
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 



ก 
 

 

สารบัญ 
 

ล าดับ เนื้อเรื่อง หน้า 
๑ บทที ่๑ ข่าวสารคือพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน  

 -การเรยีนรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 
๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑ 

 -หลักสิทธิมนุษยชนกับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

๒ 

 -หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ๓ 
๒ บทที ่๒ กรอบความคิดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ 

๖ 

 -ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๖ 
 -หลักการและแนวคิดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๖ 
 -ประโยชน์และคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๗ 
 -ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๗ 

๓ บทที ่๓ หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ๙ 
 -การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙ 

๔ บทที ่๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ต้องตระหนักถึง ๑๐ 
 -ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ๑๐ 
 -พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องรู้ ๑๑ 

๕ บทที ่๕ หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ๑๓ 
 -หน้าที่ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ ๒๕๔๐ ๑๓ 
 ๑ ด าเนินการเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามวิธีการที่กฎหมาย

ก าหนด 

๑๓ 

 ๒. หน้าที่ต้องจัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย ๑๔ 
 ๓. หน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการมีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๑๕ 
 ๔.หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการทราบเหตุผลที่หน่วยงานมีค าสั่งมิ

ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

๑๖ 

 ๕ หน้าที่แจ้งให้ผู้อ่านได้รับผลกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสีย   ๑๖ 
 ๖.หน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ. ศ. 

๒๕๔๔ 

๑๗ 

 ๗.หน้าที่ปกป้องคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

๑๗ 



ข 
 

 

 ๘. หน้าที่จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินการ
หรือการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

๑๗ 

 ๙. หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูล 

๑๘ 

 ๑๐. หน้าที่ต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะ
เก็บรกัษาไว้ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

๑๙ 

๖ บทที ่๖ สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
สิทธิของประชาชน 

๒๐ 
๒๐ 

๗ บทที ่๗ การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ๒๓ 
 -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ๒๓ 

๘ บทที ่๘ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ที่เกี่ยวข้อง 

๒๕ 

๙ บทที ่๙ กรณีศึกษา ๒๗ 
 -ตัวอย่างค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 ๑. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ เกี่ยวกับบันทึกการให้ถ้อยค า 

๒๗ 

 ๒.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือเก่ียวกับเอกสาร การ
สอบสวนข้อเท็จจริง 

๒๙ 

 ๓.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาทนายความเกี่ยวกับรายงาน
การประชุม 

๓๒ 

 ๔.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 

๓๕ 

 ๕.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราช
นครินทร์ และกรมสุขภาพจิต เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ 

๓๗ 

 ๖. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
เกี่ยวกับหนังสือ ร้องเรียน 

๔๐ 

 ๗. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 

๔๑ 

 ๘. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับรายงานการพิจารณา 

๔๖ 

 ๙. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

๔๙ 



ค 
 

 

 ๑๐.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับชื่อผู้ให้
ถ้อยค าเป็นพยาน 

 

๕๑ 

........................................ 
 
 



๑ 
 

 

บทที ่๑ ข่าวสารคือพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน  
การเรียนรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ ของ

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้

คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้า
ระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง สิ่งส าคัญที่เป็น
พ้ืนฐานที่จะท าให้งานคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประสบความส าเร็จได้ก็คือการมีข้อมูลข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความจริงที่เก่ียวข้องกับตนเองและข้อมูลของภาครัฐได ้

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีการ
รับรองไว้ในกฎหมายทั้งระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญ จนถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และจนถึงมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการถ่ายทอดลงสู่ระเบียบวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนดทั่ว
ประเทศ   ปัจจุบันประชาชนได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิของประชาชนใน
การขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมจะมีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ 

                   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้ร้องขอข้อมูลอาจเข้ามาเพ่ือ
ร้องเรียนในการคุ้มครองสิทธิของตนเอง ข้อมูลที่ผู้ร้องเวลาขอข้อมูลอาจจะเกี่ยวพันกับข้อมูลที่ทั้งเป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น มีความ
ละเอียดอ่อนซึ่งผู้ท างานจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เพราะถ้าหากบริหารจัดการอย่างไม่ถูกต้องตามหลัก
และวิธีการแล้วก็จะกระทบต่อการท าผิดกฎหมายหรือแม้แต่การท าให้บุคคลเกิดภยันอันตรายได้ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญว่าการจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้พร้อมบริการประชาชน ซึ่งในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น จะต้องมีความตระหนักรู้ และค านึงถึงมาตรการหรือกลไกของ
กฎหมายที่ไม่จ ากัดอยู่เพียงการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข้าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ เท่านั้น แต่ยังต้องค านึงถึงหลักการแห่งสิทธิ
มนุษยชนอีกด้วย 

โดยพ้ืนฐานของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  ๒๕๔๐ นั้นต้องการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย การตัดสิน ใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐใน
ทุกระดับ เพราะฉะนั้นการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และตรวจดูข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
ด้วยตัวเองในทุกเรื่องตามที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องเข้าใจและมีความตระหนักอย่างส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้



๒ 

 

 

ของการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ ที่จะมีผลดีต่อการบริหารงานของส านักงาน ฯ และการ
ด าเนินการคุ้มครองมนุษยชนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนได้รับการบริหารจัดการให้เป็นภารกิจส าคัญของอันหนึ่งของส านักงาน กสม. ก็จะช่วยให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากส านักงาน กสม. เป็นหน่วยงานหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูล
และกระบวนการบริหารจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ กระบวนการบริหารที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร และตรวจสอบการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น  อันเป็นการ
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ได้ระบุถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติต่าง ๆ 
ปรากฏอยู่ในมาตราของรัฐธรรมนูญ การเข้าถึงข้อมูลข้าวสารที่จ าเป็นก็จะสามารถท าให้การพัฒนาในแต่ละ
ชุมชน ภาคส่วนเป็นไปได้และจะส่งผลดีกับการพัฒนาประเทศโดยรวม การเรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
ราชการของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาตินั้น เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียง
แค่ตัวพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจถึงแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องช่วยกันท าให้เกิดการตระหนักรู้ในตัวของเจ้าหน้าที่ส านักงานต่อไป 

 
หลักสิทธิมนุษยชนกับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 

โดยหลักการสิทธิมนุษยชนนั้นเริ่มจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้รับการรับรองและ
ประกาศโดยข้อมติสมัชชา สหประชาชาติที่ ๒๑๗ เอ (III) วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารจะปรากฏอยู่ใน ข้อ ๑๙ ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น และการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธิ
นี้รวมถึงอิสรภาพจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสาร
และ ข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่ค านึงถึงพรมแดน 

โดยที่การให้ความส าคัญของเสรีภาพในการให้ข้อมูลในฐานะสิทธิขั้นพ้ืนฐานนั้นปรากฏอย่างชัดเจน
โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับรอง
มติที่ ๕๙ (I) โดยระบุว่า “เสรีภาพในการรับข้อมูลเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และ เป็นรากฐานของเสรีภาพ
ทั้งหมดท่ีสหประชาชาติได้รับการยอมรับ” 

 Abid Hussain ผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของ
สหประชาชาติได้อธิบายไว้ในรายงานปี ๒๕๓๘ ต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติโดยระบุ
ว่า    “เสรีภาพจะสูญเสียไปทั้งหมดหากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การเข้าถึงข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ของวิถีชีวิตประชาธิปไตย แนวโน้มที่จะระงับข้อมูลแก่ประชาชนโดยรวม  ต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด”  และค าพูดของ Abid Hussain นั้น ได้เน้นถึงความส าคัญของเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลในหลาย
ระดับ โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข่าวสารนี้เพ่ือการเติมเต็มสิทธิอ่ืน ๆ ทั้งหมดและในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย 



๓ 

 

 

และสิทธิดังกล่าวนี้ยังปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ข้อ ๑๙ คือ 

๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 

๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอ่ืนตามที่ตนเลือก 

๓. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค ๒ ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย 
การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ ากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ าเป็นต่อ 

(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น 

(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน 

จะเห็นได้ว่า  สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารนั้นยังปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง เนื่องจากลักษณะของสิทธิมนุษยชนนั้นไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้สิทธิดังกล่าวจะ
ปรากฏอยู่ในส่วนของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่ก็เป็นสิทธิพ้ืนฐานที่กระทบต่อสิทธิอ่ืนๆ รวมทั้ง
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย แม้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม จะไม่ได้ปรากฏข้อความนี้อยู่   แต่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้กฎหมายทตามทฤษฎีทวินิยม สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ย่อม
ไม่สามารถถือเป็นกฎหมายที่คู่ความหรือศาลจะหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นกฎหมายที่บังคับแก่กรณีได้ จะต้องมีการ
แปลงรูป (Transformation) กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายภายในเสียก่อนด้วยการตราเป็น
พระราชบัญญัติ จึงจะสามารถน ากฎเกณฑ์มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ภายในของประเทศได้1  

แม้เราจะไม่สามารถน าเอากฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ตัดสินการกระท าใด  ๆ ภายในรัฐของ
ประเทศไทยได้แต่ก็ยังสามารถเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะของการใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือในการใช้อธิบายกฎหมายที่อนุวัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ว่ามีรากฐานหรือหลักการอ
บ่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลักการที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การน าความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนั้น ก็
ควรจะเริ่มที่ท าความเข้าใจตั้งแต่สิทธิพ้ืนฐานด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งปรากฏอยู่ในหลายมาตรา และที่ส าคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รับรอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะการมีและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่ถูกต้องและประชาชนสามารถเข้าถึงได้จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก แม้ว่า  พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว แต่เนื้อหายังมี
                                                

1 http://library.senate.go.th/document/Ext๘๐๐๕/๘๐๐๕๗๙๔_๐๐๐๙.PDF 

http://library.senate.go.th/document/Ext8005/8005794_0009.PDF


๔ 

 

 

ความสอดคล้อง และยังสามารถใช้กรอบแนวคิดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างสอดรับกันเป็นอย่างดี จากความปรากฏในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ปรากฏอยู่ใน มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการน าข้อมูล ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

๒. สิทธิในการติดต่อสื่อสารถึงกัน มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่า
ในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ 
เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ
อย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๓. สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ มาตรา ๔๑ บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  (๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 

(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

๔. ชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการในโครงการ 
ใด ๆ ของรัฐที่จะส่งผลกระทบอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการด ารงชีวิตของประชาชน  มาตรา ๕๘ 
การด า เนินการใดของรัฐหรื อที่ รั ฐจะอนุญาตให้ผู้ ใดด า เนินการ ถ้ าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียที่ส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 

รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน         เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา ด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรค
หนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

 ๕. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้สะดวก มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และต้องจัดให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 



๕ 

 

 

๖. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่
เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

๗. การมีส่วนร่วมและการเปิดเผยข้อมูลองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ  มาตรา ๒๕๓ ในการ
ด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

๘.การเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายต้องเป็นสิ่งที่ที่เข้าใจง่าย มาตรา ๒๕๘  ค. ด้านกฎหมาย 
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้
สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

 

บทที ่๒ กรอบความคิดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

แนวความคิดที่จะให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้
มีการเคลื่อนไหวและเรียกร้องจกนักวิชาการและสื่อมวลชนมาเป็นล าดับ ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดกรณีเหตุการณ์
เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ และเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งให้ความส าคัญกับการมี
กระบวนการ 

บริหารงานที่โปร่งใส ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการขึ้น โดยเป็นการร่วมด าเนินการระหว่างระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับอาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  โดยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้มีกฎหมายนี้ ซึ่งปรากฏชัดจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๔ ท าให้เกิดเป็นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 
๒๕๔๐ ขึ้น 

 
หลักการและแนวคิดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐ โดยประชาชนไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น เมื่อ
ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารแล้วจะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือปกป้องประโยชน์ของตนเอง ปกป้องประโยชน์
สาธารณะ และเพ่ือการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะใช้สิทธิอย่างไรเพ่ือ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการได้ 

ประชาชนมีสิทธิตรวจดู และขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐได้ แม้จะ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้น เพราะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 
๗ คือข้อมูลข่าวสารที่ต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา ๙ คือ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูเผยแพร่ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ หรือหากประชาชนต้องการข้อมูลที่นอกเหนือจากนั้น  
ก็สามารถขอได้โดยเขียนค าขอข้อมูลยื่นต่อหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้
และสะดวกที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องจะต้องพิจารณาด าเนินการภายในเวลาอันรวดเร็วภายในวันนั้น หรือ
ภายใน ๑๕ วัน หรือต้องแจ้งภายใน ๑๕ วัน ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสารเมื่อใด 

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งปรากฏ
อยู่ในระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ การตรวจดูหรือขอข้อมูล ข้อเท็จจริง บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานที่
ได้มาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และระเบียบว่าด้วยการนั้น ซึ่งส านักงานได้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๕๕ อีกด้วย 

 



๗ 

 

 

