสภา 

3) ไมมีการเผยแพรรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ 
  4) เจาหนาที่ ไมคอยใหความรวมมือในการใชสิทธิในการรับรูรายงานการประชุม

คณะกรรมาธิการ โดยอางวาเปนรายงานที่ไมสามารถเปดเผยได 

 

 
4.3.6  ปญหาการใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการ 

   

  จากการที่ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  และ

ขอบังคับการประชุมรัฐสภา  ไดกําหนดให (1) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

รัฐมนตรี และผูซึ่งประธานของที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเขาฟงการประชุม ในกรณีประชุมลับ ผูที่จะเขาฟง

การประชุมไดตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม (2) 

สมาชิกวุฒิสภาและผูซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ มีสิทธิเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการ   
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ในกรณีประชุมลับ ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม และไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมาธิการ (3) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี หรือผูซึ่งประธานของ

ที่ประชุมอนุญาต มีสิทธิเขาฟงการประชุม  ในกรณีประชุมลับ ผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวน

เกี่ยวของกับการประชุม และไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม  ทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 

  1) การเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการจะตองไดรับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม

กอน 

3) ที่นั่งสําหรับเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการมีจํากัด 

  3) เจ าหนาที่ มั กจะไม ใหความร วมมือในการใช สิทธิ ในการเข าฟ งการประชุม

คณะกรรมาธิการ 
DPU



บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 

  จากการศึกษาเร่ือง “สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ” ดังกลาว พบวาสทิธิ

ในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

รัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุม และระเบียบของรัฐสภา มีอยูหลายดาน คือ 

 1) สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่ลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา 

 2) สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

 3) สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 

 4)   สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผย 

 5) สิทธิในการรับรูบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน 

 6) สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุมสภาที่มกีารถายทอดทางวิทยกุระจายเสียง

หรือวิทยุโทรทศัน 

 7) สิทธิในการเขาฟงการประชุมสภา 

 8) สิทธิในการรับรูการออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย 

 9) สิทธิในการรับรูรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ 

 10) สิทธิในการเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการ 

  อยางไรก็ตาม ในการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบญัญัติ มีปญหาเกิดข้ึน

ดังตอไปนี้ 

  1) ปญหาจากการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

   1.1) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

    (1) ขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติทีต่องจัดพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา

ยังไมเปนปจจุบัน 

      (2) เจาหนาทีม่ักจะไมใหความสนใจในการจัดเตรียมขอมูลขาวสารที่ตองจัดพิมพ

เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา 
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    1.2) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

   (1)  ขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติที่จดัไวใหประชาชนเขาตรวจดูยังมีอยูจํานวน

นอย 

    (2) ระเบียบวาดวยการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูยังไมรัดกุม 

    (3) สถานที่สําหรับจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูยังไมเหมาะสม 

         (4) เจาหนาที่มักจะไมใหความสําคัญกับการจัดเตรียมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน

เขาตรวจดู 
 

   1.3) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 

                           (1) ประชาชนยังไมไดรับความสะดวกในการขอขอมลูขาวสารของฝายนิติบัญญัติ 

ที่จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 

          (2) เจาหนาที่มักจะไมคอยอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาว 

สารที่จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 

   1.4) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่อาจมคํีาส่ังมิใหเปดเผย 

                         (1) สภามักจะไมยอมเปดเผยขอมูลขาวสารบางรายการโดยเฉพาะขอมูลขาวสารใน 

ชั้นคณะกรรมาธิการโดยอางวาเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

    (2) เจาหนาที่มักจะอางวาขอมูลขาวสารของฝายนิติบญัญัติเปนขอมูลขาวสารที่ไม

อาจเปดเผยได เนื่องจากการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด 

   2) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนติิบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 

ขอบังคับการประชุม และระเบียบของรัฐสภา 

       2.1) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูบันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต

ละคน 
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            (1) สถานที่ปดประกาศบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภา สภา

ผูแทนราษฎร และวุฒิสภายงัไมเหมาะสม ทําใหประชาชนเขาไปตรวจสอบไดยาก เนื่องจากตองผานการ

ขออนุญาตเขาไปในบริเวณสภากอน 

          (2) เจาหนาที่ไมไดเก็บประกาศบันทกึการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภา 

สภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภาที่เคยปดประกาศไวใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดทันท ี

   2.2) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุมสภาที่มกีาร

ถายทอดทางวทิยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน 

           (1) การถายทอดการประชุมสภาทางวทิยกุระจายเสียงและหรือวิทยโุทรทัศน

ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของประธานสภาวาจะใหมีการถายทอดการประชุมสภาแตละคร้ังหรือไม 

             (2)  วิทยุและโทรทัศนสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของฝายบริหาร (วิทยุ

ของรัฐสภามีอยูแลวแตคล่ืนวิทยยุังตํ่าอยูมาก) การถายทอดการประชุมสภาแตละคร้ังตองอาศัยคําส่ัง

