
 

 

 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย 
ขอมูลขาวสารของราชการและ 

คดีปกครองเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 
กันยายน  ๒๕๔๙ 



คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเปน

กฎหมายกลางในการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนสําหรับหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน

อยางเต็มที่และสามารถปกปกรักษาประโยชนของตนได ตลอดจนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ 

ของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเกิดความโปรงใส โดยมีหลักการวา “เปดเผยเปนหลัก ปกปด

เปนขอยกเวน” การจํากัดสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของราชการจึงเปนขอยกเวนเฉพาะกรณีที่

กฎหมายกําหนดไว  ดังนั้น สํานักงานศาลปกครองในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่หลัก 

ในการสนับสนุนงานตุลาการศาลปกครองในการอํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนไมใหถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจรัฐโดยไมถูกตองตามกฎหมาย จึงมีความจําเปน 

ตองสงเสริมใหเจาหนาที่ของศาลปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาว

สารของราชการ  สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครองในฐานะเปนหนวยงานทางวิชาการ 

ที่สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง จึงไดจัดทําเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ข้ึนดวยวัตถุ

ประสงคเพื่อเผยแพรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและแนวคาํ

วินิจฉัยของศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อให

พนักงานคดีปกครองใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ชวยตุลาการศาลปกครอง  และ 

เพื่อเปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควากฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและคําวินิจฉัย

คดีปกครองประเภทนี้แกผูสนใจโดยทั่วไป  

 สํานักงานศาลปกครองหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนในการสนับสนุน

การพิจารณาคดีปกครอง และมีสวนชวยใหการดําเนินคดีปกครองเปนไปดวยความยุติธรรมและ

รวดเร็ว  รวมทั้งเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจโดยทั่วไปตอไป 

 

 

              (นางสาวพรทิพย  ทองดี) 

       เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

        กันยายน ๒๕๔๙ 



 (๑)

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา  
บทนํา ๑ 

สวนที่ ๑  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

๑. ความเปนมาของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒.๑  ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

๒.๒  หนวยงานที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

๓. ขอมูลขาวสารของราชการ 

๓.๑  วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

๓.๒  ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

๓.๓  ความคุมกันเจาหนาที่ของรัฐ 

๔. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

๔.๑  ผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง 

๔.๒  หนาที่ของหนวยงานของรัฐในการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

๔.๓  การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

๔.๔  การขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

๕. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

๖. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

๖.๑  องคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

๖.๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

๗. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๗.๑  องคประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๗.๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๗.๓  สถานะของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๘. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

๙. บทกําหนดโทษ 

๑๐. การใชสิทธิขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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 (๒) 

 หนา 

สวนที่ ๒  แนวคําวินิจฉัยศาลปกครองเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

๑. คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

๑.๑  คูกรณีในคดีปกครอง 

๑.๒  ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อยู

ในอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองฯ 

๑.๓  เงื่อนไขการฟองคดีปกครอง 

๑.๓.๑ เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 

๑.๓.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

๑.๓.๓ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง 
๑.๓.๔ เงื่อนไขเกี่ยวกับคําฟองคดีปกครอง  

๑.๓.๕ เงื่อนไขเกี่ยวกับคาธรรมเนียมศาล 
๑.๓.๖ เงื่อนไขเกี่ยวกับฟองซอน ฟองซ้ํา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา 

๒. แนวคําวินิจฉัยศาลปกครอง 

๒.๑.  แนวคําวินิจฉัยกรณีที่ศาลปกครองรับคําฟองไวพิจารณา 

๒.๑.๑ แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  

 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในสวนที่เกี่ยวกับคําสั่ง

ทางปกครอง 

๒.๑.๑.๑  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ก.  คําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

- การฟองขอใหยกเลิกคําสั่งไมรับพิจารณาคําขอแก

ไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลใน ก.พ. ๗  

- การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมแกไขปเกิดของ 

ผูฟองคดีในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล 

ข.  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ

มูลขาวสาร 

๒.๑.๑.๒  กรณีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ก. กรณีฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ไมรับอุทธรณของ 
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 (๓) 

 หนา 

 ผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดียื่นอุทธรณเมื่อพน

กําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 

ข. กรณีฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ที่มีคําวินิจฉัยไมใหเปดเผยขอมูลสํานวนการสอบสวน

ทางวินัย 

ค. กรณีฟองวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลโดยไมเปดโอกาส 

 ใหผูมีสวนไดเสียในการเปดเผยขอมูลดังกลาวไดโต

แยงและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

๒.๑.๒ แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

๒.๑.๒.๑ การไมออกกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐตาม

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

๒.๑.๒.๒ การละเลยไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ก. คําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการขอใชไฟฟา 

และการโอนสิทธิการใชไฟฟา 

ข. คําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการ 

ออกคําสั่งยกเลิกบัญชีรายชื่อกรรมการการเลือกตั้ง 

ค. คําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลสํานวนการสอบสวน 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แหงชาติ 

๒.๑.๒.๓ การละเลยไมพิจารณาเรื่องรองเรียน 

- กรณีฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละ

เลยไมพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 

๒.๑.๒.๔ การพิจารณาเรื่องรองเรียนลาชา 

- คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณา 

  เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีลาชา 
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 (๔) 