ประโยชน์และคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ในการศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ นั้น จ าเป็นจะต้องเข้าใจถึง
คุณประโยชน์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว มากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายแบบราย
มาตราเนื่องจากการตรวจงานของหน่วยงานต่าง ๆ นั้นมีลักษณะงานที่แตกต่างและก็มีเงื่อนไขของการเข้าถึง
ความส าเร็จแตกต่างกันการที่จะได้ศึกษาถึงผลประโยชน์และคุณค่าของพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ได้แก่ 

  ๑. ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการของรัฐและของส่วนรวม 

๒. ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานให้มุ่งสู่
ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใส 

๓. ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองและระบบการบริหารของประเทศให้มีความโปร่งใสพนักงาน 

๔. ช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนเอง 

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารใน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสรุปว่า การให้ค านิยามของค าว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” คือ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ ซึ่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่
เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ โดยได้ก าหนดไว้คือ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 
และ ๙ เป็นหลัก 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะไว้ใน ๒ มาตรา คือ 

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่
ข้อมูล เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถจ าแนก ออกได้เป็น ๓ ส่วน ถ้าไม่นับข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล คือ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้เป็นการทั่วไป โดยที่ไม่ต้องร้องขอ คือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และ 
๙ 

(๒) ข้อมูลข่าวสารที่อาจเปิดเผยได้แต่ต้องมีการร้องขอ คือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ 

(๓) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ คือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๖ 

เมื่อพูดถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะย่อมหมายถึงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และ ๙ ซึ่งได้มีการขยาย
ความว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้เป็นการทั่วไปที่ส่วนราชการจะต้องเปิดเผย โดยหลักการคือ 
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เปิดเผยจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อมูลข่าวสารที่ผูกติดกับเรื่องความมั่นคง ความสัมพันธ์



๘ 

 

 

ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องปกปิดไว้ในขณะเดียวกันมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดโอกาสให้ส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ โดยต้องพิจารณา
ตามมาตรา ๑๖ ด้วยว่าเป็นเรื่อง ลับ ลับมาก ลับที่สุด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

บทที ่๓ หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐได้ ๓ วิธี คือ 

๑. การน าข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗ 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ) ประกอบด้วย 

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน 

(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ 

การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๒. การน าข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  (ตาม
มาตรา ๙ 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ) ประกอบด้วย 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่ 
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

(๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน 

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ใน 

การจัดท าบริการสาธารณะ 

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
๓. การจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่มาขอเป็นการเฉพาะราย (ตามมาตรา 

๑๑ 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ) 



๑๐ 
 

 

บทที ่๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ต้องตระหนักถึง 
 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช๒๕๔๐นั้นได้
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามและค านึงถึงคือ 

หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลปรากฏตาม มาตรา ๒๓ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เก่ียวข้อง และจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของ 

หน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้ระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง 

ประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขใหถู้กตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 

(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้การน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ 

ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และ 

กรณีท่ีขอข้อมูลนั้น เป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งใหเ้จ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ 
ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้น ได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติใน
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารโดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆใหเ้จ้าของข้อมูลมี
สิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ 

มาตรา ๒๒ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน



๑๑ 
 

 

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่มิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรค
หนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
(๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องรู้ 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๒  ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อง พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจ าเป็นจะต้องทราบรายละเอียดบางประการ
ที่เก่ียวข้องกับการท างานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปฏิบัติงานต้องมีความ
เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

- ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการ
ใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๒๕๖๒
ก าหนดให้ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่ 

(๑) บทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
เป็นการเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญออกค าสั่ง
เพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งบท
ก าหนดโทษที่เก่ียวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการร้องเรียน 

(ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เพียงพอ
เท่ากับ 

อ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 

ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 

(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความ
มั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 



๑๒ 

 

 

(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพ่ือกิจการ
สื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่ งการประกอบวิชาชีพหรือเป็น
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

(๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าวซึ่งเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา 
รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจขอ้มูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรค
หนึ่ง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
หน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยนั้น ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผย
ตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

บทที ่๕ หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 
หน้าที่ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ ๒๕๔๐ 

เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐจะต้องท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนมีความรู้ความ
เข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวส าหรับหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญซึ่งผู้บริหาร
จะต้องด าเนินการเรื่องกับดูแลให้ด าเนินการดังนี้ 

๑ ด าเนินการเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

  ๑.๑ การน าข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายก าหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ 

   ๑.๒ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือให้ การจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในนี้กฎหมาย
ได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีการรับรองถูกต้องด้วยโดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมี
ข้อมูลข่าวสารดังนี้ 

  ๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

           ๒) นโยบายและการตีความโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องมีนโยบายเพ่ือด าเนินการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจึงเป็นการสมควรที่จะต้องให้ประชาชนได้รับรู้เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือหรือให้ข้อแนะน าต่อแนวทาง
นโยบายดังกล่าวอันเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก าหนดขึ้นหรือการตีความการใช้
กฎหมายใดๆแม้ไม่มีสภาพเป็นกรดที่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็จะต้องน ามารวมไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได ้

             ๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบด าเนินงานการด าเนินงานของรัฐในทุกขั้นตอนให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสและ
อาจท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่เป็นธรรมอีกด้วย 

  ๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการท างานหรือวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนหรือประชาชน 

   ๕) สิ่งตีพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกจิจานุเบกษา 

   ๖) สัญญาสัมปทานหมายถึงสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

โดยสัญญาทั้ง ๓ ประเภทนั้นหน่วยงานของรัฐจะต้องน ามาไว้ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้ตลอดเวลาหน่วยงานจะไม่สามารถอ้างเหตุผลใดในการไม่น ามารวมไว้ในที่ประชุม
ตรวจดูไม่ได้กฎหมายอนุญาตเขียนให้หน่วยงานสามารถลบหรือตัดทอนหรือกระท าการอื่นใดเพ่ือไม่ให้เปิดเผย



๑๔ 

 

 

ข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นมิให้ต้องเปิดเผยเช่นการเปิดเผย
อาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นต้น โดยสัญญาอ่ืนๆส่วนใหญ่
ฉันยังไม่ดุได้ถูกบังคับไว้เหมือนสัญญา ๓ ประเภทแต่ก็ยังต้องมีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

           ๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่ง มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมายหรือ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายซื้อโดย มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ
กรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายซื้อโดยมติคณะ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายซื้อโดย
มติคณะรัฐมนตรีทั้ง มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายซื้อโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ดู
รายชื่อราย มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายซื้อโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ดูรายชื่อ
รายงานทางวิชาการรายงาน มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายซื้อโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ให้ดูรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารค าที่น ามาใช้ในการพิจารณาด้วย 

  ๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

  ๑.๓ การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร
เป็นการเฉพาะราย 

 ตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ ๒๕๔๐ ของรัฐมีหน้าที่จัดท าข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชนที่ขอโดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติว่าท่านมีผู้มาขอข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอ
ของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบจัดหา
ข้อมูลของฝั่งนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันควร โดยรูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะ
เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการ
เฉพาะราย ซึ่งแตกต่างจากวิธีแรกท่ีมีก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องน ามาเปิดเผยโดย
น าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้องน ามาเปิดเผยโดยจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา 
 

 ๒. หน้าที่ต้องจัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 

 ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ก าหนดลักษณะข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็น
ข้อมูลที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยหรือสมควรสงวนไว้อย่างนี้ให้เปิดเผยรวมทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายก็ได้
ทราบถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยกฎหมายจึงได้มีข้อก าหนดว่าข้อมูลข่าวสารของราชการดังที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๕ วรรค ๑ (๑) ถึง (๗) ของกฎหมายหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยได้นั่นคือสามารถมีดินพินิจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ได้นั่นเองได้แก่ 

  ๒.๑ ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

   ๑) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจากกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเช่นแผน
ป้องกันหรือต่อต้านกองก าลังต่างชาติกรณีที่ประเทศถูกโจมตีรายงานการสืบเกี่ยวกับขบวนการก่อการร้ายที่



๑๕ 

 

 

อาจเข้ามาปฏิบัติการในประเทศ 

   ๒) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจากระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานภายในของประเทศอ่ืน การเปิดเผยอาจท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดได้ว่าการแทรกแซงกิจการภายในของอีกประเทศหนึ่งได้ 
   ๓) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยอาจกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และระบบเศรษฐกิจการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดการแสวงหาก าไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนหรือเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้ 
   ๒.๒ ข้อมูลข่าวสารการเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่ รุ่น
อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันปราบปราม  การตรวจสอบ หรือ
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๑๕ (๒)) 
  ๒.๓ ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานรัฐ ในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน า
ภายใน    ดังกล่าว (มาตรา ๑๕(๓)) โดยข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยนี้ต้องเป็นส่วนของความเห็นเท่านั้นไม่รวม
ไปถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณาเช่นรายงานทางวิชาการและรายงานข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ 

   ๒.๔ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด(มาตรา ๑๕(๔)) 
   ๒.๕ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย์ ซื้อข้อมูลข่าวสารคน ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ
รุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร(มาตรา ๑๕(๕)) 
  ๒.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น(มาตรา ๑๕(๖)) 
   ๒.๗  ข้อมูลข่าวสารอื่นที่มีการก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติม (มาตรา ๑๕(๗)) 

๓. หน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการมีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่กฎหมายก าหนด โดยอาศัยกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการมาตรา ๑๕ วรรคแรกที่ได้ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อจะใช้
ดุลพินิจมีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งโดยจะต้องค านึงถึงปัจจัย ๓ ประการ
คือ  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์เอกชนประโยชน์
เอกชนที่เกีย่วข้อง โดยต้องพิจารณาทั้ง ๓ ปัจจัยประกอบกัน 

  ๓.๑ จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอนั้น หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร 

  ๓.๒ พิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้มาขอนี้หากเปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรอืสังคมโดยรวมหรือไม่อย่างไร 



๑๖ 
 

 

  ๓.๓ ต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขอนี้เป็นสิ่งจ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้องอย่างไรและมากน้อยเพียงใดการพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องนี้ได้แก่ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับ
ตัวเนื้อหาของข้อมูลที่มีผู้ขอให้เปิดเผยทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น
เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใดการไม่ได้ข้อมูลข่าวสารจะกระทบต่อการป้องกันสิทธิ
ของผู้มาขอมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากน้ าหนักของส่วนได้เสียและความจ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบการใช้
ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย หรือในส่วนข้อมูลของเอกชนที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลที่ ๓ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลอาจ
กระทบต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่ ๓ มากน้อยเพียงไรแล้วจะสามารถป้องกันผลกระทบโดยการปิด
ข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่เช่นการปิดทับชื่อหรือสิ่งที่บ่งชี้ตัวตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเป็นพยานเป็นต้น 

 ๔.หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการทราบเหตุผลที่หน่วยงานมีค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

 มาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการได้ก าหนดหลักปฏิบัติในการมีค าสั่งมิ
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยก าหนดให้ค าสั่งต้องระบุไปด้วยว่าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อมูล
ข่าวสารประเภทใดเพราะเหตุใด รวมทั้งค าสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอข้อมูลได้ทราบทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ 
๒๕๓๙ ด้วย 

 การที่จ าเป็นต้องระบุเหตุผลของการสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ด้วยนั้นก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์หลาย
ประการคือ 

 ประการที่๑  หน้าที่ผู้ออกค าสั่งมิให้เปิดเผยจะต้องมีการพิจารณาโดยรอบคอบอย่างจริงจังว่าสมควร
จะไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยมีเหตุผลรองรับทั้งข้อเท็จจริงและทางกฎหมาย 

 ประการที่ ๒ ท าให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนว่าการที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นมิใช่เป็นการด าเนินตามอ าเภอใจหรือต้องการจะปกปิดโดยมีอะไรซ่อนเร้นปิดบังไม่ถูกต้อง ซึ่งหาก
เหตุผลที่ระบุไว้เป็นที่ยอมรับและผู้ขอข้อมูลข่าวสารพอใจ ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ระบบ
บริหารงานของหน่วยงานนั้นอีกครั้งหนึ่ง 

 ประการที๓่ ในกรณีที่ขอข้อมูลข่าวสารไม่เห็นด้วยกับค าสั่งมิให้เปิดเผยของหน่วยงานนั้นๆและใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามกฎหมาย เหตุผลที่ระบุไว้ในค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย ยิ่งมีการระบุ
รายละเอียดไว้มากเท่าใดก็ย่อมเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอีกทางหนึ่ง 
 

  ๕ หน้าที่แจ้งให้ผู้อ่านได้รับผลกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสีย   
หน้าที่แจ้งให้ผู้อ่านได้รับผลกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียทีที่มี เพ่ือให้น าเสนอค าคัดค้านในเวลาที่

ก าหนด 

 มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดว่าในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผย



๑๗ 

 

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ
คัดค้านภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นจะเสนอค าคัดค้านได้จึงต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
นับแต่วันที่รับแจ้ง 

 ๖.หน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๔๔ 

  มาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ ๒๕๔๐ ได้ให้อ านาจคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ. ศ. ๒๕๔๔ บังคับใช้แทนระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติพ. ศ. ๒๕๑๗  โดยจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารลับได้จะต้องมี
องค์ประกอบครบถ้วนคือ 