อนุญาตของฝายบริหารทุกคร้ังไป 

    2.3)  ปญหาการใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมสภา 

       (1) ระเบียบในการเขาฟงการประชุมสภายังไมเหมาะสม เชน การกําหนดอายุ

ของผูเขาฟงการประชุมสภา การยืน่คําขออนุญาตโดยตองมีสมาชิกสภาลงลายมือช่ือรับรอง และการให

ยื่นคําขออนุญาตลวงหนากอนวนัทีม่ีการประชุมสภา เปนตน  นอกจากนี้ยงัเปนระเบียบเกาซึ่งใชมา

ต้ังแตป พ.ศ. 2516 

       (2) ไมมีการระบุเหตุผลที่ชดัเจนในการประชุมลับ 

    (3)   ที่นัง่สําหรับเขาฟงการประชุมสภามีจํากัด 

                       (4)  เจาหนาทีไ่มคอยอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิในการเขาฟงการ 

ประชุมสภา 

                               2.4)    ปญหาการใชสิทธิในการรับรูการออกเสียงลงคะแนน 

                                         (1)  การออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผยยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูอีกมาก

เนื่องจากมีใหเลือกปฏิบัติไดหลายวิธ ี

                                         (2)  การออกเสียงลงคะแนนลับ ยงัไมมหีลักเกณฑที่ชัดเจน 
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    2.5) ปญหาการใชสิทธิในการรับรูรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุม

คณะกรรมาธิการ 

                                        (1) การจัดทาํรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุมคณะ 

กรรมาธิการเปนไปดวยความลาชา 

      (2) มีความไมสะดวกในการเขาไปคนควารายงานการประชุมสภาซึ่งเก็บไว

สําหรับใหบริการในหอสมุดรัฐสภา 

        (3) ไมมีการเผยแพรรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ 

                   (4) เจาหนาที่ไมคอยใหความรวมมือในการใชสิทธิในการรับรูรายงานการ 

ประชุมคณะกรรมาธิการ โดยอางวาเปนรายงานที่ไมสามารถเปดเผยได  

    2.6) ปญหาการใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการ 

         (1) การเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการจะตองไดรับอนุญาตจากประธาน

ของที่ประชุมกอน 

        (2)  ที่นัง่สําหรับเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการมีจํากัด 

       (3) เจาหนาทีม่ักจะไมใหความรวมมือในการใชสิทธิในการเขาฟงการประชุม

คณะกรรมาธิการ    

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 

จากปญหาในการใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติดังกลาว มีขอ 

เสนอแนะดังตอไปนี้ 

   1) การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบญัญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

    1.1) การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

       (1) ควรเรงดําเนนิการจัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ

โดยเร็วเมื่อมีขอมูลขาวสารเพิ่มเติม 
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    1.2) การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

         (1)  ควรจะเรงดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติที่จัดไวให 

ประชาชนเขาตรวจดูใหเปนปจจุบัน 

 (2) ควรจะแกไขระเบียบวาดวยการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูให 

มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

                                      (3) ควรจัดหาสถานทีท่ี่เหมาะสมสําหรับจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชน

ตรวจดูไดงายข้ึน 

    1.3) การใชสิทธใินการรับรูขอมูลขาวสารที่จัดหาใหแกผูขอเฉพาะราย 

        (1) ควรจะกําหนดระเบียบวาดวยการขอขอมูลขาวสารของฝายนติิบัญญัติให

ชัดเจน 

    1.4) การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผย 

       (1) ควรจะมีระเบียบและแนวทางที่ชัดเจนในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ฝายนิติบัญญัติ 

          2) การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนติิบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ขอบังคับ

การประชุม และระเบียบของรัฐสภา 

    2.1) การใชสิทธิในการรับรูบันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน 

         (1) ควรจัดสถานที่ปดประกาศบันทกึการออกเสียงลงคะแนนใหประชาชน 

สามารถเขาไปตรวจสอบไดงายข้ึน 

          2.2) การใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุมสภาที่มีการถายทอดทาง

วิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน 

        (1) ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุม กาํหนดวธิกีารและข้ันตอนในการจัด

ใหมีการถายทอดการประชุมสภาที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

          (2)  ควรมีโทรทัศนของรัฐสภา (วิทยุของรัฐสภามีอยูแลว แตคล่ืนวทิยุยงัตํ่า

อยูมาก) 

     2.3) การใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมสภา 
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            (1) ควรมีการแกไขระเบียบในการเขาฟงการประชุมสภาใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

                                 (2) ควรมีการระบุเหตุผลที่ชัดเจนในการประชุมลับ 

                                    (3) ควรจัดสรรเวลาในการเขาฟงการประชุมสภาใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  2.4)  การใชสิทธิในการรับรูการออกเสียงลงคะแนน 

             (1) ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับวิธปีฏิบัติในการออกเสียงลง 

คะแนนโดยเปดเผย (ซึ่งมีอยูหลายวิธีเกินไป) ใหเหมะสมยิ่งข้ึน 

                               (2)  ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุมเกี่ยวกบัการออกเสียงลงคะแนนลับ