 หนา 

๒.๑.๓ แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

- การฟองเรียกคาเสียหายจากการละเลยไมจัดหาขอมูลขาวสารให  

 ตามคําขอ  

๒.๒  แนวคําวินิจฉัยกรณีที่ศาลปกครองไมรับคําฟองไวพิจารณา 

๒.๒.๑  กรณีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

- การขอตรวจดูเอกสารในสํานวนคดีแพง 

- สหกรณออมทรัพยไมใชหนวยงานทางปกครอง 

- การจัดทํารายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติการณดานยาเสพติดของ

เจาหนาที่ตํารวจไมใชการกระทําทางปกครอง 

- การฟองขอใหนายกรัฐมนตรีแจงใหผูวาราชการจังหวัดและ 

 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตรวจสอบและคัดสําเนา

เอกสาร 

๒.๒.๒  กรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขแหงการฟองคดี 

๒.๒.๒.๑  เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดี 

ก) กรณีไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 

- หนวยงานทางปกครองฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ที่วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารฯ 

- ผูที่มีสําเนาขอมูลขาวสารที่รองขอใหหนวยงาน 

  ของรัฐจัดหาใหอยูแลว ไมใชผูเสียหายในกรณีที่ 

  หนวยงานของรัฐไมจัดหาขอมูลดังกลาวให 

ข) กรณีที่คําขอของผูฟองคดีไมใชคําขอที่ศาลสามารถ

กําหนดคําบังคับได 

- คําขอใหศาลเรียกเอกสารหลักฐานจากหนวยงาน

ของรัฐมาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลไมใช

การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ 

ค) กรณีความเดือดรอนเสียหายอันเปนเหตุแหงการฟองคดี

หมดสิ้นไปแลว ศาลไมตองกําหนดคําบังคับใด ๆ อีก 

๙๙ 

 

๙๙ 

 

๑๐๒ 

๑๐๒ 

๑๐๒ 

๑๐๓ 

๑๐๔ 

 

๑๐๔ 

 

 

๑๐๕ 

๑๐๕ 

๑๐๖ 

๑๐๖ 

 

 

๑๐๙ 

 

 

๑๑๐ 

 

๑๑๐ 

 

 

 

๑๑๑ 

 



 (๕) 

 หนา 

๒.๒.๒.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอน

หรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

(๑) กรณีไมไดดําเนินการใชสิทธิรองเรียนหรืออุทธรณ 

เพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

กําหนดไว กอนฟองคดีตอศาลปกครอง 

(๑.๑) กรณีไมไดใชสิทธิรองเรียนตามมาตรา ๑๓ แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

(๑.๒) กรณีไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๘ แหง 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

(๑.๓) กรณีไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๒๕ แหง 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

(๒) กรณีใชสิทธิรองเรียนหรืออุทธรณเพื่อแกไข 

ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว ภายหลังจาก

ฟองคดีตอศาลปกครองแลว 

(๓) กรณีผูฟองคดีนําคดีมาฟองกอนพนกําหนดระยะเวลา

พิจารณาเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณตามที่พระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

 กําหนดไว 

๒.๒.๒.๓  เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง  

๒.๒.๒.๔  เงื่อนไขเกี่ยวกับฟองซอน ฟองซ้ํา หรือดําเนินกระบวน 

 พิจารณาซ้ํา 

บทสรุป 

 

๑๑๓ 

 

๑๑๔ 

 

 

 

๑๑๔ 

 

๑๑๗ 

 

๑๑๘ 

 

๑๑๙ 

 

 

 

๑๑๙ 

 

 

 

๑๒๑ 

๑๒๕ 

 

๑๒๗ 

 

 



สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับรขอมูลขาวสารของราชการ  

บทนํา 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับ

สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนใหหนวย

งานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือความควบคุม

ดูแลใหแกประชาชนไดทราบ   ขอมูลขาวสารที่อยู ในความครอบครองหรือความควบคุมดูแล 

ของหนวยงานของรัฐนั้น มีทั้งขอมูลขาวสารของราชการและขอมูลขาวสารสวนบุคคล  พระราชบัญญัติดัง

กลาวบัญญัติหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทั้งสอง

ประเภทไวแตกตางกัน  ดังนั้น การใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน 

หรือเจาหนาที่ของรัฐ เชน การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ การออกกฎกระทรวงกําหนดหนวยงาน

ของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ การใชดุลพินิจเพื่อมีคําสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารของราชการ การพิจารณาเรื่องรองเรียนโดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

การพิจารณาอุทธรณโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ หรือการไมแกไขขอ

มูลขาวสารสวนบุคคล  ฯลฯ   การดําเนินการดังกลาวอาจมี คําสั่ งทางปกครองหรือการกระทํา 

ทางปกครองที่กระทบตอสถานภาพหรือสิทธิหนาที่ของบุคคลผูใชสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร

ของราชการ ทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได บุคคลเหลานั้นจึงตองนําขอโตแยงหรือขอพิพาทมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอให

แกไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายดังกลาว อันเปนที่มาของคดีปกครองเกี่ยวกับ 

การไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  ดังนั้น คดีปกครองเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการจึงเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวย

งานทางปกครองหรือเจาหนาที่ ของรัฐดวยกันเอง  อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวน 

การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

เอกสารทางวิชาการฉบับนี้จึงจัดทําขึ้นโดยแบงเนื้อหาออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ความรูเบื้อง

ตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และสวนที่ ๒ แนวคําวินิจฉัยศาลปกครองเกี่ยวกับ

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งในสวนที่ ๑ เปนการอธิบายสาระสําคัญของกฎหมายวา

ดวยขอมูลขาวสารของราชการในภาพรวม โดยกลาวถึงความเปนมาของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ  ขอบเขตของการบังคับใชกฎหมาย  ประเภทของขอมูลขาวสารของราชการและวิธีการเปด

เผยขอมูลขาวสาร  ขอยกเวนที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐไมตองเปดเผย  การ

เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลและการขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล  สิทธิของประชาชนตามพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒

ของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาแนวคําวินิจฉัย

ศาลปกครองเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่ ๒ โดยในสวนที่ ๒ จะเปนการ

อธิบายลักษณะของขอพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในอํานาจพิจารณา

พิพากษาของศาลปกครองและเงื่อนไขการฟองคดีปกครอง  และแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองทั้งกรณี

ที่ศาลรับไวพิจารณาและกรณีที่ศาลไมรับไวพิจารณา ซึ่งในกรณีที่ศาลรับไวพิจารณานั้น จัดลําดับของคํา

วินิจฉัยโดยแยกตามบทบัญญัติมาตรา ๙ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  สวนกรณีที่ศาลไมรับไว

พิจารณา จัดลําดับของคําวินิจฉัยโดยแยกเปนกรณีไมอยูในอํานาจศาลปกครอง และกรณีไมเปนไปตาม

เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง  โดยไดศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน

ต้ังแตเปดทําการจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ 

 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓

สวนที่ ๑๑ 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 

    
 

 

๑.  ความเปนมาของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

 แนวความคิดในการจัดทํากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของประชาชนไทยในการรับรูขอมูลขาวสาร 

ของราชการมีมาตั้ งแตป  พ .ศ . ๒๕๓๓ โดยเริ่มในสมัยรัฐบาลพลเอก  ชาติชาย  ชุณหะวัณ  เปน 

นายกรัฐมนตรี และตอมาในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารราชการขึ้น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดศึกษาถึงสภาพการรับรูขอมูล 

ขาวสารของราชการ หลักการและแนวทางในการจัดทํารางกฎหมาย และผลที่จะไดรับจากการจัดทํา 

กฎหมาย  และยกรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. .... ข้ึน โดยไดศึกษาเปรียบเทียบกับ 

กฎหมายของประเทศตางๆ เชน กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกวา Freedom of Information 

Act 1966  กฎหมายของประเทศแคนาดา Access of Information Act 1982  กฎหมายของประเทศออส

เตรเลีย Freedom of Information Act 1982  กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด Official Information Act 

1982  หลังจากนั้น รัฐบาลในสมัย พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการเสนอรางกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร โดยสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

รับหลั กการในวันที่  ๒๕ ธัน วาคม  ๒๕๓๙ และรัฐสภาได ให ค วาม เห็ นชอบและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ โดยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เร่ิมมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปนการประกาศใชกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  แตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ ก็ไดบัญญัติรับรองบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ในหลายเรื่อง เชน สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของประชาชนตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผย

ขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ

                                                  
๑ เอกสารทางวิชาการฉบับนี้ปรับปรุงจากผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินใหดํารงตําแหนง 

พนักงานคดีปกครอง ระดับ ๗ว ของนางสาวมุกดา เอนกลาภากิจ เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการและสรุปแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองเรื่องขอมูลขาวสารของราชการ  

  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔

คุมครองของบุคคลอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  และพระราชบัญญัตินี้มีสวนสงเสริมสนับสนุนการ

มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการบริหารของรัฐและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ดังจะเห็นไดจากเหตุ

ผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  ดังนี้ 

 (๑)  เพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ตาง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ 

ความเปนจริง อันจะเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  

เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 (๒)  เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนด 

ขอยกเวนของขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผยหรืออาจไมเปดเผย ใหชัดเจน 

ตอการปฏิบัติ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความ 

เสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให 

มั่นคง และจะสงผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชน 

ของตน 

 (๓)  เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการ 

 
๒. ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

๒.๑  “ขอมูลขาวสาร” ที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  
ขอมูลขาวสาร๒ หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ 

ส่ิงใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวา 

จะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม  รายงาน  หนังสือ แผนผัง แผนที่  ภาพวาด  ภาพถาย  ฟลม  

การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 

ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ตองเปน 

ขอมูลขาวสารของราชการ๓ ซึ่งหมายถึง ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ 

หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

เอกชน  

 

 

                                                  
๒ บทนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓

 บทนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕

ตัวอยาง   

- ขอมูลเกี่ยวกับการสอบขอเท็จจริง 

- ขอมูลจํานวนโควตาหลักการสงออกสินคาเคร่ืองนุงหมและรายชื่อโรงงานที่ไดรับการ 

จัดสรรจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาของกรมการคาตางประเทศ 

- ขอมูลการเสียภาษีและการขอคืนภาษีของกรมสรรพากร 

- คําขอประทานบัตรเหมืองแรหินปูนที่เอกชนยื่นขอประทานบัตรโดยกรอกขอความตาม 

แบบพิมพที่ทางราชการกําหนด 

สวนขอมูลขาวสารสวนบุคคล๔ นั้น พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไดให 