   ๖.๑  ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการซึ่งก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผยหรืออาจมีค าสั่งให้เปิดเผยอยู่แล้ว 

  ๖.๒ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่หัวหน้าหน่วยงานได้มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยและได้ก าหนดชั้น
ความลับเป็นชั้นต่าง ๆ ตามระเบียบรักษาความลับของทางราชการปี ๒๕๔๔ ยังได้มีการก าหนดให้มีการจดแจ้ง
เหตุผลไว้ในทะเบียนควบคุมข่าวสารลับด้วยว่าจะให้ข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารลับและต้องจดแจ้ง
เหตุผลไว้ในทะเบียนควบคุมข่าวสารลับด้วย ให้สามารถปรับชั้นความลับได้เป็นการล่วงหน้า ฯลฯ 

 ๗.หน้าที่ปกป้องคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา ๒๓ ได้ก าหนดหน้าที่แล้วแนวปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ 
ไว้ดังนี้ 
   ๗.๑  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและ การจั ดให้มีระบบการ
กล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 

  ๗.๒ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ใด หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมเก็บจาก 
เจ้าของข้อมูลโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลนั้น 

  ๗.๓ จะต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

  ๗.๔ จะต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
 

 ๘. หน้าที่จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการด า เนินการหรือการ
บริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

ตามมาตราที่ ๒๓ (๓)  ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการพิมพ์เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ๖ เรื่องในราชกิจจานุเบกษาคือ 

   ๘.๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บเก็บข้อมูลไว้ เช่นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการทุก
ระดับทุกคนของลูกจ้างทุกคนทั้งลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการ 

   ๘.๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจะต้องมีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา



๑๘ 

 

 

ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลประเภทใดเช่นแฟ้มเอกสารหรือเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๘.๓ ลักษณะโดยจะต้องระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้นี้จะมีการน าไปใช้ในเรื่องใด กรณี
ใดบ้าง ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ว่ามีการใช้นอกเหนือจากที่ประกาศไว้หรือไม่ 
   ๘.๔  วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารได้
รับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้สามารถขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเอง ของรัฐเก็บไว้ได้ จึงต้อง
มีการก าหนดให้พิมพ์เรื่องนี้ไว้ในราชกิจจานุเบกษาที่จะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิได้รับทราบถึงวิธีการที่จะใช้สิทธิเป็น
หลักประกันว่าหน่วยงานของรัฐจะปฏิบัติต่อผู้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 

   ๘.๕ วิธีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาท าให้ทุกคน
ได้ทราบหลักเกณฑ์วิธีการที่ชัดเจนในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้โดยทุก
คนจะได้รับทราบหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ชัดเจนเหมือนกัน 

   ๘.๖ แหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือให้ทราบค่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานจัดเก็บนั้นมา
จากแหล่งที่มาใดมีความน่าเชื่อถือเพียงใดผู้เกี่ยวข้องจึงอาจใช้สิทธิเพ่ือขอตรวจสอบและขอแก้ไขได้ 

๙. หน้าที่ท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ ได้ก าหนดห้าม มีให้หน่วยงานของ
รัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืนโดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการน าไป
เปิดเผยในกรณีต่อไปนี้ 

      ๙.๑ เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมาตรา ๒๔ (๑) 
               ๙.๒ เปิดเผยเป็นการให้ข้อมูลตามปกติตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้นตามมาตรา ๒๔ (๒)   

    ๙.๓ การเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการซื้อติหรือส ามะโนต่างๆซึ่งมี
หน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืนตามมาตรา ๒๔(๓) 

    ๙.๔  การเปิดเผยซึ่งเป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่า
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคคลใด มาตรา ๔(๔)) 

   ๙.๕ การเปิดเผยของจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่งเพ่ือตรวจดูคุณภาพในการเก็บรักษา (มาตรา๒๔(๕)) 

   ๙.๖ เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือ เป็นการป้องกันการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสืบสวนการสอบสวนหรือการ
ฟ้องคดี ไม่ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใดก็ตาม มาตรา ๒๕(๖) 

   ๙.๗ การเปิดเผยที่เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล มาตราที่ ๒๔ ( ๗)) 

  ๙.๘ การเปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม



๑๙ 
 

 

กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว มาตรา ๒๔(๘)) 
  ๙.๙. เปิดเผยในกรณีอ่ืนที่ก าหนดเพ่ิมเติมในพระราชกฤษฎีกา มาตรา ๒๔(๙) 
๑๐ หน้าที่ต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้

ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
โดยมาตราที่ ๒๖ วรรค ๑ ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่

ประสงค์จะเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดไว้จะต้องส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากรเพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า สมัยนี้ได้มุ่งหมายให้ขอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีโอกาส
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการในทุกเรื่องก่อนที่จะมีการท าลายทิ้งไปเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสา รที่
สมควรได้สงวนไว้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์เพ่ือค้นคว้าศึกษาต่อไปได้มีการคัดเลือกไว้แล้วไม่ถูกท าลายทิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

บทที ่๖ สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
สิทธิของประชาชน 

 เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิชาติ จะต้องตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. สิทธิในการเข้าตรวจดูโดยไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลข่าวสารของราชการพ. ศ. ๒๕๔๐ 
นั้นได้บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ ให้น าไปรวมไว้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ประชาชนเช่นแผนงานโครงการงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอน  เมื่อประชาชนได้เข้าตรวจดูแล้วก็สามารถที่จะขอส าเนาและให้การรับรองส าเนา
ถูกต้องจากหน่วยงานรับเรื่องงานได้ ซึ่งสิทธิของประชาชนที่จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ผู้ใช้
สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. สิทธิของประชาชนในการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์ ที่จะรู้หรือน าไป
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รู้หรือเพ่ือพิทักษ์สิทธิของตนเองชุมชนสังคม คืนนี้การยื่นค าขอจะแตกต่างจากสิทธิในการเข้า
ตรวจดู กฎหมายบังคับหน่วยงานของรัฐให้จัดข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้พร้อมส าหรับการตรวจดูของ
ประชาชนเพียงเท่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ 

๓.บุคคลยังมีสิทธิขอตรวจหรือขอรับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง เช่น ประวัติสุขภาพ  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน โดยสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มี
สัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย 

๔.ทุกคนมีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือขอให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับบอลขอให้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนที่เห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริงได้ ตามมาตรา ๒๕ วรรค ๓ โดยในกรณีท่ีไหนงานนี้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับค า
ขอ ผู้ยื่นค าขอก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน ๓๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยอมแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร 

โดยกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นเจ้าของ
ข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้ว มาตรา ๒๕  วรรค ๕  ได้ก าหนดให้บุคคลที่กฎกระทรวงก าหนดใช้สิทธิในเรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอให้มีการแก้ไขแทนได้ โดยกรณีที่ผู้ถึงแก่กรรม
มิได้ท าพินัยกรรมไว้ให้เรียงบุคคลตามล าดับใช้สิทธิดังนี้ 
   ๑. บุตรชอบด้วยกฎหมาย 

๒. คู่สมรส 

   ๓. บิดาหรือมารดา 

๔. ผู้สืบสันดาน 

๕. พ่ีน้องร่วมบิดา 

ถ้าประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารโดย ท าค าขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด 
หน่วยงานรัฐจะต้องจัดให้ในเวลาอันสมควร เช่น ขอข้อมูลเพียงไม่กี่แผ่น และคาดว่าข้อมูลจะอยู่ในส านักงาน



๒๑ 
 

 

เวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์แต่ยังไม่รับข้อมูลก็ถือได้ว่าได้ใช้เวลาเกินสมควรได ้

 สิทธิในการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารนั้นรวมถึงการมีสิทธิขอส าเนาและส าเนาที่มีการรับรองถูกต้องโดย
ผู้ขอข้อมูลสามารถแสดงความประสงค์ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารส าเนาข้อมูลที่มีการรับรองถูกต้องได้ 

๕. สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐกรณีที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งไม่เคยที่ประชาชนได้ไปใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการแล้ว หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด กฎหมายก็ได้ก าหนดให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ ดังนี้ 

๕.๑ สิทธิร้องเรียนกรณีที่พบว่าหน่วยงานของรัฐไม่น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ไปลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา 

         ๕.๒ สิทธิร้องเรียนกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิในการขอเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

        ๕.๓ สิทธิร้องเรียนกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการเพ่ือจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้
ตามค าขอ 

        ๕.๔  สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนได้ยื่น
ขอไว้  โดยผู้กรอกข้อมูลสามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ใช้อ านาจของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๓๓ เข้าด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

๖. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่จะอุทธรณ์ค าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิ
ของประชาชนตามกฎหมาย และให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยสิทธิอุทธรณ์ของประชาชนมีดังนี้ 

        ๖.๑ อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในกรณีที่ประชาชนได้ไปยื่นค าขอ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากหน่วยงานของรัฐแล้วหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว
ได้มีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนได้ยื่นค าขอไว้ ผู้ที่ได้ยื่นค าขอนั้นมีสิทธิส่งเรื่องเพ่ืออุทธรณ์ไป
ยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ใหม่ได้ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัย
จะพิจารณาว่าการที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่เปิดเผยนั้นเป็นดุลพินิจที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ หักคณะการ
วินิจฉัยเห็นว่าการใช้ดุลพินิจนั้นไม่เหมาะสม  ก็จะมีค าวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนที่ยื่นขอไว้ หรือในกรณีที่กรรมการวินิจฉัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
สนับสนุนอย่างชัดเจนให้สมควรที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอในขณะนั้นก็อาจมีมติเห็นชอบกับค าสั่ง
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐนั้นได ้

        ๖.๒ สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังค าคัดค้านมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็น
กรณีที่มีผู้ไปขอข้อมูลข่าวสารของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง และหน่วยงานแห่งนั้นเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอนี้หาก
เปิดเผยแล้วอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้หนึ่งจึงแจ้งให้ผู้เสนอค าคัดค้านภายในก าหนดซึ่งต้องไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน เมื่อผู้นั้นได้แจ้งครับคัดค้านให้กับหน่วยงานทราบภายในเวลาก าหนดเวลาแล้ว แต่ปรากฏว่า



๒๒ 

 

 

หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่ฟังค าคัดค้าน เลยหน่วยงานได้แจ้งให้บุคคลพรุ่งนี้ทราบว่าจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวซึ่งในกรณีเช่นนี้กฎหมายบัญญัติให้บุคคลผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่รับฟังค าคัดค้าน
โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่รับฟังค า
คัดค้านของหน่วยงานรัฐ 

        ๖.๓ สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่ไม่ถูกต้องของตน โดยที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตรวจพบว่า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนที่หน่วยงานของรัฐได้
รวบรวมเก็บไว้มีข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ถึงได้มีค าขอให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขแต่ปรากฏ
ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นไม่แก้ไขตามที่มีค าขอ ผู้ยื่นค าขอแก้ไขมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

บทที ่๗ การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารนั้นเรียกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง แต่
เพ่ือไม่เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ 
ให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดศูนย์ข้อมูล 

ข่าวสารของตนเอง เพ่ือแสดงความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารงานและการตรวจสอบของ
ประชาชน 

ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  มี ๒ ลักษณะคือ 

๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน 

๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑. สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นที่ที่ประชาชนเข้าใช้บริการได้ง่าย 

สะดวก ไม่รบกวนการทางานของเจ้าหน้าที่ 
๒. มอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๓. วัสดุอุปกรณ์ ที่นั่งส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตู้หรือชั้นใส่เอกสาร 

๔. การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

- ดัชนีรวม ดัชนีประจ าแฟ้ม 

                     - จัดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใส่ในแฟ้มให้ครบทุกอนุมาตรา ทั้งมาตรา ๗ และ 
มาตรา ๙ ทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน และทางอิเล็กทรอนิกส์ 

          ๕. การก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

- คณะท างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ฯลฯ 

๖. การใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

                        - ให้ผู้ขอตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีให้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ 
หากต้องการส าเนา ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายส าเนา/รับรองส าเนา 

                       - ถ้าไม่มี ให้เขียนแบบค าขอ และประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นว่า จะ
เปิดเผยให้ได้หรือไม ่

 

ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นว่าผู้ขอต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ขอ ประชาชนทุกคนมีสิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้ 



๒๔ 

 

 

สรุปมาตราต่าง ๆ ใน พระราชบัญญัติที่หน่วยงานของรัฐต้องใช้บ่อย ๆ 

๑. จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

๒. พิจารณาค าขอตามมาตรา ๑๑ 

๓. ให้ค าแนะน าตามมาตรา ๑๒ 

๔. พิจารณาใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 

๕. สอบถามค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ 

๖. แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

บทที ่๘ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่เกี่ยวข้อง 
มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

ต้องจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ 

เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโดยด่วนที่สุดเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มีค าวินิจฉัย ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับทราบค าวินิจฉัย 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว หรือภายในวันที่รับค าขอ 
กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้ง
ก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที ่

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

ให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

ก าหนดให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และส่วนท้องถิ่น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือสอดแทรกวิชาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ในหลักสูตรที่จัดอยู่แล้วของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนให้ส่วนราชการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการ
ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ (๘) 
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