วาจะทําไดในกรณีใดบาง 

    2.5) การใชสิทธิในการรับรูรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุม

คณะกรรมาธิการ 

(1) ควรเรงดําเนนิการจัดทาํรายงานการประชุมสภาและรายงานการประชุม 

คณะกรรมาธิการใหแลวเสร็จโดยเร็วดวยการใชเทคโนโลยีทีท่ันสมยัเพิ่มมากข้ึน 

(2) ควรมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการเขาไปใชบริการของหอสมุดรัฐสภา 

ใหสามารถเขาไปใชบริการไดงายข้ึนกวาเดิม 

       (3) ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุมเกี่ยวกบัการเผยแพรรายงานการประชุม

คณะกรรมาธิการใหสามารถกระทาํไดเชนเดียวกับรายงานการประชุมสภา 

    2.6) การใชสิทธิในการเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการ 

         (1) ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเขาฟงการประชุมคณะ 

กรรมาธิการใหกระทําไดงายข้ึน 

                              (2) ควรจัดสรรเวลาในการเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธิการใหเหมาะสม 

ยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

(สําเนา) 
คําสั่งสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ที่ 1318 / 2543 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
                                                       ________________ 

  

 ดวย  ไดมพีระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  กําหนดให

หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  ใหประชาชนเขาตรวจดูได 

 ดังนัน้  เพื่อใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  เร่ือง การเปดเผยขอมูลขาวสารของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   วาขอมูลขาวสารประเภทใดจะเปดเผยตอบุคคลใดได

หรือไม  ภายใตเงื่อนไขเชนใด  จึงใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ที ่

1373/2542  ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2542 เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย 

 1.   นางอุมาสีว     สอาดเอ่ียม    ประธานกรรมการ 

 2.   รอยเอก(หญิง)สุวัฒนา     เหลืองไตรรัตน   กรรมการ 

 3.   ผูอํานวยการหอสมุดรัฐสภา   กรรมการ 

 4.    ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ   กรรมการ  

 5.   ผูอํานวยการกองการประชาสัมพันธ  กรรมการ 

 6.   ผูอํานวยการสถานีวทิยุกระจายเสียงรัฐสภา กรรมการ 

 7.   ผูอํานวยการกององคการรัฐสภาระหวางประเทศ กรรมการ 

 8.   ผูอํานวยการกองการประชุม   กรรมการ 

 9.    ผูอํานวยการกองกรรมาธิการ 1   กรรมการ 

 10. ผูอํานวยการกองกรรมาธิการ 2   กรรมการ 

 11. ผูอํานวยการศูนยชวเลขและพิมพดีด  กรรมการ 
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 12. ผูอํานวยการศูนยบริการทางวิชาการและกฎหมาย กรรมการ 

 13. ผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการและเลขานุการ 

                  14.  ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 15. หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                   ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  พิจารณาวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  และพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวธิีการปฏิบัติแก

เจาหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   แลวรายงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

เพื่อพิจารณาตอไป 

         ทั้งนี้  ต้ังแตบดันี้เปนตนไป 

    ส่ัง ณ วันที ่  23   มิถุนายน  พ.ศ.2543 

    

          ศิริลักษณ    ปนบํารุงกิจ 

         (นางศิริลักษณ   ปนบํารุงกจิ) 

         เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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ภาคผนวก ข 

 
เรื่อง : นายนพฤทธิ ์อนันอภิบุตร อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร (รายงานการ 
         ประชุมของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณราย 
         จาย ต้ังแตปงบประมาณ 2532 จนถึงปงบประมาณ 2543) ของสํานกังานเลขาธกิาร 
         สภาผูแทนราษฎร 
           (พ.ต.ท. วรัท วิเชียรสรรค เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ) 

                                                   __________________________ 

 
1.ความเปนมา 

นายนพฤทธ์ิ อนันอภิบุตร นสิิตปริญญาโท ชั้นปที่ 2 เลขประจําตัวนิสิต 4185558129 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังทาํการศึกษาวทิยานพินธหวัขอ “การวเิคราะห

กระบวนการกาํหนดงบประมาณแผนดินในสภาผูแทนราษฎรของไทย” ดังนัน้ คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จงึไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหขอสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร อํานวยความสะดวกและใหขอมูลเพื่อใชประกอบการทําวิทยานิพนธ  

 
 2.ขอเท็จจริง 

             2.1นายนพฤทธ์ิ อนนัอภิบุตร โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มีหนงัสือที่ ทม 0314/1159 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2543 ถึงเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร เพื่อขอขอมูลรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ต้ังแตปงบประมาณ 2532 จนถงึปงบประมาณ 2543 เพื่อใช

ประกอบการทาํวทิยานพินธ 

                         2.2 สํานกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ไดมีหนงัสือ ที่ สผ 0002/3664 ลง

วันที่ 8 มิถนุายน 2543 ถึงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร แจงวาการประชุมของคณะกรรมาธิการเปน

การประชุมเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานัน้ ดังนัน้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

อาจจะมกีารใชคําพูดพาดพงิถึงหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอ

ชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่บุคคลใดตามมาตรา 15 (4) แหงพระราชบญัญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมูลตามขอ 
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2.3 นายนพฤทธ์ิ อนันอภิบุตร จงึมีหนงัสือลงวันที ่14 มิถุนายน 2543 อุทธรณ 

คําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากเหน็วา ใน

สังคมประชาธปิไตย ประชาชนตองมีสิทธใินการรูปญหาของสังคม มสิีทธิในการเขามามีบทบาท

และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อแกปญหาของชาติ ดังนั้น ประชาชนยอมสามารถมีสวน

รวมและสามารถตรวจสอบการทํางานของสภาผูแทนราษฎรได นอกจากนี ้การใชจายเงนิ

งบประมาณเกี่ยวของกับประชาชนทุกคน จึงยอมตองสามารถตรวจสอบได อีกทั้งการประชุม

ดังกลาวมิใชเปนการประชุมลับ จงึไมมีเหตุผลที่ตองปกปด และนายนพฤทธ์ิ อนนัอภิบุตร ไดแนบ

สําเนาคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหาร

ราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย  ที่ สค 16/2542 ที่มีขอเทจ็จริงในทํานองเดียวกันมา

ดวย 

 
3.ขอกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่เก่ียวของดังนี ้

  - มาตรา 11 การขอขอมูลขาวสารของราชการ 

  - มาตรา 15 ขอมูลที่หนวยงานของรัฐ อาจใชดุลพินิจในการเปดเผยหรือไมก็ได ฯลฯ 

(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ฯลฯ 

- มาตรา 18 สิทธิในการอุทธรณของประชาช6น 

 
4.ขอพิจารณา 
  4.1 สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่

ไดมีการระบุใหนายนพฤทธ์ิ อนนัอภิบุตร โดยใหเหตุผลตามนยัมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกอใหเกิดสิทธิอุทธรณตามมาตรา 18 แหง

พระราชบัญญัติฉบับเดียวกนั 

  4.2 นายนพฤทธ์ิ อนนัอภิบุตร ไดมีหนงัสือลงวนัที ่14 มิถุนายน 2543 ใชสิทธิอุทธรณ

ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ภายหลังจากไดรับคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามที่คณบดีคณะเศษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหจาก

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ 8 มิถนุายน 2543 ถือไดวาไดใชสิทธอุิทธรณตาม

กฎหมาย และเปนการใชสิทธิภายในกําหนดดวย เนื่องจากการปฏิเสธดังกลาวไมไดมีการแจงสิทธิ

ในการอทุธรณตามกฎหมายแตอยางใด 
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5. ความเห็นของฝายเลขานุการ 
  5.1 กรณีการอุทธรณนี ้สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ไดมคํีาสั่งปฏิเสธการ

เปดเผยขอมูลตามคําขอแลว โดยใหเหตุผลตามมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ทําใหนายนพฤทธ์ิ อนนัอภิบุตร มีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารดังกลาว 

  5.2 เร่ืองอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลเร่ืองนี ้เหน็สมควรสงเร่ืองใหคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใช

กฎหมาย พิจารณา 

 
6. ความเห็นของคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสงเรื่องอุทธรณ 
  เห็นควรเสนอเร่ืองเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย ตามที่ฝายเลขานุการ

เสน9อ 

 

                                                               สมชัย วัฒนการุณ 

                                                                (นายสมชัย วฒันการุณ) 

                                                                  ที่ปรึกษากฎหมาย สขร. 

                                                                 29 มีนาคม 2543 
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ภาคผนวก ค 
 

(สําเนา4) 
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบงัคับใชกฎหมาย 
ที่ สค 16/2542 

เรื่อง  นายชลัท  ประเทืองรัตนา  อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 

__________________ 
 
ผูอุทธรณ     : นายชลัท   ประเทืองรัตนา 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ  : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 

   อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา นายชลัท ประเทืองรัตนา  นสิิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนผูชวยวจิัยโครงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ไดมี

หนงัสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2542 ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เพื่อขอคนเอกสารรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกีย่วของกับคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ  ตอมา 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดมีหนงัสือ ที ่ สผ 0002/2600 ลงวนัที ่ 25 มีนาคม 2542 

ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวาในรายงานการประชุมของ

คณะกรรมาธิการฯ เปนการประชุมเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ  อาจจะมีการใชคําพูดพาดพงิถงึ

หนวยงานหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล

หนึง่บุคคลใด ตามมาตรา 15 (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

  นายชลัท ประเทืองรัตนา ไดมีหนงัสือลงวันที่ 2 เมษายน 2542 อุทธรณตอประธาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กรณีการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  โดยอางวาการประชุมเพือ่จัดทํารางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ เปนการจัดทําตามกติกาของ
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ประชาชนเพื่ออยูรวมกนัของคนไทยทุกคนอันเปนประโยชนสาธารณะที่คนไทยพงึรับทราบ อีกทั้ง

การประชุมดังกลาวไดมีการถายทอดสดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียง สํานกังานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎรจึงไมมีเหตุผลที่จะปกปดขอมูลดังกลาว 
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      คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการ

แผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย พิจารณาแลวเหน็วาการปฏิเสธมใิหเปดเผยขอมูลขาวสารของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยอางวาหากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติหรือ

ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนัน้ ไมอาจรับฟงได  เนื่องจากรายงานการประชุมดังกลาว 

เปนขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

และการเปดเผยมิไดกระทบตอสิทธิของบุคคลหรือไมทําใหบุคคลใดไดรับความเสียหายหรือเกดิ

อันตรายตอชีวติหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อีกทั้งมไิดเปนการประชุมลับทีจ่ะถอื

ไดวาเปนขอมลูขาวสารที่มีกฎหมายคุมครองสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมิใหเปดเผย 

ตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 15(6) 

    ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 มาตรา 35 คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหาร

ราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย จงึมีมติใหสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เปดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและรายงานการประชุมของ

คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ใหแก นายชลัท ประเทืองรัตนา 

                              

    ชูเชิด รักตะบุตร     ประธานกรรมการ 

                     (นายชเูชิด รักตะบุตร) 

                          ปรีดี เกษมทรัพย    กรรมการ 

                      (ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย) 

                          บวรศักด์ิ อุวรรณโณ    กรรมการ 

    (ศาสตราจารยบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ) 

                           สมยศ เชือ้ไทย     กรรมการ 

    (ผูชวยศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย) 

                           ประจักษ พุทธิสมบัติ    กรรมการ 

                      (นายประจักษ พทุธิสมบัติ) 
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      วัฒนา รัตนวิจิตร    กรรมการ 

                       (นายวัฒนา รัตนวิจิตร) 
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            อนันต อนันตกูล    กรรมการ 

                           (นายอนันต อนันตกูล) 

 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ                    วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2542 
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ภาคผนวก ง 

 
(สําเนา) 

คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สาขาการแพทยและสาธารณสขุ 

ที่ พส 1/2543 
เรื่อง มูลนิธิเพื่อผูบริโภค อุทธรณคําสัง่ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร (แบบสอบถามเรื่องการ 
        เพิ่มปริมาณแคฟเฟอีนในเครื่องด่ืมบรรจสุําเร็จรูป)ของสาํนักงานเลขาธิการสภาผู 
        แทนราษฎร 
                                       __________________________ 
 

ผูอุทธรณ      :  มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

หนวยงานของรัฐที่รบัผิดชอบ     :   สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 

                  อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา มูลนิธิเพื่อผูบริโภค โดยนางสาวสารี  อองสมหวงั ผูจัดการ

มูลนิธิฯ    ผูรับมอบอํานาจ ไดมีหนงัสือลงวันที ่5 มกราคม 2543 ขอขอมูลขาวสารจากสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดแกแบบสอบถามซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขไดจดัทําข้ึน 

และสอบถามไปยังกรรมการอาหารและยา เพื่อใหกรรมการอาหารและยาไดแสดงความคิดเห็นตอ

เร่ืองการเพิ่มปริมาณแคฟเฟอีน จาก 50 มลิลิกรัม เปน 80 มิลลิกรัมในเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูป 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดมีหนงัสือ ที ่ สผ 0002/831 ลงวนัที ่ 31 

มกราคม 2543 แจงใหมูลนิธิเพื่อผูบริโภคทราบวา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภา

ผูแทนราษฎร มีมติวาไมสามารถใหขอมลูแบบสอบถามดังกลาวแกมูลนิธิเพื่อผูบริโภคได เพราะ

เปนเอกสารราชการ และเปนความลับของคณะกรรมการอาหารและยาแตละบุคคล  ถาเผยแพร

ออกไปอาจมผีลกระทบถงึคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามดังกลาวตอคณะกรรมาธิการฯได  มูลนิธิเพื่อผูบริโภคจึงไดมีหนงัสือลงวันที ่ 1 

กุมภาพนัธ 2543 อุทธรณเร่ืองการไมเปดเผยขอมูลดังกลาวมายังคณะกรรมการวนิิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร 
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 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาการแพทยและสาธารณสุข ได

เชิญผูแทนสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และมูลนิธิเพื่อผูบริโภคมาช้ีแจงแลว มีขอเท็จจริง

สรุปเพิ่มเติม คือ 
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 ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดชี้แจงวา แบบสอบถามในเร่ืองนี้มกีาร

ระบุชื่อผูที่กรอกแบบสอบถาม ลายมือของผูกรอกแบบสอบถาม และมีการแสดงความคิดเห็นไว

ดวย  การเปดเผยจะทาํใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงเปน

ผูตอบแบบสอบถามได 

 ผูแทนมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ไดชี้แจงวา เร่ืองอุทธรณนี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมาธิการ

การ      สาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร  ไดนําปญหาการเพิ่มปริมาณแคฟเฟอีนในเคร่ืองด่ืมที่ผสม

แคฟเฟอีนข้ึนมาพิจารณา โดยมีความเปนมาวา  กรณีทีอ่งคการระหวางประเทศจะกําหนด

มาตรฐานสากล  ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการตางประเทศ เคยทาํหนังสือ