นิยามไววา หมายความถึง ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน  

ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส  

หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือ 

รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 

ตัวอยาง   

- ขอมูลเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการหรือ ก.พ.๗ 

- ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรในทะเบียนบาน 
 

๒.๒  “หนวยงาน” ที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หมาย

ถึง “หนวยงานของรัฐ”๕ ซึ่งเปนผูครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง

อาจจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

๒.๒.๑  ราชการสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะ 

เทียบเทากระทรวง  ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง๖ 

                                                  
๔ บทนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

   ฯลฯ    ฯลฯ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ  

สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  

หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

   ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖

 ๒.๒.๒  ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ๗ 
 

 ๒.๒.๓ ราชการสวนทองถิ่น๘ หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบันมี  

๕ องคกร ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ

เมืองพัทยา 
 

 ๒.๒.๔ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ไดแก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น๙  ทั้งนี้ ไมรวมถึงรัฐสภา เพราะรัฐธรรม

นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหการประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิ

สภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา เปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแต

ละสภา เวนแตคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของ 

ทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ๑๐  ฉะนั้น อํานาจในการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา จึงเปนอํานาจเด็ดขาดตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไว 

 ๒.๒.๕  ศาล ไดแก ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลทหาร  ทั้งนี้ เฉพาะแตในสวนที่

ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  เหตุที่ยกเวนไมรวมถึงศาลในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา

คดี เพราะการพิจารณาคดีของศาลตาง ๆ จะเปนไปโดยเปดเผย  กรณีใดจะเปนการพิจารณาลับหรือจะ

เปดเผยบางสวน รวมทั้งมีขอจํากัดในการเปดเผยอยางไร มีการบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี

ของศาลนั้น ๆ โดยตรงอยูแลว โดยเปนอํานาจที่เด็ดขาดของศาลตามกฎหมายดังกลาว เชน ขอ ๑๙ และ

                                                  
๗

 มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘
 มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติ 

เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
๙

 มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๑๘๘  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา  

ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิก 

ของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗

ขอ ๒๐๑๑ ของระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือมาตรา ๕๔๑๒ แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 ๒.๒.๖  รัฐวิสาหกิจ ไดแก รัฐวิสาหกิจทุกประเภท ไมวาจะจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 

เชน การประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือจัดตั้งขึ้น

โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ เชน องคการรถไฟฟามหานคร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 

๒๕๓๕  องคการจัดการน้ําเสีย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ 

หรือจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือจัดตั้งขึ้น

โดยมติคณะรัฐมนตรี เชน โรงงานยาสูบ เปนตน 

 ๒.๒.๗  องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ไดแก องคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย

และมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและควบคุมผูประกอบวิชาชีพหนึ่งวิชาชีพใดเปนการเฉพาะ เชน  

  - แพทยสภา จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. ๒๕๒๕  

มีอํานาจในการรับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พักใชใบ

อนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

ในวิชาชีพแพทยศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันตาง ๆ รับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับ

การฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย 

ที่ทําการฝกอบรมในสถาบันทางการแพทย และออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

                                                  
๑๑

 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๑๙  คูกรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไมอาจขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนาเอกสารที่พนักงานเจาหนาที่ของ 

ศาล พนักงานคดีปกครอง ตุลาการเจาของสํานวน ตุลาการผูแถลงคดี หรือศาลจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนการภายใน ทั้งไมอาจ 

ขอสําเนาอันรับรองถูกตองของเอกสารนั้น 

ขอ ๒๐  การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนคดีใหผูขอตามขอ ๑๗ หรือขอ ๑๘ หรือบุคคลซึ่ง 

ไดรับมอบอํานาจจากผูขอเปนผูตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือ 

ประธานศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี กาํหนด เพื่อความสะดวกของศาลหรือเพื่อความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

  ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๒
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา ๕๔  คูความก็ดี หรือพยานในสวนที่เกี่ยวกับคําใหการของตนในคดีนั้นก็ดี หรือบุคคลภายนอกผูมี 

สวนไดเสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจรองขออนุญาตตอศาลไมวาเวลาใดในระหวางหรือภายหลังการ 

พิจารณา เพื่อตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแตบางฉบับในสํานวนเรื่องนั้น หรือขอคัดสําเนาหรือขอใหจาศาลคัดสําเนาและ 

รับรอง แตทั้งนี ้

  ฯลฯ    ฯลฯ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๘ 

ประกอบกับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  - สภาทนายความ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  

มีอํานาจในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตและควบคุมการประกอบอาชีพทนายความตามมาตรา ๘ 

ประกอบกับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  

  - เนติบัณฑิตยสภา จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 

๒๕๐๗ มีอํานาจตามกฎหมายวาดวยเนติบัณฑิตยสภาในการออกขอบังคับเกี่ยวกับประเภทสมาชิก คุณ

สมบัติของผูสมัครเปนสมาชิก การเขาเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาและการขาดจากสมาชิกภาพ  

ซึ่งขอบังคับดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเปนผูพิจารณารับหรือไมรับบุคคลเขาเปน

สมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ และ

ตามกฎหมายวาทนายความกําหนดใหผูที่จะไดรับใบอนุญาตเปนทนายความตองเปนสมาชิกแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