๒๖ 
 

 

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตาม
มาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่
ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๗ 

 

 

บทที ่๙ กรณีศึกษาจากค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 การเรียนรู้จากการศึกษาค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จะช่วยให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ. ศ.  ๒๕๔๐ ซึ่งในเอกสารเล่มนี้ได้
คัดเอาเรื่องต่างที่มีการขอให้เปิดเผยที่กระทบต่อข้อมูลข้าวสารส่วนบุคลและข้อมูลสาธารณะที่น่าสนใจ รวมถึง
การใช้ถ้อยค าในส านวนต่างที่ควรจะได้มีการศึกษา จ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ 
 
 ๑. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เกี่ยวกับบันทึกการให้ถ้อยค า 

          ผู้อุทธรณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. ผู้อุทธรณ์ ต าแหน่งหัวหน้า สาขาวิชาเคมี 
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ มี
หนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลกรุงเทพ ขอข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 

๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทุกครั้งที่มีการประชุม สืบสวนข้อเท็จจริง
ระหว่างผู้อุทธรณ์ กับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ คน ผู้ถูกกล่าวหา 

๓. บันทึกถ้อยค าฝ่ายกล่าวหา (ผู้ อุทธรณ์) เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี ผู้บริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ คน ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

๔. บันทึกถ้อยค าฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ คน) เรื่อง 
การสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ คน ถูกกล่าวหากระท าผิด
วินัย 

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีบันทึก ที่ ศธ ๐๕๗๙.๑๕/๔๖๙๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๙ ถึงผู้อุทธรณ์ แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ แต่ปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ โดยให้เหตุผลว่า การ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจเป็นการรุกล้ าสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาทุกรายโดยไม่ สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณา
ค าอุทธรณ์ และเหตุผลในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบ
กับข้อมูลข่าวสารที่ขอให้จัดส่งมาด้วยแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้องเรียนกล่าวโทษ



๒๘ 

 

 

คณบดี และ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจ านวน ๔ คน ว่าร่วมกันกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหง 
และดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อุทธรณ์ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ โทรศัพท์แจ้งผู้
อุทธรณ์ว่า คณบดีขอพบ เมื่อผู้อุทธรณ์ไปตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ปรากฏว่ามี ผู้บริหาร ๔ คน คือ 
คณบดี และรองคณบดีอีก ๓ คน นั่งอยู่ในห้องประชุม ผู้อุทธรณ์ได้ท้วงติงถึงการ เชิญเข้าพบว่า ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ ก าหนดให้การสั่งราชการ
ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บุคคลทั้ง ๔ ยังยืนกรานที่จะ ด าเนินการที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับ
ให้ผู้อุทธรณ์นั่งลงในเก้าอ้ีในห้องประชุม พร้อมทั้ง ร่วมกันพยายามกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหง และดูหมิ่น เหยียด
หยามผู้อุทธรณ์ และไม่ยอมให้ผู้อุทธรณ์ ลุกออกนอกห้อง ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม ผู้บริหารได้บังคับ
ให้ผู้อุทธรณ์ลาออกจากต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และได้แจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้อุทธรณ์
ทราบว่า ข้อกล่าวหาของผู้อุทธรณ์ไม่มีมูล และได้มีค าสั่งให้ยุติเรื่อง ผู้อุทธรณ์จึงได้ยื่นขอข้อมูลเกี่ยวกับการ 
สืบสวนข้อเท็จจริง ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๗๙.๑๕/๕๕๑๒ ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงคณะกรรมการฯ ชี้แจงสรุปความได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มี
ค าสั่ง ที่ ๑๕๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีผู้อุทธรณ์ได้ 
กล่าวหาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข. คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ค. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ง. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ. รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ว่ากระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปฏิเสธการเปิดเผยบันทึกถ้อยค าฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา โดย
เห็นว่าเป็นข้อมูลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นการรุกล้ า สิทธิส่วนบุคคล
ของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๔ คน โดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) และมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๔ คนเป็น คณาจารย์อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจท าให้การ
บริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพได้ 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ วินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
ดังกล่าวแก่ผู้อุทธรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาถึงการปกปิด
ชื่อผู้ให้ถ้อยค า รวมทั้งข้อความที่แสดงถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว ของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๔ คน ใน
บันทึกถ้อยค าฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการ บริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามค า



๒๙ 
 

 

ขอมีจ านวน ๔ รายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ 
รายการที่ ๒ และ รายการที่ ๓ ให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ข้อมูลข่าวสารรายการที่ 
๔ บันทึก ถ้อยค าฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ คน) 

จากข้อเท็จจริงที่ ปรากฏ ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ร้องเรียนผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๔ คน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว โดย
เห็นว่าไม่มีมูลและให้ยุติเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในขณะนี้จึงไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม 
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้ง บันทึกการให้ถ้อยค าก็มิใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามค านิยามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเนื้อหาของการให้ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาก็ เป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราว
เหตุการณ์ โดยมิได้มีการพาดพิงถึงบุคคลที่สามอันจะท าให้เกิดความ เสียหายแก่บุคคลใด และผู้ถูกกล่าวหา
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ การเปิดเผยถ้อยค าจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบุคคล
ดังกล่าว ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าการเปิดเผยอาจ ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้นั้น เห็นว่า การไม่เปิดเผย น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความโปร่งใสในการบริหารงานภายในมากกว่า
การเปิดเผย ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ
และ ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงสมควรเปิดเผยบันทึกการให้ถ้อยค าของผู้ถูก กล่าวหา
ทั้ง ๔ คน แก่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบได้ 

อย่างไรก็ตาม ในบันทึกถ้อยค ามีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล อันได้แก่ อายุ ศาสนา ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ ของผู้ให้ถ้อยค าปรากฏอยู่ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควรได้ ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงให้ปกปิด
เฉพาะในส่วนนี้ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐   

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร ราชการแผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ เว้น
แต่ อายุ ศาสนา ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ให้ถ้อยค า ให้ปกปิดไว้ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ ์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

๒.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือเกี่ยวกับเอกสาร การสอบสวน
ข้อเท็จจริง 

ผู้อุทธรณ์ : พลเรือตรี ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : กองทัพเรือ อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า พลเรือ
ตรี ก. ผู้อุทธรณ์ ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผ่านเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ ขอข้อมูลข่าวสารจ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. ค าสั่งให้ผู้อุทธรณ์ช่วยราชการกรมพลทหารเรือ 

๒. เอกสารการสอบข้อเท็จจริง กองทัพเรือมีหนังสือ ลับมาก ที่ กห ๐๕๐๓/๘๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 



๓๐ 
 

 

๒๕๕๙ ถึง ผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวปรากฏค าให้การ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าต่างๆ ซึ่งหากเปิดเผยจะส่งผล กระทบต่อการปกครองบังคับ บัญชา
ทหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย วินัยทหารอัน
เป็นเรื่องส าคัญในการปกครองบังคับบัญชาทหารเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความ ปลอดภัยของก าลังพลที่ให้การ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ (๒) และ (๔) ประกอบกับเอกสารการ
สอบสวนฯ และค าสั่งช่วยปฏิบัติราชการฯ ก าหนดชั้น ความลับระดับ “ลับมาก” ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องห้ามมิให้
เปิดเผยตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ และเหตุผลในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของกองทัพเรือ ประกอบ
กับข้อมูลข่าวสารที่ขอให้จัดส่งมาด้วยแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า 

พลเรือโท ข. ผู้บัญชาการทหารเรือภาค ๒ ( ผบ.ทรภ.๒ ) ได้มีหนังสือ ลับมาก ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ รายงานพฤติกรรมของผู้อุทธรณ์ในขณะที่เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ต่อผู้
บัญชาการทหารเรือว่าผู้อุทธรณ์มีการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตนไม่เป็นไป ตามขนบธรรมเนียมทหารเรือ ซึ่ง
การกระท าดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม ไม่รักษา เกียรติวินัยของทหาร ลุแก่อ านาจ และท าให้เสีย
ภาพลักษณ์ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการ ปกครองบังคับบัญชา เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียขวัญและ
ก าลังใจ จึงเสนอให้ปรับย้ายผู้อุทธรณ์ ออกนอกพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ต่อมากองทัพเรือได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง และมีการเชิญพยานบุคคลมาให้ถ้อยค า ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าการกระท าของ ผู้อุทธรณ์เข้าเกณฑ์เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ ฐาน
ประพฤติตน ไม่สมควร (ไม่ประพฤติตามธรรมเนียมทหาร) และไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารเรือที่ ๒ ซึ่งควร 
จะต้องได้รับทัณฑ์สถานใดสถานหนึ่ง แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมิได้ก าหนดชั้นผู้รับ ทัณฑ์
ส าหรับนายทหารชั้นยศพลเรือตรี ซึ่งเทียบต าแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ
กองบินไว้ ดังนั้น ผู้อุทธรณ์ในฐานะผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้รับ
ทัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และไม่สามารถที่จะ พิจารณาลงทัณฑ์ในความผิด
ทางวินัยฐานประพฤติตนไม่สมควร (ไม่ประพฤติตามธรรมเนียมทหาร) 

ในครั้งนี้ได้ จึงเสนอให้น าผลการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อุทธรณ์ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาปรับย้ายและแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกองทัพเรือพิจารณาต่อไป ต่อมากรมก าลังพล ทหารเรือ
มีค าสั่ง ให้ผู้อุทธรณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา ผอ.สบส.กพ.ทร. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป ในชั้นพจิารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือมี หนังสือ ลับมาก ที่ 
กห ๐๕๐๓/๘๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการฯ ชี้แจง สรุปความได้ว่า ข้อมูลข่าวสาร
ที่กองทัพเรือปฏิเสธการเปิดเผย คือ 

๑ . ส าเนารายงาน กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๒ ลับมาก ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง 



๓๑ 
 

 

รายงานพฤติกรรมของพลเรือตรี ก. ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ 

๒. ส าเนาบันทึกกรมก าลังพลทหารเรือ ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๓/๒๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ เรื่อง รายงานพฤติกรรมของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือ ภาคท่ี ๒ 

๓. ส าเนาบันทึกคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ลับมาก ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผล
การสอบข้อเท็จจริง กรณีรายงานพฤติกรรมของพลเรือตรี ก. ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ 
เอกสารดังกล่าวเป็นการรายงานการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติตนไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมทหารเรือ
ของผู้อุทธรณ์ ซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการปกครองบังคับบัญชาและการเสื่อมเสียเกียรติและภาพลักษณ์
ของทหารเรือ อีกทั้ง ยังปรากฏค าให้การของก าลังพลซึ่งเป็น ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ ที่ให้การเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การกระท าผิดทางวินัยของผู้อุทธรณ์ ที่หากมีการเปิดเผยจะท าให้ก าลังพลที่อยู่ในบังคับบัญชาเกรง
กลัวอ านาจทางปกครอง ไม่ให้ความ ร่วมมือให้ข้อเท็จจริงในการกระท าของผู้บังคับบัญชาและจะส่งผลกระทบ
ต่อการปกครองบังคับ บัญชาทหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมาย วินัยทหารอันเป็นเรื่องส าคัญในการปกครองบังคับบัญชาทหารเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความ ปลอดภัยของ
ก าลังพลที่ให้การตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ (๒) และ (๔) 
ประกอบกับเอกสารดังกล่าวก าหนดชั้นความลับระดับ “ลับมาก” ซึ่งเป็นเอกสารที่ ห้ามมิให้เปิดเผยตาม
ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามค าขอของผู้อุทธรณ์ทั้ง ๒ รายการ คือ รายงาน
กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๒ ลับมาก ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานพฤติกรรมของพลเรือ
ตรี ก. ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ บันทึกกรม ก าลังพลทหารเรือ ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห 
๐๕๐๓/๒๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานพฤติกรรมของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือ
ภาคที่ ๒ และบันทึกคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง ลับมาก ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผล
การสอบข้อเท็จจริง กรณีรายงาน พฤติกรรมของพลเรือตรี ก. ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ 
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของกองทัพเรือในการสอบสวนข้อเท็จจริง
ภายหลังจาก ได้รับการร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทหารที่อยู่ในสังกัด และปัจจุบันกองทัพเรือได้ 
สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาจึงมีเหตุอันสมควรที่จะได้ทราบข้อมูล ตามค า
ขอได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏค าให้การของพยานที่  เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์อยู่ด้วย การเปิดเผยชื่อของพยานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการปกครองบังคับ
บัญชาทหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ อันจะท าให้การ บังคับใช้กฎหมายวินัยทหาร
อันเป็นเรื่องส าคัญในการปกครองบังคับบัญชาทหารเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า การเปิดเผยเนื้อหาของค าให้การโดยปกปิดชื่อ 



๓๒ 

 

 