แยงขอใหมีปริมาณแคฟเฟอีนในเครื่องด่ืมจาก 350 มิลลิกรัมตอลิตร เปน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

หรือ 50 มิลลิกรัมตอขวดขนาด 100 ซี.ซี. ไว  แตคณะกรรมการอาหารและยาไดพิจารณาคําขอ

เสนอเพิม่เปน 80 มิลลิกรัมตอขวดขนาด 100 ซ.ีซี. ซึ่งคําขอดังกลาว เปนการขัดกับขอเสนอที่

ประเทศไทยเคยเสนอไว นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณแคฟเฟอีนเปนการเพิม่ความเขมขน แมจะมี

ผลทําใหเหมือนเปนเคร่ืองด่ืมประเภทแกงวงนอน แตขอเท็จจริงแลว การเพิ่มปริมาณแคฟเฟอีนจะ

มีผลขางเคียงทําใหหวัใจเตนเร็วข้ึนและมอีาการมือส่ันได ตลอดจนมโีอกาสติดยาเพิ่มข้ึน  ดังนัน้ 

การเพิม่ปริมาณแคฟเฟอีนดังกลาว จะเปนการเพิ่มโทษมากกวาการเพิ่มคุณ  มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

จึงตองการทราบวา คณะกรรมการอาหารและยาแตละทานมีความเหน็ในเร่ืองนี้อยางไร  เพื่อทาง

มูลนิธิเพื่อผูบริโภคจะไดชี้แจงและทาํความเขาใจกับผูแทนของหนวยงานตาง ๆ ในคณะกรรมการ

อาหารและยา 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาการแพทยและสาธารณสุข  

พิจารณาขอเท็จจริงและคําชี้แจงของผูทีเ่กี่ยวของแลว เห็นวา  ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปริมาณแคฟเฟอีนในเคร่ืองด่ืมบรรจุสําเร็จรูปที่กรรมการอาหารและยาไดแสดงความคิดเห็นไวเปน

ความเห็นทางวิชาการ ซึง่จะเปนประโยชนตอสาธารณะ จึงควรเปดเผยได  แตหากการเปดเผย

ขอมูลขาวสารสวนใด เชน การเปดเผยช่ือหรือสวนทีท่าํใหรูตัวผูกรอกแบบสอบถาม อันอาจจะทํา

ใหกระทบตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาหารและยา ในการใหความรวมมือในโอกาส

ตอไป  ก็สามารถใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมลูขาวสารสวนนั้นได 
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 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 มาตรา35  คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาการแพทยและ

สาธารณสุข  จึงมีมติใหสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร  เปดเผยขอมูลแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปริมาณแคฟเฟอีนในเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูปที่กรรมการอาหารและยาไดแสดงความคิดเห็นไว 

ตามที่มูล 
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นิธิเพื่อผูบริโภครองขอ  โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปกปดชื่อ หรือส่ิงที่จะทําให

ทราบเกีย่วกับตัวบุคคลผูกรอกแบบสอบถามได  เพื่อไมใหกระทบตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการอาหารและยา  และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภาผูแทนราษฎร ไดใน

โอกาสตอไป 

 

                        จรัส  สุวรรณเวลา            ประธานกรรมการ 

                  (ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณเวลา) 

                         วิทยา  ตันสุวรรณนนท            กรรมการ 

                  (ผูชวยศาสตราจารยวทิยา  ตันสุวรรณนนท) 

                          แสวง  บุญเฉลิมวิภาส             กรรมการผูรับผิดชอบสํานวน 

                   (รองศาสตราจารยแสวง  บญุเฉลิมวิภาส) 

 

            สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ    วนัที ่16 มิถุนายน 2543 
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ภาคผนวก จ 

 
(สําเนา) 

คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สาขาสังคม การบรหิารราชการแผนดิน และการบงัคับใชกฎหมาย 

ที่ สค 27/2545 
เรื่อง  อุทธรณคําสัง่มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
กรณกีารหายตัวไปของนายทนง  โพธิอ์าน 

 
______________________ 

 
ผูอุทธรณ    :  มูลนิธพิิพธิภัณฑแรงงานไทย 

       โดย นายปยเชษฐ  แคลวคลาด  กรรมการและเลขานุการ 

หนวยงานของรัฐที่รบัผิดชอบ  :  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

   

             อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา  มูลนธิิพิพธิภัณฑแรงงานไทย  โดย นายปยเชษฐ  แคลวคลาด  

กรรมการและเลขานุการ  ผูอุทธรณ ไดมีหนังสือ ลงวันที ่5 มิถุนายน 2543 ถึงประธานรัฐสภา เพื่อ

ขอสําเนาขอมลูขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เกีย่วกับรายงานการประชุม

ของคณะกรรมาธิการการยติุธรรมและสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการการแรงงานและ

สวัสดิการสังคม สภาผูแทนราษฎร กรณีการหายตัวไปของนายทนง  โพธิ์อาน  อดีตประธานสภา

องคการลูกจาง  สภาแรงงานแหงประเทศไทย ทีห่ายตัวไปต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน 2534 ทั้งนี้ 