๒.๒.๘  หนวยงานอิสระของรัฐ หมายถึง หนวยงานของรัฐที่ไมอยูในบังคับบัญชาหรือ 

ในกํากับดูแลของรัฐบาล เชน สํานักงานศาลปกครอง จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๗๖๑๓ แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ  สํานักงานศาลยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๑๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๐๔๑๕ แหงพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จัดตั้งขึ้นตาม

                                                  

 
๑๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๖  ใหมีสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปน 

นิติบุคคล 

 
๑๔

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

      มาตรา ๕  ใหมีสํานักงานศาลยุติธรรมเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเปนนิติบุคคล 

  ฯลฯ    ฯลฯ 

 
๑๕

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๐๔  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรียกโดยยอวา  

“สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

บริหารราชการแผนดิน 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙

มาตรา ๓๘๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน  

 อนึ่ง ความหมายของ “หนวยงานอิสระของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 

 หนวยงานอิสระของรัฐ คือ หนวยงานที่ไมใชสวนราชการ แตยังเปนหนวยงานของรฐั เชน 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และองคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนหนวยงานบริหารแตกตางไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ๑๗ 

 หนวยงานอิสระของรัฐ ไดแก หนวยงานของรัฐในรูปแบบอื่นนอกจากราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ๑๘ 

 กรณีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๕๑๙ แหง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการ

กฤษฎีกามีความเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๕  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ และเปนหนวยงานอิสระ 

ของรัฐ เพราะไมอยูในความควบคุมของรัฐบาล และเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีลักษณะเปนหนวยงานที่เปนอิสระของรัฐและ 

อยูในความหมายของบทนิยามคําวา หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของ 

ราชการฯ๒๐ 

                                                  

 
๑๖

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓๘  ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 
๑๗ ฤทัย หงสสิริ และมานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ (นิติธรรม: กรุงเทพฯ,  

ตุลาคม ๒๕๔๒), หนา ๑๓. 

 
๑๘ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, คู มือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐, สํานักงาน 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, หนา ๘. 
๑๙

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๒๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยู 

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

๒๐ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๔๕) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐

๒.๒.๙  หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 

ขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของราชการฯ มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  โดยลักษณะของ 

หนวยงานอื่นของรัฐอาจพิจารณาไดจากการเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการ 

บริการสาธารณะ แตไมเขาลักษณะเปนหนวยงานตามขอ ๒.๒.๑ ถึงขอ ๒.๒.๘ ขางตน และมีกฎ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ 
 

   ตัวอยางหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนวยงานอื่น 

   - ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย  

มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานเดียวที่มีอํานาจในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย โดยไมนํา

ผลกําไรมาแบงปนกัน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๕๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดําเนินการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูภายใต 

การกํากับและควบคุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๖๒ แหงพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  ดังนั้น  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ   

แตโดยที่ทุนหรือเงินอุดหนุนในการดําเนินการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมิใชเปนเงินที่มาจาก 

งบประมาณของรัฐ หากแตเปนเงินที่ไดรับโอนจากเงินกองทุนทดแทนความเสียหายที่จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ และตามมาตรา ๓๓๑ แหงพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมิไดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ 

การควบคุมผูประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมิใชเปนหนวยงานของรัฐที่เปน 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือหนวยงานอิสระของรัฐ แตมีฐานะเปน 

หนวยงานของรัฐในประเภท "หนวยงานอื่นของรัฐ" ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 

ราชการฯ ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ๒๑ 

 

   - บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ 

แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีฐานะเปนหนวย

งานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ดังนั้น บสท. จึง

                                                  
 ๒๑ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๕/๒๕๔๓) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑

เปนหนวยงานของรัฐในประเภท “หนวยงานอื่นของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ๒๒ 
 

๓.  ขอมูลขาวสารของราชการ 
 

๓.๑  วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
   หลักการที่สําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ในสวนของขอมูล 

ขาวสารของราชการ คือ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”  ดังนั้น วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของราชการตามพระราชบัญญัตินี้จึงไดบัญญัติใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวและลักษณะของขอมูล 

ขาวสารของราชการ  ซึ่งขอมูลขาวสารของราชการมีหลายลักษณะแตกตางกันตามสภาพและ 

ความสําคัญ โดยแบงไดดังนี้ 

๓.๑.๑  ขอมูลขาวสารของราชการที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๑.๒  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

๓.๑.๓  ขอมูลขาวสารอื่นของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาใหเมื่อประชาชนมีคําขอ 

๓.๑.๔  เอกสารประวัติศาสตร  
 

 ๓.๑.๑  ขอมูลขาวสารของราชการที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
ขอมูลขาวสารของราชการที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดให 

หนวยงานของรัฐตองสงไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเปนขอมูลที่มีความสําคัญและตองการ 

ใหมีการเผยแพรใหประชาชาชนไดรู ประกอบกับการนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาเปนการเผยแพรที่ 

สามารถนํามาอางอิงเปนหลักฐานในการใชประโยชนได  โดยขอมูลที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

ไดแกขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังตอไปนี้๒๓  

(๑)  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ  

(๒)  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ  

(๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวย

งานของรัฐ 

(๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 

นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไป 

                                                  
 ๒๒ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปดเผยขอมูลของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (เรื่องเสร็จที่  