นามสกุล รวมถึงข้อความที่อาจท าให้ทราบว่าพยาน ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใด ก็เพียงพอที่ผู้อุทธรณ์จะ
น าไปปกป้องสิทธิของตนได้ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร ราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กองทัพเรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ เว้นแต่ ชื่อ 
นามสกุล รวมถึงข้อความที่อาจท าให้ทราบว่าพยานซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใดให้ ปกปิดไว้ พร้อมทั้งให้
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๓.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาทนายความเกี่ยวกับรายงานการประชุม 

ผู้อุทธรณ์ : ว่าที่ร้อยตรี ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : สภาทนายความ อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า 

ว่าที่ร้อยตรี ก. ผู้อุทธรณ์มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้อ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการ
สภาทนายความ ขอข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

๑.ผลการพิจารณาการประชุมของศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภา ทนายความ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒.รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในวันเวลาดังกล่าว 

๓.หนังสือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ศต.๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ มีหนังสือ ที่ ศต. ๒๓๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า ข้อมูล
ข่าวสารตามค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารภายในเฉพาะของศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการ สภา
ทนายความ และเป็นข้อมูลซึ่งอาจกระทบต่อการหารือระหว่างศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายก และกรรมการ
สภาทนายความกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๕ (๒) (๕) และ    (๖) ประกอบกับปัจจุบันนี้ศูนย์อ านวยการ เลือกตั้งนายกและกรรมการสภา
ทนายความได้จัดการเลือกตั้งเสร็จแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัคร รายใด หรือผู้เลือกตั้งใดโต้แย้งคัดค้านการ
เลือกตั้งครั้งนี้ และขณะนี้ประธานกรรมการมรรยาท ทนายความได้รับรองผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการ
สภาทนายความและได้ประกาศผลอย่างเป็น ทางการ ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการเลือกตั้งนายก
และกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แล้ว 

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อุทธรณ์
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์อ านวยการเลือกตั้ งนายกและกรรมการ สภาทนายความ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้
กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ เหตุผลที่ศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายกและ กรรมการสภาทนายความมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปความได้ว่า คณะกรรมการสภาทนายความครบก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภา
ทนายความขึ้นใหม่ภายในจังหวัดทุกจังหวัด ตามท่ีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับสภา



๓๓ 

 

 

ทนายความว่าด้วยการเลือกตั้ง นายกและกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ก าหนดไว้ 
นาย ข. ประธานกรรมการมรรยาท นายความ จึงมีประกาศการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภา

ทนายความ พร้อมกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ โดยมี
นาย ค. ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการเลือกตั้งฯ ซึ่งการเลือกตั้งได้ก าหนดไว้ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ แต่
เนื่องจากใน ขณะนั้นได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง โดยห้ามมิให้มั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจ านวนตั้งแต่ ๕ 
คนขึ้นไป และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว คณะกรรมการอ านวยการ เลือกตั้งฯ จึงมี
หนังสือสภาทนายความ ที่ ศต.๐๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว ต่อมาคณะรักษา ความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ คสช.(สลช)/๑๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ชะลอ การเลือกตั้งไว้ก่อน คณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งฯ เห็นว่า ควรจะต้องจัดการเลือกตั้งต่อไป จึงมี หนังสือ ลงวันที่ ๑๗ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือขอให้ พิจารณาทบทวนค าสั่งที่ให้ชะลอการเลือกตั้งและในระหว่าง
การรอหนังสือแจ้งกลับจากคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ได้มีการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนก าหนดการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าจะมีค าสั่ง เปลี่ยนแปลง ต่อมาคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คสช.(สลช)/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้สภา
ทนายความจัดการเลือกตั้งได้ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ จึงมี
มติก าหนดวันเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ (ใหม่) ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผลการ
เลือกตั้งผู้อุทธรณ์กับพวกได้รับการเลือกตั้ง และ ประธานกรรมการมรรยาททนายความได้ประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา
สังคมฯ นาย ค. ต าแหน่งผู้อ านวยการเลือกตั้งฯ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงคณะกรรมการฯ 
ชี้แจงเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปความได้ ดังนี้ 

ประการแรก การจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ อยู่ภายใต้ การควบคุมของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๙ และข้อบังคับ
สภาทนายความ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงไม่ต้องเปิดเผยตาม
มาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประการที่สอง การให้เปิดเผยหนังสือสภาทนายความ ที่ ศต.๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๘ และหนังสือศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ด่วนที่สุด ที่ ศต.๑๑๗/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเรื่องการด าเนินการภายในระหว่าง คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ กับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งนาย ค. และ กรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าผู้อุทธรณ์ หรือคณะได้เคยร้องขอให้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวจากหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมาแล้ว แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้แต่อย่างใด จึงไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ 



๓๔ 

 

 

(๒) และ (๖) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประการที่สาม รายงานการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ มีความเห็น หรือค าแนะน า
ของนาย ค. และกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ที่เป็นเรื่องภายในของ ศูนย์อ านวยการเลือกตั้งฯ การเปิดเผย
จะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร และเป็นข้อมูลที่ มีผู้ให้มาไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไป
เปิดเผยต่อผู้อ่ืน ตามมาตรา ๑๕ (๓) (๕) และ (๖) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
อีกทั้งในขณะนี้คณะกรรมการอ านวยการ เลือกตั้งฯ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ให้ปิดศูนย์
อ านวยการเลือกตั้งฯ ลง 

ดังนั้น เมื่อภารกิจของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ อันเป็นภารกิจเฉพาะกิจได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 
คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการมรรยาททนายความ ตามประกาศ
ประธานกรรมการมรรยาททนายความ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องการเลือกตั้ง นายกและกรรมการสภา
ทนายความ กับการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ จึงสิ้นสภาพลงแล้ว คณะกรรมการวินิ จฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ข้อมูลข่าวสารตามค าขอมีจ านวน ๓ รายการ คือ 

๑. ผลการพิจารณาการประชุมของศูนย์อ านวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการ ประชุมในวันเวลาดังกล่าว และ 

๓. หนังสือสภาทนายความ ที่ ศต.๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลการปฏิบัติงานของสภา ทนายความเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและกรรมการ
สภาทนายความ ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การด าเนินการจึงต้องโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้ง 
ข้อมูลดังกล่าวไม่ใชข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔ ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อ่ืน โดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่ เกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้สภาทนายความ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม ค าขอ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

๔.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : อ าเภอเมืองขอนแก่น อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า 
นาย ก. ผู้อุทธรณ์ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลสาวะถี มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงนายอ าเภอ
เมืองขอนแก่น ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารผู้ร้องเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลต าบล
สาวะถี ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

อ าเภอเมืองขอนแก่นมีหนังสือ ลับ ที่ ขก ๐๑๑๘/๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ผู้อุทธรณ์ แจ้ง
เปิดเผยหนังสือร้องเรียนโดยปกปิดชื่อ-ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน โดยให้เหตุผลว่า เป็นข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลที่
ต้องให้ความคุ้มครองตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ประกอบกับผู้ร้องยังคงปฏิบัติราชการอยู่ 
ณ ส านัก งานเทศบาลต าบลสาวะถี การเปิดเผยย่อม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องจากผู้อุทธรณ์และพวก
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการร่วมกันภายในส านักงานดังกล่าวอีกด้วย ผู้อุทธรณ์มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของอ าเภอเมืองขอนแก่น 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ เหตุผลที่อ าเภอเมืองขอนแก่นมิให้เปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปความได้ว่า นายอ าเภอเมืองขอนแก่นได้รับหนังสือ ร้องเรียน ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ร้องเรียนว่าตามที่เทศบาลต าบลสาวะถีได้มีค าสั่งที่ ๖๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล   ผู้ร้องเรียนเห็นว่าในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ –๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ มีความผิดปกติอยู่หลายประการ  นับแต่การให้คะแนนการประเมิน เนื่องจากเทศบาลต าบลสาวะถีได้มี
ค าสั่งที่ ๕๗๒/๒๕๕๘ ลงวันท๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลสาวะถี โดยมี
หน้าที่กลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
หรือ ผู้ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี โดยกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการ ประชุม
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาการประเมิน แต่เอกสารประกอบการพิจารณา ไม่ปรากฏผลคะแนน
การประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น มีเพียงช่องว่าง และระบุว่าทุกคน ได้ขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แต่เมื่อ
ผ่านพ้นการประชุมในวันดังกล่าว กลับมีค าสั่งที่ ๖๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปรากฏมีผลคะแนน
ประเมิน ซึ่งคณะกรรมการมิได้เห็นหรือรับทราบหรือรู้แต่อย่างใด และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้
อุทธรณ์เป็นผู้รับรองความถูกต้อง ทั้งที่ ณ วันที่ท าหนังสือถึง นายอ าเภอเมืองขอนแก่น  ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นยังมิได้พิจารณาประเมินหรือให้คะแนน แต่อย่างใด ท าให้เกิดข้อสงสัยว่า ผู้จัดท าไปได้คะแนน
ดังกล่าวมาจากที่ใด หรือบุคคลใดเป็นผู้จัดท า 

อ าเภอเมืองขอนแก่นเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อร้องเรียนมีมูล อ าเภอเมือง ขอนแก่นได้แจ้งให้ผู้



๓๖ 
 

 

อุทธรณ์จัดท าค าชี้แจงเพ่ือโต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึง
นายอ าเภอเมืองขอนแก่น เพ่ือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารผู้ร้องเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลต าบลสาวะถี ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ว่าไม่ได้รับ ความเป็นธรรมและมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ าเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผย หนังสือร้องเรียนให้ผู้อุทธรณ์แต่ปกปิดชื่อ -ที่อยู่ของผู้
ร้องเรียน ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย 

เนื่องจาก ผู้ร้องเรียนอ้างว่าได้รับความเสียหายและเสียสิทธิ แต่จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดไม่ได้
รับการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ถูกยกเลิกเพราะตรวจพบแบบประเมิน ไม่
สมบูรณ์ และเทศบาลต าบลสาวะถีได้ออกค าสั่งใหม่แล้ว ประกอบกับการสอบสวนข้อเท็จจริงของ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น มีนาย ข. ต าแหน่งปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการร่วมด้วย โดยนาย ข. มีคู่สมรส เป็นพนักงานในกองคลัง
ของเทศบาลต าบลสาวะถี และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการร้องเรียนด้วย ซึ่งท าให้การสอบสวนน่าจะไม่เป็นไป
โดยสุจริตเที่ยงธรรมเป็นกลางและมีอคติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้อุทธรณ์และผู้เกี่ยวข้อง 

ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ อ าเภอเมืองขอนแก่น
มีหนังสือ ลับ ที่ ขก ๐๑๑๘/๘๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง คณะกรรมการฯ ชี้แจงสรุปความได้ว่า 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นชื่อ-ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ถือเป็นข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลที่ต้องให้ความคุ้มครองตาม
มาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ประกอบกับผู้ร้องยังคงปฏิบัติราชการอยู่ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลสาวะถี การเปิดเผยย่อม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และหากตรวจสอบพบว่ามีการกระท าความผิดจริง
จะต้องด าเนินคดทั้งทางอาญาและทางวินัย ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้
อุทธรณ์และ พวกเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการร่วมกันภายในส านักงานดังกล่าว 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามค าขอ คือ เอกสาร ผู้ร้องเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาลต าบลสาวะถีประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอ าเภอเมืองขอนแก่น ได้เปิดเผยหนังสือร้องเรียนโดยปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้
ร้องเรียน ดังนั้น จึงมีประเด็นการพิจารณาว่า ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนเปิดเผยได้หรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องเรียน
เป็นผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบล สาวะถี ซึ่งมีผู้อุทธรณ์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด การเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้
ร้องเรียนอาจจะส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ร้องเรียนและอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางด้าน
จิตใจ เกิดความกลัว และหวาดระแวงในภยันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการร้องเรียนดังกล่าวได้ ตามมาตรา 
๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้ง ผู้ร้องเรียนก็มิได้ประสงค์ให้ทาง
ราชการน าข้อมูลของตนไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน ตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้น เมื่อ
พิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและ ประโยชน์ของเอกชน
ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า การที่อ าเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยเพียง เนื้อหาของหนังสือร้องเรียนก็
เพียงพอที่ผู้อุทธรณ์จะน าไปปกป้องสิทธิของตนได้ ค าสั่งของอ าเภอ เมืองขอนแก่นจึงชอบแล้ว 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 



๓๗ 

 

 

๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร ราชการแผ่นดินและการบังคับ
ใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

๕.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ และ
กรมสุขภาพจิต เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ 

ผู้อุทธรณ์ : นางสาว ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : โรงพย าบ าลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และ 
กรมสุขภาพจิต อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นางสาว ก. ผู้อุทธรณ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ มี
หนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ขอข้อมูล
ข่าวสาร จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 

๑. รายงานการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือประเมินผลงานและ
เลื่อนต าแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ชุดที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

๒. เหตุผลที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ชี้ตัวผู้อุทธรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อใน การจัดล าดับความส าคัญ
เป็นล าดับ ๑ ทั้ง ๒ เลขที่ต าแหน่ง จากโรงพยาบาลส่งไปยังกรมสุขภาพจิต 