เนื่องจากพิพธิภัณฑแรงงานไทยไดรวมกับสภาองคการลูกจาง  สภาแรงงานแหงประเทศไทย  และ

สหภาพแรงงานการขนสงและบริการเสริมการขนสงสินคาออก  ไดกาํหนดการทาํบุญและกิจกรรม

รําลึกเนื่องในโอการครบรอบ 9 ปของการหายตัวไปของนายทนง โพธิอ์าน ในวนัที่ 18 มิถนุายน 
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2543  โดยจะมีการสรุปรวบรวมพยานหลักฐาน และรายงานเก่ียวกับการสืบคนหาตัวนายทนง 

โพธ์ิอาน ใหสาธารณชนไดรับทราบ และเก็บรวบรวมหลักฐานเหลานัน้ไวในพิพธิภัณฑแรงงานไทย 

             สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีหนังสือ ที่ สผ 0102/7134 ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 

2543 แจงผูอุทธรณวา  ขอความในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการดังกลาว  มกีารใชคํา 
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พูดพาดพิงถึงหนวยงานและบุคคลอ่ืน ในทางท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายได  ซึ่งการเปดเผย

รายงานการประชุมดังกลาว จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

              ผูอุทธรณจึงมีหนงัสือ ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2544 ถึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ  อุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร

ดังกลาว  

              คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการแผนดิน 

และการบังคับใชกฎหมาย ไดพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณเร่ืองนี้โดยที่ประชุมใหญ ตามขอ 12 

ของระเบียบคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ วาดวยอํานาจหนาที ่ วิธีพจิารณา และองค

คณะในการพจิารณาและวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร พ.ศ.2542  

ขอเท็จจริงไดความตามคําอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบกับคําช้ีแจงดวยวาจาของ

ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรวา คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

ไดมีการประชุมพิจารณา กรณีที่นายทนง โพธิ์อาน  อดีตประธานสภาองคการลูกจาง  สภาแรงงาน

แหงประเทศไทย หายตัวไปโดยไรรองรอย  ผูอุทธรณซึ่งเปนมูลนิธิที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกบัแรงงาน

ไทย ประสงคจะไดขอมูลขาวสารตามอุทธรณ เพื่อนาํไปรวบรวมและแสดงใหสาธารณชนไดรับ

ทราบในกิจกรรมรําลึกถึงนายทนง โพธิ์อาน  แตสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปฏิเสธการ

เปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวา ขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณรองขอ มีการกลาว

พาดพงิถงึผูอ่ืนในทางที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได และขอมูลขาวสารบางสวนเปนขอมลู

ขาวสารสวนบุคคลของนายทนง โพธิ์อาน เชน ประวัติสุขภาพ ชีวิตครอบครัว และความเปนอยู

สวนตัว  อีกทั้งผูใหถอยคําไมประสงคใหคณะกรรมาธิการการยติุธรรมและสิทธิมนุษยชนนาํไป

เปดเผยตอผูอ่ืนที่ไมมีอํานาจหนาทีเ่กี่ยวของ  รวมทัง้การเปดเผยขอมูลขาวสารนี ้ อาจกอใหเกดิ

อันตรายตอชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (4) แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  และเนื่องจากขณะนี้ การสืบสวนหาตัวนาย

ทนง โพธิ์อาน  ยงัไมมีขอยติุชัดเจนวาเปนอยางไร  จงึถือวาเปนเร่ืองที่อยูในระหวางการดําเนนิการ
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สืบสวนของเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ  นอกจากนี ้ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือ ที่ 

สผ 0102/5851 ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2544 แจงใหคณะกรรมการวินจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ทราบดวยวา คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมไมไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว จงึไมมี

ขอมูลขาวสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรไมไดมีการ

รับรองรายงานการประชุมแตอยางใด จงึไมสมควรใหมกีารเปดเผยขอมูลขาวสาร 

              ตามอุทธรณของผูอุทธรณ ขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกีย่วกับรายงานการประชุมของ 
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คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการ

สังคม  กรณีการหายตัวไปของนายทนง โพธิ์อาน  แตปรากฏวาคณะกรรมาธิการการแรงงานและ

สวัสดิการสังคมมิไดประชุมพิจารณาเร่ืองนี้  จึงมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยเพยีงวา การเปดเผย

รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จะกระทําไดหรือไม 

เพียงใด 

               คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการแผนดิน 

และการบังคับใชกฎหมาย พจิารณาแลวเหน็วา ขอมูลขาวสารตามอุทธรณ เปนขอมลูขาวสารของ

ราชการที่อยูในความครอบครองของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  และไมมีกฎหมาย

คุมครองมิใหเปดเผยตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (6) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 แมจะยงัไมมีการรับรองรายงานการประชมุ ก็อาจจะจดแจงเหตุที่ไมมกีารรับรองนัน้ไว

ได  สวนขออางที่วาผูใหถอยคําไมประสงคจะใหคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

เปดเผย  รวมทั้งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด ก็อาจจะลบ หรือตัดทอน หรือทําโดยประการอ่ืนใด ที่ไมเปนการเปดเผยช่ือผูใหขอมูลขาวสาร