๓๗/๒๕๔๕)  
๒๓ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒ 

ตอเอกชนที่เกี่ยวของ โดยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว หากยังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุ

เบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกบุคคลใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตาม

ความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร๒๔  อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการ

เผยแพรหรือเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวดวยวิธีการอยางอื่น และไดมีการดําเนินการตามวิธีการ 

นั้น ๆ แลว ถือไดวามีการเผยแพรหรือเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวแลว๒๕ 
ในเรื่องของการนํากฎไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษานั้น มีคําพิพากษา 

ศาลปกครองกลางที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการออกขอบังคับทองถิ่นไววา การออกขอบังคับตําบล เร่ือง การควบ
คุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา 
๓๒ (๒) แ ห ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า รส า ธ า รณ สุ ข  พ .ศ . ๒๕๓๕ โด ย ม า ต รา  ๗๑ ว ร รค ส า ม  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดวา รางขอบังคับตําบลฯ 
ที่ผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอแลว ใหประธานคณะกรรมการ
บริหารลงชื่อและประกาศเปนขอบังคับตําบลตอไป และในขอ ๒ ของขอบังคับตําบลฯ กําหนดใหใชบังคับ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแลวเจ็ดวัน  เมื่อขอบังคับดังกลาวมีลักษณะเปนกฎที่มีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน 
ที่เกี่ยวของ และกฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอื่นเอาไว  ดังนั้น จึงตอง
นําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช
การฯ และแมจะเคยมีกรณีที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบขอหารือและวิทยากรบรรยายการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เคยตอบขอหารือของกรมอนามัยไวแลววา ขอกําหนด
ของทองถิ่นของราชการสวนทองถิ่นทุกประเภทซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
อยูในขอยกเวนตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ก็ตาม  ความเห็นดัง
กลาวเปนเพียงความเห็นของหนวยงานเทานั้น ไมมีผลลบลางบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งในกรณีของขอ
บังคับตําบลนั้น กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลบัญญัติไวแตกตางจากกรณขีอง
ราชการสวนทองถิ่นอื่น  ดังนั้น หากยังไมไดนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใชในทางที่ไมเปนคุณแก
ผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  
ที่ ๔๑๖/๒๕๔๗) 

(๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  
ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยังไมไดกําหนดขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐ 
ตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมตามบทบัญญัตินี้ 

                                                  

 
๒๔

 มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๒๕

 มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓ 

๓.๑.๒   ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 
๓.๑.๒.๑ ชนิดของขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูได 
  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชน 

เขาตรวจดูได เปนขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญรองลงมาจากขอมูลขาวสารของราชการประเภทที่ตอง 
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  กลาวคือ เปนขอมูลขาวสารของราชการที่ประชาชนควรไดรู กฎหมายจึง
กําหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูเมื่อใดก็ได ซึ่งไดแกขอมูลดังตอไป
นี้๒๖ 

  (๑)  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว  

  (๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ (๔) อันไดแก  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน  
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไป 
ตอเอกชนที่เกี่ยวของ 

  (๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง
ดําเนินการ  

  (๔)  คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผล
กระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 

  (๕) ขอมูลขาวสารที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสม
ควร ซึ่งการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาไดมีการอางอิงถึง 

  (๖)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ
สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

  (๗)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือ 
โดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร 
ที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

  (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนด กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดใหมีขอมูลขาวสารใด ๆ ใหประชาชนตรวจดูเพิ่มเติมได ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของราชการไดกําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนา 

                                                  

 
๒๖

 มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๔ 

สวนราชการลงนามแลว๒๗ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจางของหนวยงานของรฐั
๒๘ เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู 

 

 ๓.๑.๒.๒ หลักเกณฑและวิธีการจัดใหตรวจดู 
   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ใหอํานาจคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดู  

ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมี 

ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู มีสาระสําคัญดังนี้๒๙ 

   (๑)  ตองมีสถานที่เฉพาะเพื่อที่ประชาชนจะทําการตรวจดูและศึกษาขอ

มูลขาวสารไดโดยสะดวกตามสมควร ตามกําลังบุคลากรและงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อความเปนสวนตัวใน

การตรวจดูและศึกษา 

   (๒)  ตองจัดใหมีดรรชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอใหประชาชนสามารถ

ตรวจดูเองไดโดยสะดวก 

   (๓)  ขอมูลขาวสารที่จัดใหตรวจดู ประชาชนตองสามารถตรวจดูเองได 

โดยสะดวก  

   (๔)  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาจําเปนตองมีระเบียบการรักษา 

ความเปนระเบียบเรียบรอยของการเขาใชบริการหรือความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐ 

อาจกําหนดระเบียบได โดยคํานึงถึงความสะดวกในการตรวจดูของประชาชนดวย 

   (๕)  การจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดู อาจจัดไวที่หองสมุดของ

หนวยงานอื่นหรือสถานที่ของเอกชนที่อยูใกลเคียงกับที่ต้ังของหนวยงานของรัฐนั้นก็ได 

                                                  
๒๗ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศ 

สอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

ตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
๒๘

 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) แหง 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

๒๙ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพหรือ 

จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ใชบังคับ ลงวันที่ ๒๔  

กุมภาพันธ ๒๕๔๑ และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดให 

มีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๕ 

๓.๑.๒.๓  ผูมีสิทธิตรวจดู 
 บุคคลผูใชสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารไมจําเปนตองมีสวนไดเสีย

หรือเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการที่เขาตรวจดู๓๐ ประชาชนที่มีความสนใจในขอมูลขาว

สารของราชการก็ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูได โดยไมตองระบุวาจะนําขอมูลขาวสารไปใชในการใด๓๑ และใน

การใช สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  ประชาชนมีสิทธิ 

ในการเขาตรวจดู สิทธิในการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองสําเนาถูกตอง  

 อนึ่ง สิทธิของคนตางดาว๓๒ ในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของ

ราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนี้ คนตางดาวมีสิทธิขอเขาตรวจดูขอมูล

ขาวสารของราชการเพียงเทาที่กําหนดในกฎกระทรวง๓๓ ซึ่งปจจุบันยังไมมีการตรากฎกระทรวงในเรื่องดัง

กลาว  ดังนั้น คนตางดาวจึงยังไมมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ  

                                                  
๓๐

 มาตรา ๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๓๑

 คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ

บังคับใชกฎหมาย ที่ สค ๑๓๙/๒๕๔๘ 

 
๓๒

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

   ฯลฯ    ฯลฯ 

“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และ 

นิติบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวาใบหุน 

นั้นคนตางดาวเปนผูถือ 

(๒)  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 

(๓)  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 

(๔)  นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ใหถือวาผูจัด

การหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 

   ฯลฯ    ฯลฯ 

 
๓๓

 มาตรา ๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๖

๓.๑.๒.๔  ขอมูลขาวสารสวนที่เปดเผยไมได 
กรณีที่ขอมูลขาวสารใดมีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย๓๔ ในการจัดให

ประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสารดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใด 

ที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้นได๓๕  
  

 ๓.๑.๓ ขอมูลขาวสารอื่นของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาใหเมื่อประชาชน
มีคําขอ 
 หมายถึง ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน

ของรัฐ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการที่จัด

ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได หรือขอมูลขาวสารของราชการที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖๓๖  

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แลว  

 ๓.๑.๓.๑  หลักเกณฑและวิธีการจัดใหตรวจดู๓๗ 

หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการเปดเผยหรือจัดหาขอมูลขาวสารใหกับ

ประชาชนที่มายื่นคําขอกับหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่องใดก็ตาม แมจะเปน

ขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม เวนแตในกรณีที่เขาขอยกเวนที่ไมตองเปดเผย 

โดยผูที่ประสงคจะไดขอมูลขาวสารจะตองยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตอหนวยงานของรัฐที่เปน 

ผูควบคุมหรือครอบครองขอมูลขาวสารนั้น และในคําขอของผูนั้นตองระบุลักษณะของขอมูลขาวสารที่ 

ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร  และหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบมีหนาที่จัดหาขอมูล 

ขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร จะเห็นไดวา รูปแบบการจัดหาขอมูลขาวสารใหแก 

ประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเปนการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอเปนรายกรณี และมีความแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับความตองการของแตละคน จึงอาจเรียกไดวาเปนการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกประชาชนเปน 

การเฉพาะราย  ขอมูลขาวสารของราชการที่ประชาชนยื่นคําขอเปนการเฉพาะรายนี้ ไมมีขอจํากัดในเรื่อง 

                                                  
 ๓๔ โปรดดูรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่เปดเผยไมไดในขอ ๓.๒ ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ หนา ๒๐. 

 
๓๕

 มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๓๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา  ๒๖  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนด 

ตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ  

กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 

   ฯลฯ    ฯลฯ 
๓๗

 มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๗ 

ที่จะขอวาจะขอในเรื่องอะไร  ดังนั้น หากไมเขาขอยกเวนที่ไมตองเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนดแลว  

ก็ถือเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะตองจัดหาใหทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ผูขอมีคําขอโดยระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่เขา

ใจไดตามสมควรแลว หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลา

อันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หนวยงานของรัฐอาจ

ปฏิเสธไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามความตองการของผูนั้นได เพราะผูนั้นรองขอเกินที่จะไดขอมูลขาว

สารตามสิทธิไดรู๓๘  และการที่กฎหมายกําหนดไวในลักษณะดังกลาวเพื่อปองกันไมใหเอกชนใชสิทธิเกิน

สมควรหรือโดยไม สุจริต  เพื่ อกอกวนการทํางานหรือทําให เปนภาระแกหนวยงานของรัฐมาก 

จนเกินไป๓๙ 

สวนกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามความ

ตองการของผูขอขอมูลขาวสารเนื่องจากคําขอระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่ไมอาจเขาใจได 

ฝายผูขอมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหทบทวนไดวาการระบุลักษณะของ 

ขอมูลขาวสารนั้นไมสามารถเขาใจไดจริงหรือไม  

ในกรณีที่ขอมูลขาวสารของราชการมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวย

งานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อ 

มิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได  นอกจากนี้ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ

จัดหาใหตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห 

จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไว

ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นไมใชการแสวงหาผลประโยชน

ทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแก

สาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได และหนวยงานของรัฐสามารถที่จะจัดใหมี

ขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอได หากเปนการสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามปกติของ

หนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 

                                                  

 
๓๘

  อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๘, หนา ๑๔. 