๓. รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องผลงานวิชาการของนาง ค. เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิต
เวชที่ได้รับการดูแลที่บ้านหลังจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล นครสงขลา อ า เภอเมือง จังหวัด
สงขลา โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรมสุขภาพจิต คือ นาย ข. (ผู้อ านวยการงานการเจ้าหน้าที่ 
กรมสุขภาพจิต) และทีมฯ เมื่อครั้งลงมาสอบสวนที่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมินบุคคลสายงานพยาบาลวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติว่าผลงานของนาง ค. ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากผลงานทาง
วิชาการมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์มีหนังสือ 
ที่ สธ ๐๘๑๔/๑๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดส่งค าขอข้อมูลของผู้อุทธรณ์ไปให้กรมสุขภาพจิต
พิจารณา 

 

ต่อมากรมสุขภาพจิตมีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๒.๕/๓๙๔๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้
อุทธรณ์ผ่าน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ 
แต่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลดังกล่าว มีลักษณะ
เข้าข่ายเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่สมควร ตามมาตรา 
๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ และเหตุผลในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของกรมสุขภาพจิต 



๓๘ 

 

 

ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่ขอให้จัดส่งมา ทั้งได้รับฟังค าชี้แจงเป็นหนังสือของ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทร์ และค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนกรมสุขภาพจิต ข้อเท็จจริง ฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ๒๙๙๓ และต าแหน่งเลขที่ ๒๙๙๔ ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทร์ ต่อมาโรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์ได้จัดส่งผลการพิจารณาคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะและเสนอรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือก จ านวน ๓ ล าดับ ซึ่งผู้อุทธรณ์มีรายชื่ออยู่ล าดับที่ ๑ 
ทั้งสองต าแหน่งไปยังกรม สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ
ประเมินผลงาน และเลื่อนต าแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ชุดที่ ๑ ) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติให้ชะลอการพิจารณาในต าแหน่งเลขที่ ๒๙๙๓ โดยเห็นว่า การ พิจารณา
รายชื่อผู้ที่ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์มีปัญหา
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมมาโดยตลอด จึงต้องการให้คณะกรรมการของโรงพยาบาลจิตเ วชสงขลาราช
นครินทร์พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่าง
ละเอียด 

ส่วนต าแหน่งเลขที่ ๒๙๙๔ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๗ ได้เลือกนาง ค. ซึ่งมีคะแนนอยู่ในล าดับที่ ๒ ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ต่อมานาง ค. ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการของตนต่อคณะกรรมการประเมิน บุคคล สายงานพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติให้นาง ค. ไม่ผ่านการ
ประเมิน และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติให้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกใหม่ ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาล 
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์มีหนังสือ ที่ สธ ๐๘๑๔/๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงประธาน กรรมการฯ 
ชี้แจงสรุปความได้ว่า โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ไม่มีข้อมูลรายการที่ ๓ และ รายการที่ ๔ อยู่ใน
ความครอบครอง แต่ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในความครอบครองของกรมสุขภาพจิต  ๒๘ 

ผู้แทนกรมสุขภาพจิตเข้าชี้แจงด้วยวาจา สรุปความได้ว่า กรมสุขภาพจิตได้รับ หนังสือร้องเรียนว่านาง 
ค. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงานและต าแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๒๙๙๔ นั้น ได้แอบอ้างน าผลงานของ ผู้อ่ืนเป็นของตน และน าผลงานดังกล่าวเสนอ
เพ่ือขอรับการประเมิน กรมสุขภาพจิตจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และในภายหลังมีค าสั่งให้
ยุติเรื่องโดยเห็นว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูล ในส่วนการเสนอผลงานทางวิชาการของนาง ค. คณะกรรมการประเมิน
บุคคลฯ มีมติให้ไม่ผ่านการ ประเมิน กรมสุขภาพจิตจึงมีประกาศรับสมัครคัดเลือกใหม่ และนาง ค. ได้รับการ
คัดเลือกให้ด ารง ต าแหน่ง เลขที่ ๒๙๙๔ อีกครั้ง ปัจจุบันนาง ค. ผ่านการประเมินผลงาน และได้รับแต่งตั้งให้
ด ารง ต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ส าหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ นั้นมีอยู่ในความ ครอบครอง
ของกรมสุขภาพจิต และกรมสุขภาพจิตปฏิเสธการเปิดเผย เพราะเห็นว่า ข้อมูลข่าวสาร รายการที่ ๓ รายงาน
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องผลงานวิชาการของนาง ค. เป็นข้อมูลข่าวสาร ของบุคคลอ่ืน ซึ่งการเปิดเผยจะ
เป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 



๓๙ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ รายงานการ ประชุมของคณะกรรมการประเมินบุคคล สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติให้ผลงานของนาง ค. 
ไม่ผ่านการประเมิน เป็นข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ข้อมูลข่าวสารตามค าขอมีจ านวน ๔ รายการ กรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และรายการที่ 
๒ ให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว ดังนั้น จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพียงข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ 
ดังนี้ ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องผลงานทางวิชาการ ของนาง ค. เห็นว่า 
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของ กรมสุขภาพจิต เมื่อได้รับการร้องเรียน
ว่าข้าราชการในสังกัดให้ข้อมูลการจัดท าผลงานทางวิชาการ อันเป็นเท็จก็เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริงว่าข้อร้องเรียนมีมูลในการ ด าเนินการทางวินัยต่อไปหรือไม่ และปัจจุบันกรม
สุขภาพจิตได้สืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว โดยเห็นว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูล จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงไม่ท าให้การ บังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่
ปรากฏ ผู้อุทธรณ์ และนาง ค. เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี ๒๙๙๔ ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ได้คัดเลือกให้ผู้อุทธรณ์มีผลคะแนน อยู่
ในล าดับที่ ๑ แต่กรมสุขภาพจิตโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือประเมินผลงานและ
เลื่อนต าแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ชุดที่ ๑ ) ได้เลือกให้นาง ค. ซึ่งมีคะแนนในล าดับที่ ๒ เป็นผู้
ได้รับการด ารงต าแหน่ง ผู้อุทธรณ์จึงเกิดความสงสัยในกระบวนการคัดเลือกของกรมสุขภาพจิต ต่อมาเมื่อมีผู้
ร้องเรียนผลงานที่นาง ค. เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน และ กรมสุขภาพจิตได้ยุติเรื่องโดยเห็นว่าข้อร้องเรียน
ดังกล่าวไม่มีมูล ก็ยิ่งเพ่ิมความสงสัยในกระบวนการ สืบสวนข้อเท็จจริงของกรมสุขภาพจิตขึ้นไปอีก การ
เปิดเผยรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงนอกจาก จะท าให้เห็นถึงความโปร่งใสในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
ของกรมสุขภาพจิตแล้ว ยังมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนาง ค. แต่ในทางตรงกันข้ามกลับจะแสดงให้ เห็นว่า
นาง ค. มิได้ กระท าการตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด อีกท้ัง มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพยานผู้มาให้ถ้อยค า 
เพราะพยานแต่ละคนได้ให้ถ้อยค าตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและตามหลักการวิจัยงาน การเปิดเผย รายงานการ
สืบสวนข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกันแล้ว เห็นว่า รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงสามารถเปิดเผย ให้ผู้
อุทธรณ์ทราบได้เว้นแต่ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือ อายุ สัญชาติ ศาสนา และที่อยู่ ของพยาน ให้ปกปิดไว้ 
ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมิน บุคคลสายงานพยาบาลวิชาชีพ 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่มีมติ ให้ผลงานของนาง ค. ไม่ผ่านการประเมิน
นั้น ผู้แทนกรมสุขภาพจิตชี้แจงว่าสามารถเปิดเผยให้ ผู้อุทธรณ์ทราบได้ จึงให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้
อุทธรณ ์



๔๐ 
 

 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร ราชการแผ่นดินและการบังคับ
ใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้กรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ เว้นแต่ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
คือ อายุ สัญชาติ ศาสนา และที่อยู่ ของพยาน ให้ปกปิดไว้ และ ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ให้เปิดผยเฉพาะ
วาระท่ีพิจารณาเรื่องของนาง ค. พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มี ค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

๖. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย เกี่ยวกับหนังสือ 
ร้องเรียน 

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : อ าเภอน าด้วง จังหวัดเลย อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความ
ว่า นาย ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสวรรค์ ผู้อุทธรณ์ ถูกร้องเรียนให้ย้ายออกนอกเขตพ้ืนที่เพราะมี
พฤติกรรมสร้างอิทธิพลและไม่อ านวยความ สะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จังหวัดเลยจึงสั่งให้
อ าเภอนาด้วงแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อมาอ าเภอนาด้วงได้รายงานผลการตรวจสอบข้อ
เท็จริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เลยว่า ไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่าผู้อุทธรณ์กระท าความผิดเพียงแต่มีความขัดแย้ง
กับผู้น าท้องที่ทั้ง ๕ หมู่บ้านจริง ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ ถึงอ าเภอนาด้วงขอข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

 ๑. เอกสารหนังสือของนาย ข. ก านันต าบลท่าสวรรค์ ที่ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรณีร้องเรียน
กล่าวหาผู้อุทธรณ์ว่าปฏิบัติหน้าที่ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดเลยย้ายผู้
อุทธรณ์ออกนอกพ้ืนที่ 

๒. บัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามท่ีแนบมากับเอกสารในข้อ ๑ 

๓. บันทึกค าให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์  กรณีตามที่ถูก
กล่าวหาดังกล่าวข้างต้น อ าเภอนาด้วงมีหนังสือ ลับ ที่ ลย ๐๐๒๓.๑๐/๑๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ และ 
หนังสือ ที่ ลย ๐๐๒๓.๑๐/๒๗๐๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้อุทธรณ์ว่า กรณีเรื่องร้องเรียน ดังกล่าว
นั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการ หากเปิดเผยข้อมูลที่ผู้อุทธรณ์ขอนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่ ปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อุทธรณ์ได้ และเนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้ท าการ
สอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนผู้อุทธรณ์นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ท าการสรุปข้อเท็จจริงที่มีการ
ร้องเรียนและส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ให้กับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบสวน จึงขออาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขอให้ผู้อุทธรณ์ไปยื่นค าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น  ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
บริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาค าอุทธรณ์ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริง
สรุปได้ ความว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึง
อ าเภอนาด้วงขอข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๓ รายการ ดังกล่าวข้างต้น แต่อ าเภอนาด้วงปฏิเสธ การเปิดเผย 



๔๑ 
 

 

ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ บริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย อ าเภอนาด้วงได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๓.๑๐/๓๒๓๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดส่งเอกสารและชี้แจงว่า 
เหตุผลที่อ าเภอ นาด้วงไม่สามารถมอบเอกสารลับดังกล่าวให้กับผู้อุทธรณ์ได้ เนื่องจากเป็นความลับของทาง
ราชการ หากเปิดเผยไปอาจท าให้ ผู้ร้องและพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและอาจเกิด 
ภัยอันตรายได้ ประกอบกับบุคคลดังกล่าวอาจน าส านวนไปฟ้องร้องสร้างความเดือดร้อนโดยไม่มี ที่สิ้นสุด 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์เป็นข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และผู้อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงใน ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงมีสิทธิที่จะได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้นเพ่ือใช้ปกป้องส่วนได้เสียของตน แต่การเปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียน พยาน และข้อความ
ที่อาจท าให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครอาจจะ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จึงเห็นสมควรให้ปกปิดไว้ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน 
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้อ าเภอนาด้วงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอ ยกเว้น ชื่อผู้
ร้องเรียน พยาน และข้อความที่อาจท าให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร พร้อมทั้งให้ ส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 
 

๗. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 

ผู้อุทธรณ์ : ว่าที่ร้อยตรี ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า ว่าที่ร้อยตรี ก. ผู้อุทธรณ์มีหนังสื อ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือขอข้อมูลข่าวสารพร้อม
รับรอง ส าเนา จ านวน ๕ รายการ ดังนี้ 

รายการที่ ๑ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ส. ลับ ที่ ๑๓๑/
๒๕๕๓ ค าสั่ง ลับ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๕ และค าสั่ง ลับ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ 

รายการที่ ๒ รายงานการประชุมฉบับเต็มของ อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙ 

รายการที่ ๓ รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ 

รายการที่ ๔ ก.พ. ๗ ของผู้อุทธรณ์ 
รายการที่ ๕ หนังสือของนางสาว ข. ที่ร้องเรียนผู้อุทธรณ์ 



๔๒ 

 

 

ส านักงาน ป .ป.ส . มีหนังสือ ด่ วนมาก ที่ ยธ ๑๑๐๑/๑๐๔๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้
อุทธรณ์ แจ้งดังนี้ ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และรายการท่ี ๒ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
ที่จะเป็นพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และค าสั่งส านักงาน ป.ป.ส. ลับ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เป็น
เรื่องท่ีผู้อุทธรณ์ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง จึงไม่สมควรเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าว   

ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินภาค 
๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ให้แก่ผู้อุทธรณ์ และปฏิเสธการเปิดเผยรายงานการประชุมของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๙ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนที่จะเป็นพยานหลักฐานและอยู่
ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อุทธรณ์ จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ได้ 
ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๕ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนที่จะเป็นพยานหลักฐาน

และอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้การ บังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จึงไม่สมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงของผู้อุทธรณ์ หนังสือชี้แจงของ ส านักงาน ป.ป.ส. ประกอบ
กับข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งมาและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงสรุป ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ได้รับแต่งตั้ง ให้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินถูกนางสาว ข. ร้องเรียนว่า น ารถของกลางไปด าเนินการโดย
ไม่มีอ านาจและเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้อุทธรณ์ โดยผู้ที่แต่งตั้ง
ไม่ใช่เลขาธิการ     ป.ป.ส. และมีการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ถูกกับผู้อุทธรณ์เป็นกรรมการด้วย ต่อมาเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงชุดใหม่ แต่ก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้อุทธรณ์ เนื่องจากรับ
ฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียน เพียงฝ่ายเดียวเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีค าสั่งลงโทษลด
เงินเดือนผู้อุทธรณ์ ร้อยละ ๔ ของเงินเดือน และส านักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอเรื่องของผู้อุทธรณ์ให้ อ.ก.พ. 
กระทรวงฯ พิจารณา 

ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงฯ มีมติให้เพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์เป็นปลดออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์เห็นว่าการ
ด าเนินการทางวินัยดังกล่าวเสร็จสิ้น และส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีค าสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์แล้ว ผู้อุทธรณ์ควรมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเพ่ือใช้ประกอบการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อไป นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ส. 