สวนนั้นได  นอกจากนี้ การใหถอยคําบางสวนยงัเกีย่วของกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ

และของเจาหนาที่ซึ่งการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนีจ้ะเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ  

สาธารณชน ตลอดจนผูที่เกีย่วของ  เนื่องจากเปนขอมูลขาวสารเกีย่วกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่  หากเปดเผยกจ็ะเปนการแสดงใหประชาชนไดรับทราบวา 

หนวยงานของรัฐและเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของไดปฏิบัติหนาที่แลว อันเปนการยืนยันความโปรงใสใน

การดําเนินงานของรัฐ อีกทัง้ไมปรากฏขอเทจ็จริงวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาทีข่องรัฐในการสืบหานายทนง โพธิ์อาน ตอไปแตอยางใด  

แมในขอมูลขาวสารนั้น จะปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัว  ครอบครัว และสุขภาพ

ของนายทนง โพธิ์อาน  ซึง่บางสวนอาจจะเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล  แตก็เปนคําช้ีแจงของผูให

ถอยคําตอคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  เกีย่วกับขอสันนิษฐานขอหนึง่ถงึ
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สาเหตุแหงการหายตัวไปของนายทนง โพธิ์อาน  มิใชขอมูลขาวสารทีอ่ยูในความควบคุมดูแลของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ตามนยัมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 ทั้งการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนี ้ จะทาํใหไดรับขอเท็จจริงครบทุกดาน  อัน

อาจจะเปนประโยชนตอการแสวงหาขอเทจ็จริงกรณีการหายตัวของนายทนง โพธิ์อาน ตอไป จึงไม

เปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร เวนแตชื่อของผูหญิงซึ่งถกูกลาวอางวามีความสัมพนัธ

สวนตัวกับนายทนง โพธิ์อาน ไมสมควรเปดเผย เพราะจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลของบุคคล

ภาย 
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นอกโดยไมสมควร  ทัง้นี้ ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (5) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 

               อนึง่ ถาหากขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณขอใหเปดเผยจะมีการกลาวพาดพงิถึงผูอ่ืนในทาง

ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได กม็ิใชความเสยีหายตอความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ

ระหวางประเทศ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ ตามมาตรา 15 วรรค

หนึง่ (1) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  หากผูไดรับขอมูลขาวสารหรือ

บุคคลใดนําไปเผยแพร ยอมจะตองรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 

                ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540  คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  การบริหาร

ราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย  จงึมีคําวนิิจฉัยให สํานกังานเลขาธกิารสภา

ผูแทนราษฎรเปดเผยขอมูลขาวสารเกีย่วกับรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการยุติธรรม

และสิทธิมนุษยชน กรณีการหายตัวไปของนาย ทนง โพธิ์อาน แกผูอุทธรณ โดยใหลบ หรือตัดทอน 

หรือทําโดยประการอ่ืนใดในสวนที่เกีย่วกบัชื่อและขอความอ่ืนทีท่าํใหรูตัวผูใหถอยคําตอ

คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไดตามที่เห็นสมควร และใหปกปดชื่อของผูหญิง

ซึ่งถูกกลาวอางวามีความสัมพันธสวนตัวกบันายทนง โพธิ์อาน ดวย 

 

                      วิเชยีร  วัฒนคุณ     ประธานกรรมการ 

                (ศาสตราจารยวิเชียร  วัฒนคุณ) 

     ดิเรก  สุนทรเกตุ     กรรมการ 

                 (นายดิเรก  สุนทรเกตุ) 

                      แนงนอย  วิศวโยธนิ    กรรมการ 
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                 (นางแนงนอย  วศิวโยธนิ) 

                       ปรีดี  เกษมทรัพย     กรรมการ 

                 (ศาสตราจารยปรีดี  เกษมทรัพย) 

                      มนตรี  รูปสุวรรณ     กรรมการ 

                 (รองศาสตราจารยมนตรี  รูปสุวรรณ) 

                        มัลลิกา  คุณวัฒน    กรรมการ 

 (นางมัลลิกา  คุณวัฒน) 
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                       วิทยา  ตันสุวรรณนนท    กรรมการ 

                  (ผูชวยศาสตราจารยวทิยา  ตันสุวรรณนนท) 

                        ศักด์ิ  สนองชาติ     กรรมการ 

                  (ศาสตราจารยศักด์ิ  สนองชาติ) 

                        สมคิด  เลิศไพฑูรย    กรรมการ 

                  (รองศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย) 

                        สุรพล  นิติไกรพจน    กรรมการ 

                  (ศาสตราจารยสุรพล  นิติไกรพจน) 

                        ฮึกหาญ  โตมรศักด์ิ    กรรมการ 

                  (นายฮึกหาญ  โตมรศักด์ิ) 

                       รังสิกร  อุปพงศ       กรรมการผูรับผิดชอบ 

 (นายรังสิกร อุปพงศ)     สํานวนอุทธรณ 

                   

       สํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ           วันที่ 11 เมษายน 2545 
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