๔๓ 

 

 

อ้างว่าได้เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ ครั้งที่ 
๘/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ผู้อุทธรณ์แล้วนั้น ผู้
อุทธรณ์ได้รับข้อมูลโดยส านักงาน ป.ป.ส. ปกปิด เนื้อความทุกอย่างในรายงานการประชุมดังกล่าว จึงไม่ได้เป็น
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสารรายการนี้ต่อไป และผู้อุทธรณ์ได้
แจ้งเพ่ิมเติมว่าผู้อุทธรณ์ได้เขียนค าขอข้อมูลข่าวสารผิดไปจากความประสงค์ กล่าวคือ ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอ
ข้อมูล ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามค าสั่ง ลับ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ไม่ใช่ค าสั่ง ลับ ที่ ๕๗/
๒๕๕๙ ส านักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๑/๑๒๘๘๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ และ
หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๑/๑๘๔๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชี้แจงสรุปได้ความว่า ในปัจจุบัน
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือแจ้งกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีผู้อุทธรณ์ เจ้าหน้า
ส านักงาน ป.ป.ส. ว่ากระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และในการพิจารณ าค าขอข้อมูลข่าวสารของผู้อุทธรณ์ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้
พิจารณา ดังนี้ 

๑. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ส. ลับ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๓ 
ค าสั่ง ลับ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๕ และค าสั่ง ลับ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนที่จะ
เป็นพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สมควรเปิดเผยค าสั่ง ลับ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๓ และค าสั่ง ลับ ที่ ๑๔๓/
๒๕๕๕ ส่วนค าสั่ง ลับ ที่ ๕๗/ ๒๕๕๙ เป็นเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ส. ลับ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ 
แล้ว พบว่า เลขค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งที่ยกเลิก ไม่ได้มีการด าเนินการทางวินัยแต่ประการใด ส่วนค าสั่งที่ 
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของผู้อุทธรณ์ ได้แก่ ค าสั่ง ลับ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่ใช่ค าสั่ง ลับ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ ตามที่ผู้อุทธรณ์ ร้องขอ 
ส านักงาน ป.ป.ส. จึงขอส่งส าเนารายงานการสอบสวนเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสอบสวนฯ ตามค าสั่ง ลับ ที่ 
๕๘/๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้อุทธรณ์ 

๒. รายงานการประชุมฉบับเต็มของ อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เป็น
ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการสืบสวนสอบสวนที่จะเป็นพยานหลักฐาน และ อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของ
ส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมาย เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สมควร
เปิดเผย 

๓. รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ เปิดเผยรายงาน



๔๔ 

 

 

การประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เฉพาะวาระท่ี ๔.๘ และวาระที่ ๔.๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ 

เฉพาะวาระที่ ๔.๑๕ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เฉพาะวาระที่ ๔.๑๑ และวารที่ ๔.๑๒ และไม่ให้เปิดเผย รายงาน
การประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วาระ ๔.๑๐ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกาคดี
ยังไม่สิ้นสุด การเปิดเผยอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่ อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และไม่ให้เปิดเผยรายงาน
การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ ทั้งฉบับ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วาระที่ ๔.๑๐ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยว
เนื่องกัน และเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนที่จะ เป็นพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการ ไต่สวน
ข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้ การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. เห็นควรเปิดเผย ก.พ. ๗ ของผู้อุทธรณ์ 
๕. หนังสือของนางสาว ข. ที่ร้องเรียนผู้อุทธรณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ สืบสวนสอบสวนที่จะ

เป็นพยานหลักฐาน และอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. การเปิดเผยอาจท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สมควรเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 

ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ส. 
ลับ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๓ และค าสั่ง ลับ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๕ เป็นข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้อุทธรณ์ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น โดยส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีค าสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจาก
ราชการแล้ว แม้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งยัง
ไม่เสร็จสิ้น แต่ขั้นตอนการด าเนินการของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการด าเนินการทางวินัยที่
เสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารดังกล่าวจึงไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ
ส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้
อุทธรณ์เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้นเพ่ือใช้ปกป้องสิทธิของตน ดังนั้น เมื่อ
พิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและ ประโยชน์ของเอกชน
ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ อย่างไรก็ดี ในรายงานการสอบสวนนั้นมีข้อมูลรายชื่อ
พยานในการสอบสวนรวมอยู่ด้วย ซึ่งการเปิดเผยอาจส่งผล กระทบต่อบุคคลที่ให้การเป็นพยานในการสอบสวน
ได้ การเปิดเผยรายงานการสอบสวนโดยปกปิดรายชื่อพยานและข้อความที่อาจท าให้ทราบว่าพยานคือใคร ก็
น่าจะเพียงพอต่อการใช้ปกป้องสิทธิ ของผู้อุทธรณ์แล้ว ส าหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์แจ้งว่า ผู้อุทธรณ์ได้เขียนค าขอ
ข้อมูลข่าวสารผิดไป จากความประสงค์ โดยผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ตามค าสั่ง ลับ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ไม่ใช่ค าสั่ง ลับ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้



๔๕ 

 

 

อุทธรณ์ ประสงค์จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของตน ซึ่งความเห็นของ 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามค าสั่ง ลับ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการทาง วินัยของผู้
อุทธรณ์ เมื่อส านักงาน ป.ป.ส. ได้ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ ทางวินัยของผู้
อุทธรณ์ และได้ส่งข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามค าสั่ง ลับ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ มา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แสดงให้เห็นว่าส านักงาน ป.ป.ส. ทราบ ความประสงค์ของผู้
อุทธรณ์ว่าต้องการข้อมูลข่าวสารใด และปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวด้วย ประกอบกับค าสั่ง ลับ 
ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เป็นค าสั่งที่ถูกยกเลิกไม่ได้มีการด าเนินการทาง วินัยแต่ประการใด จึงเชื่อได้ว่าเป็นการเขียนค า
ขอข้อมูลข่าวสารผิดไปจากความประสงค์ ดังนั้น ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามค าสั่ง ลับ 
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามอุทธรณ์นี้ ที่สามารถเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยปกปิดรายชื่อพยาน
และข้อความที่อาจท าให้ ทราบว่าพยานคือใคร 

ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ รายงานการประชุมฉบับเต็มของ อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ
ทางวินัยที่เสร็จสิ้นแล้ว แม้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น แต่ขั้นตอนการด าเนินการของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการทางวินัยที่เสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารดังกล่าวจึงไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้นเพ่ือใช้ปกป้องสิทธิ
ของตน เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและ 
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาการด าเนินการทางวินัยของผู้อุทธรณ์เท่านั้น ส่วนอ่ืน ๆ ไม่ควรเปิดเผย เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับผู้
อุทธรณ์และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้ ข้อมูลข่าวสาร 

รายการที่ ๓ รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. อ้างว่าได้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ แล้ว แต่ผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่าส านักงาน ป.ป.ส. เปิดเผย
โดยปกปิดเนื้อความทุกอย่างในรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่าไม่ได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้อุทธรณ์ 
ผู้อุทธรณ์จึงประสงค์ที่จะอุทธรณ์ ข้อมูลข่าวสารรายการนี้ต่อไป นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า รายงานประชุม
ดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้อง กับผู้อุทธรณ์ซึ่งควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ ดังนี้ รายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วาระที่ ๔.๘ 
วาระท่ี ๔.๙ และวาระที่ ๔.๑๐ รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ วาระที่ ๔.๑๕ รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วาระที่ ๓ รายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค ๙ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ วาระที่ ๔.๙ 



๔๖ 
 

 

วาระท่ี ๔.๑๐ วาระท่ี ๔.๑๑ วาระท่ี ๔.๑๒ และวาระที่ ๕ เรื่องท่ี ๓ ข้อ ๒.๑ 

ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ส าเนา ก.พ. ๗ ของผู้อุทธรณ์ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดเผยให้แก่ผู้
อุทธรณ์แล้ว จึงไม่มีประเด็นจะต้องวินิจฉัย 

ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๕ หนังสือของนางสาว ข. ที่ร้องเรียนผู้อุทธรณ์เป็นบันทึก ถ้อยค าเพ่ือ
สอบสวนข้อเท็จจริงของนางสาว ข. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการทางวินัยที่เสร็จสิ้นแล้ว แม้ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลใช้ที่ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น แต่ขั้นตอน
การด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการด าเนินการทาง วินัยที่เสร็จสิ้นแล้ว  การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม ประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับผู้
อุทธรณ์ทราบอยู่แล้วว่า นางสาว ข. เป็นผู้ร้องเรียน ผู้อุทธรณ์ และส านักงาน ป.ป.ส. ไม่ได้ชี้แจงว่าผู้อุทธรณ์มี
พฤติกรรมที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด การ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง บุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ถูก
ลงโทษทางวินัยจึงควร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้นเพ่ือใช้ปกป้องสิทธิของตน เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
จึงควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้
กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ส านักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ โดยปกปิดรายชื่อพยานและ
ข้อความที่อาจท าให้ทราบว่าพยานคือใคร รายการที่ ๒ เฉพาะส่วนทีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด าเนินการ
ทางวินัยของผู้อุทธรณ์เท่านั้น รายการที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้อุทธรณ์ และรายการที่ ๕ พร้อมทั้งให้
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

 ๘. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับรายงานการพิจารณา 

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. กับพวก ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ถึง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ขอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ทาการพิจารณาไต่
สวนกรณีนาย ข. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระท าของผู้
ถูกกล่าวไม่ใช่การกระท าทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือ ที่ ปท ๐๐๐๙/๒๒๐ ลงวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์แจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติว่า เนื่องจากเอกสารส าเนารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและรายงานการ



๔๗ 

 

 

พิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีค าให้การของพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากเปิดเผยข้อมูลอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร้องขออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ประกอบกับเป็นข้อมูลของพยานที่ได้ให้ถ้อยค าโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น จึง
เป็นเหตุยกเว้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่อนุญาตให้คัด
ถ่ายส าเนารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามที่ร้องขอผู้
อุทธรณ์มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. 
ดังกล่าวคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับ
ใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงของส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ค าชี้แจงของผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า ผู้อุทธรณ์
กับพวกเป็น ข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นาย ข. หัวหน้า
ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนของผู้อุทธรณ์
กับพวก โดยให้มารับด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตภาษีเจริญเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้อุทธรณ์กับพวกไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในใบสาคัญการจ่ายเงิน
รางวัลประจาปี ๒๕๕๓ ผู้อุทธรณ์กับพวกเห็นว่าการกระท าของนาย ข. มีพฤติการณ์ไม่สุจริตและกลั่นแกล้งผู้
อุทธรณ์กับพวกด้วยการออกค าสั่งเปลี่ยน แปลงวิธีการรับเงินเดือน จึงได้มีหนังสือร้องเรียนมายังคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพ่ือขอให้ตรวจสอบนาย ข. ว่ามีพฤติการณ์ในการกระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ต่อมาส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่การกระท า
ทุจริตในภาครัฐ ผู้อุทธรณ์จึงมีความประสงค์จะขอคัดถ่ายส าเนารายงาน 

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไต่สวนและคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ทาการพิจารณาไต่สวนเรื่อง 
ดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติว่า เนื่องจากเอกสารส าเนารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีค าให้การของพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากเปิดเผย
ข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร้องขออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ประกอบกับเป็นข้อมูลของพยานที่ได้ให้ถ้อยค าโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผย
ต่อผู้อ่ืน จึงเป็นเหตุยกเว้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่
อนุญาตให้คัดถ่ายส าเนารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ตามที่ร้องขอ ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ส านักงาน 
ป.ป.ท. มีหนังสือ ที่ ปท ๐๐๐๙/๑๗๓๗ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงคณะกรรมการฯ ชี้แจงว่า ส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช บัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่จะ
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขพ่ิมเติม  



๔๘ 

 

 

ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่า เนื่องจาก
เอก สารส าเนารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง และรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีค าให้การ
ของพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากเปิดเผยข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร้องขออาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ประกอบกับเป็นข้อมูลของพยานที่ ได้ให้ถ้อยค า
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน จึงเป็นเหตุยกเว้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่อนุญาตให้คัดถ่ายส าเนารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามที่ร้องขอ ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงด้วยวาจาสรุป
ความได้ว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ โดย
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติไม่อนุญาตให้
เปิดเผย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

นอกจากนี้ ยังมีค าให้การของพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหากเปิดเผยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ ประกอบกับเป็นข้อมูลของพยานที่ได้ให้ถ้อยค าโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน จึงเป็นเหตุยกเว้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอยืนยันตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
ใช้สิทธิการขอข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยเฉพาะกรณีนี้เป็นการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะรายตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่ง
ส านักงาน ป.ป.ท.จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจออกค าสั่งต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อาจใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
เปิดเผยจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. หรือการเปิดเผยจะเป็นประโยชน์สาธารณะ
หรือประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ดังนั้น การที่ส านักงาน ป.ป.ท. ปฏิเสธการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยอ้างมาตรา ๖๔ แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงเป็นการใช้กฎหมายไม่ตรงกับกรณีการใช้ 
สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการและไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตาม
อุทธรณ์ คือ รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ท. ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ทาการพิจารณาไต่สวนกรณีนาย ข. ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนาย ข. ว่ามีพฤติการณ์ในการกระท าความผิดฐานเป็น
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ได้เสร็จสิ้นแล้วโดยมีมติว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่การ
กระท าทุจริตในภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบกับไม่



๔๙ 
 

 

ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบ กันแล้ว เห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้อุทธรณ์
ร้องขอเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะ 
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
จึงวินิจฉัยให้ส านักงาน ป.ป.ท. เปิดเผยรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและรายงานการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๙. เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการด าเนินการไตส่วนข้อเท็จจริง 
ผู้อุทธรณ์ : นาย ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ขอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ข. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 
ส านักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ว่ากระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จ่ายเงินเดือนข้าราชการครู จานวน ๒ รายการ ดังนี้ 

รายการที่ ๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 
รายการที่ ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือ ที่ ปท ๐๐๐๙/๑๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์แจ้งว่า 

ไม่อนุญาตให้เปิดเผยรายชื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องขอ เนื่องจากผู้อุทธรณ์ไม่มีการ
แสดงเหตุผลว่าจะนารายชื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงไปเพ่ือการใด และการเปิดเผยจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคลใดตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส าหรับ รายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผู้อุทธรณ์แล้วผู้อุทธรณ์มีหนังสือ ลง
วันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ดังกล่าว 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ  แผ่นดินและการบังคับใช้
กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ ค าชี้แจงของส านักงาน ป.ป.ท. ค าชี้แจงของ 

ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า ผู้อุทธรณ์ เป็น 
ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงด้วยวาจาสรุปความได้ว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติไม่อนุญาตให้เปิดเผย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้มีค าให้การของพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหากเปิดเผยอาจก่อให้
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ ประกอบกับเป็นข้อมูลของพยานที่ได้ให้ ถ้อยค า
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน จึงเป็นเหตุยกเว้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ



๕๐ 
 

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอยืนยันตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงาน 
ป.ป.ท. ได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่เข้าร่วมพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วยแล้ว  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้
กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ใช้สิทธิการขอข้อมูลข่าวสารจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเฉพาะกรณีนี้เป็นการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะรายตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท.จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์
ทราบได้หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกค าสั่งต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อาจใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็
ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. หรือการ
เปิดเผยจะเป็นประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๕ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ส านักงาน ป.ป.ท. ปฏิเสธการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อุทธรณ์
โดยอ้างมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเป็นการใช้กฎหมายไม่ตรงกับกรณีการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการและ
ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส าหรับค าร้องขอข้อมูลข่าวสารรายการที่ 
๑ คือ ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการแสวงหา รวบรวมและด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใน
การที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กาหนดไว้และไม่มีเหตุตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ที่
หนว่ยงานของรัฐจะใช้ดุลพินิจออกค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้
ผู้อุทธรณ์ทราบได้__ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่๓๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาเรื่อง 
ร้องเรียนกรณีนาย ข. ว่ามีพฤติการณ์ในการกระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีมติว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่การกระท าทุจริตในภาครัฐ การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะทาให้
การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด 
ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์
ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ได ้

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้
กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ส านักงาน ป.ป.ท. เปิดเผยค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มคี ารับรอง
ถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๓ วันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 



๕๑ 
 

 

๑๐.เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับชื่อผู้ให้ถ้อยค าเป็นพยาน 

ผู้อุทธรณ์ : นางสาว ก. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นางสาว ก. ผู้
อุทธรณ์ มีบันทึก ลับ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ขอ
ข้อมูลข่าวสารกรณี ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

๑. เอกสารของพยานฝ่ายผู้กล่าวหาในชั้นสอบสวนข้อเท็จจริง และไม่ให้ปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อความ
อ่ืนใดที่อาจท าให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน โดยรับรองส าเนาถูกต้อง 

๒. รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งคัดถ่ายถ้อยค าของ บุคคลฝ่ายผู้กล่าวหา
ทุกคน และพยานหลักฐานกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนทั้งหมด พร้อม ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยไม่
มีการปกปิดรายชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความอ่ืนใดที่อาจท าให้ทราบถึง บุคคลที่ให้การเป็นพยาน ส านักงาน กสทช. มี
หนังสือ ลับ ที่ สทช ๓๐๐๔/๑๙๘๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยให้เหตุผล ดังนี้ 

 ๑. กรณีการเปิดเผยข้อมูลพยาน การเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความอ่ืนใดที่อาจ ท าให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ บุคคลหนึ่งบุคคลใด ตาม
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ การ
เปิดเผยชื่อพยานและบุคคลที่สามที่ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ สอบสวน รวมถึงการด าเนินการทางวินัย อาจ
ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจะส่งผลให้ ไม่มีผู้ใดกล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อทางส านักงาน 
กสทช. ในภายภาคหน้า อันจะท าให้ระบบการ สืบสวนและการด าเนินการทางวินัยเรื่องต่าง ๆ ต้องพบอุปสรรค 
และท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม ประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส านักงาน กสทช. จึงปกปิดชื่อ ที่
อยู่ หรือ ข้อความอ่ืนใดที่อาจท าให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน 

๒. กรณีรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งถ้อยค าของ บุคคลฝ่ายผู้กล่าวหาทุก
คน และพยานหลักฐานกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนทั้งหมด ส านักทรัพยากรบุคคล ส านักงาน กสชท. 
ได้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ รายงานการสอบสวนและ ถ้อยค าของบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหาทุกคน กับ
พยานหลักฐานพยานเอกสารทั้งหมด พร้อมรับรองส าเนา ถูกต้อง โดยปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความอ่ืนใดที่อาจ
ท าให้ให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน ให้แก่ ผู้อุทธรณ์แล้ว ตามบันทึกข้อความ ลับ ด่วนที่สุด ที่ สทช 
๒๐๐๒/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีสาระส าคัญเพียงพอที่จะใช้ในการ
จัดท า ค าอุทธรณ์ค าสั่ง ลงโทษวินัยภาคทัณฑ์แล้ว ประกอบกับข้อมูลในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเป็นเพียง
การแสวงหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เป็นข้อมูลที่น าไปสู่มาตรการบังคับทาง
ปกครอง หรืออ านาจตามกฎระเบียบใดที่จะน าไปสู่การออกค าสั่งลงโทษแก่ผู้อุทธรณ์โดยตรง ส านักงาน กสทช. 
จึงไม่เปิดเผยเอกสารของพยานฝ่ายผู้กล่าวหาในชั้นสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ 



๕๒ 

 

 

กันยายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของส านักงาน กสทช. ดังกล่าว คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณา
ค าอุทธรณ์ เหตุผลที่ส านักงาน กสทช. ไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ค าชี้แจงเป็นหนังสือของส านักงาน กสทช. ค า
ชี้แจงด้วยวาจาของผู้แทนส านักงาน กสทช. ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ต าแหน่ง - ส านักงาน กสทช. ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ
ถูกลงโทษ ทางวินัยภาคทัณฑ์ จึงได้มีค าขอข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๒ รายการ คือ 

(๑) เอกสารของพยานฝ่าย ผู้กล่าวหาในชั้นสอบสวนข้อเท็จจริง และไม่ให้ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อความอ่ืนใดที่อาจท าให้ทราบ ถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน 

(๒) รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งถ้อยค า ของบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหาทุกคน 
และพยานหลักฐานกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนทั้งหมด โดยไม่มีการปกปิดรายชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความ
อ่ืนใดที่อาจท าให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน แต่ ส านักงาน กสทช. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้
อุทธรณ์ โดยปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความอ่ืนใดที่ อาจท าให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน ท าให้ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ถ้อยค า จึงได้ อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน กสทช. เพ่ือจะได้
ใช้สิทธิทางศาลต่อไป ส านักงาน กสทช. มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ สทช ๒๐๐๒/๓๖๓๑๗ ลงวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงคณะกรรมการฯ ส่งข้อมูลข่าวสารมาประกอบการพิจารณา และผู้แทน ส านักงาน 
กสทช. ได้เข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการฯ สรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัย กรณี
การจัดท าเอกสารการของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับจัดท า โครงการจ านวน ๓ โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการที่มิใช่ภารกิจของส่วนวาระการประชุม และส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคมและการประชุม อีกท้ัง
มิใช่โครงการที่เป็นนโยบายของคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม โดยได้น าเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. ใน
นามส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคมและ การประชุม ซึ่งเป็นการฝ่าาฝ่้นค าสั่งผู้บังคับบัญชาระดับ
ผู้อ านวยการส านัก และไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาระดับรองเลขาธิการ กสทช. ที่ได้สั่งการและ
มอบนโยบายว่า กรณีการขอ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เสนอของบประมาณส าหรับจัดท าโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของส่วนและส านักเท่านั้น และโครงการใดที่ไม่ใช่นโยบายของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมให้ ตัดออกหรือชะลอไว้ก่อน พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
และ ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ซึ่งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ กระท า 
ก่อให้เกิดความเสียหาย ส านักงาน กสทช. จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่ง ผลการ
สอบสวนทางวินัยมีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ เมื่อผู้อุทธรณ์มีค าขอข้อมูลข่าวสารจ านวน ๒ รายการดังกล่าว
ข้างต้น ส านักงาน กสทช. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยปกปิด ชื่อ ที่ อยู่ หรือข้อความอ่ืนใดที่
อาจท าให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยาน เพราะอาจท าให้ เกิดอันตรายต  ่อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่ง  ๙๐๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ นอกจากนี้การเปิดเผยชื่อพยานและบุคคลที่สามที่ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนรวมถึงการ
ด าเนินการทางวินัยอาจท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับ ความเดือดร้อน และท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร



๕๓ 

 

 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ไปแล้วนั้นเพียงพอที่จะใช้ในการ
อุทธรณ์ค าสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์ของผู้อุทธรณ์แล้ว 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการ
บังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงาน กสทช. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม ค าขอทั้ง ๒ รายการ
ให้แก่ผู้อุทธรณ์แล้ว โดยมีการปกปิดข้อความบางส่วน คณะกรรมการฯ จึงมี ข้อพิจารณาเฉพาะข้อความในส่วน
ที่ส านักงาน  กสทช.ปกปิด ว่าสมควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ หรือไม่ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ข้อมูล
ข่าวสารตามค าขอจะเป็นข้อมูลข่าวสารในการสอบสวน ทางวินัยที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นโดยส านักงาน กสทช. 
มีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์แล้วก็ตาม แต่ทั้งผู้อุทธรณ์และพยานต่างเป็นเจ้าหน้าที่ในส านักหรือส่วนงาน
ของส านักงาน กสทช. เดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ในการปฏิบั ติงาน
ระหว่างกัน หรืออาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งภายในองค์กรเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช. ท าให้ไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในกรณีนี้ ผู้อุทธรณ์ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัย แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นการเพียงพอที่จะน าไปใช้ปกป้องสิทธิของตน อีกทั้งเมื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ 
ส านักงาน กสทช. ได้ส่งมาเพ่ือพิจารณา พบว่าข้อมูลข่าวสารในส่วนที่มีการปกปิด คือ ชื่อพยาน ที่อยู่ และ
ข้อความที่จะท าให้ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยค าเป็นพยาน โดยไม่กระทบถึงเนื้อความในส่วน ที่เป็นข้อ
กล่าวหาและการพิจารณาทางวินัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกันแล้ว เห็นว่า การที่ส านักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
ค าขอทั้ง ๒ รายการ ให้แก่ผู้อุทธรณ์โดยปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความอ่ืนใดที่อาจท าให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การ
เป็นพยานนั้น ชอบแล้ว  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการ
บังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คณะที่ ๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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