 
๓๙ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๗, หนา ๔๙. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๘ 

๓.๑.๓.๒  ผูมีสิทธิตรวจดู 
ผูมีสิทธิตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการนั้น มีหลักเกณฑและเงื่อนไข

เชนเดียวกับผูมีสิทธิตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได๔๐ 
๓.๑.๓.๓  ขอมูลขาวสารสวนที่เปดเผยไมได 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการปกปดขอมูลขาวสารสวนที่ตองหามมิใหเปด

เผยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขเชนเดียวกับขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู

ได๔๑  
 

๓.๑.๔  เอกสารประวัติศาสตร๔๒ 

โดยหลักแลวขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา

หรือมีอายุครบกําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ นับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองสงมอบ

ใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(ปจจุบันยังไมมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานอื่นของรัฐตามบทบัญญัตินี้) เพื่อคัดเลือกไว 

ใหประชาชนไดศึกษาคนควา ซึ่งคณะรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่

ของรัฐทําลายขอมูลขาวสารของราชการไดโดยไมตองเก็บรักษา 

กําหนดเวลาที่ตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการใหแกหอจดหมายเหตุแหง

ชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แยกประเภทไดดังนี้ 

(๑) ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย๔๓ 

เมื่อครบเจ็ดสิบหาปนับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสาร  

(๒) ขอมูลขาวสารของราชการดังตอไปนี้๔๔  เมื่อครบยี่ สิบปนับแตวันที่ เสร็จส้ิน 

การจัดใหมีขอมูลขาวสาร 

 (๒.๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  

ความสัมพันธระหวางประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

                                                  
๔๐ มาตรา ๑๑ วรรคหา ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
๔๑ มาตรา ๑๑ วรรคหา ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
๔๒

 มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๔๓

  มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๔๔

 มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๙ 

 (๒.๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือ 

ไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ  

การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

 (๒.๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ 

เร่ืองหนึ่งเรื่องใด  แตทั้งนี้ ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช 

ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

 (๒.๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ 

บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 (๒.๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปน

การรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

 (๒.๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอ

มูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

 (๒.๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทของขอมูลขาวสารเพิ่มเติมแตอยางใด 

ขอมูลขาวสารตาม (๒.๑) – (๒.๗) เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจที่จะใหเปดเผยหรือไมก็ได 
 

กําหนดเวลาเจ็ดสิบหาปและยี่สิบปตามที่กลาวไว (๑) และ (๒) อาจขยายออกไป

ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) หนวยงานของรัฐเห็นวา ยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการ 

ไวเองเพื่อประโยชนในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับ 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

(ข) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคํา

ส่ังขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะ

กําหนดเกินคราวละหาปไมได 

อนึ่ง การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน  

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง๔๕ 

                                                  
๔๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ .ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นกรณีที่หนวยงานของรัฐเจาของขอมูลขาวสารขอขยายระยะเวลา 

ไมเปดเผยขอมูลตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๐ 

๓.๒  ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประการหนึ่งคือ “เปดเผย 

เปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”  ดังนั้น โดยหลักแลวหนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสาร

ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของตน หากหนวยงานของรัฐประสงคจะปฏิเสธไมเปดเผยขอ

มูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ หนวยงานของรัฐจะตองใหเหตุผล และเหตุผลดังกลาวตองเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยขอมูลขาวสารที่อยูในหลักเกณฑไมตองเปดเผยมี ๒ กรณี คือ 

  ๓.๒.๑ ขอมูลขาวสารที่เปดเผยไมไดโดยเด็ดขาด ไดแก ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจ 

กอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย๔๖  

  ๓.๒.๒ ขอมูลขาวสารที่อยูภายใตดุลพินิจของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะมี 

คําสั่งไมใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน 

สาธารณะและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน ซึ่งไดแกขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะ 

ดังตอไปนี้๔๗ 

 (๑) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ ไดแก 

(๑.๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความ

สัมพันธระหวางประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(๑.๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือ 

ไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ 
การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

(๑.๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่ง
เร่ืองใด  แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารทีน่าํมาใชในการทาํ 
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

 (๒) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับประโยชนของเอกชน ไดแก 

(๒.๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใด 

(๒.๒) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปน 
การรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

(๒.๓) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือ 
ขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

                                                  
๔๖ มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
๔๗

 มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๑ 

อนึ่ง คําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีนี้ หนวยงานของรัฐหรือ 
เจาหนาที่ของรัฐอาจกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุดวยวาที่เปดเผยไมไดนั้น เพราะเปนขอมูล 

ขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการดัง
กลาว เปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  แตอยางไรก็ดี  
ผูขอมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ 
 

ตัวอยางคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

- การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการซ้ือขายขาวระหวางรฐับาลไทยกบัรฐับาล 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นวา สัญญา 
ซื้อขายในกรณีนี้เปนสัญญาระหวางรัฐตอรัฐซึ่งมีผลเกี่ยวพันกับประโยชนของชาติและสาธารณะ และ
เกี่ยวพันถึงความสัมพันธระหวางประเทศ และเงื่อนไขของสัญญามีความเกี่ยวของถึงผลประโยชนของ

ชาติโดยตรงในการขายขาวใหตางประเทศ และมีขอมูลรายละเอียดในสัญญาและการบังคับตามสัญญา
ซึ่งเปนความลับทางการคาของประเทศที่หากเปดเผยแลวจะเกิดผลเสียหายตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของชาติได จึงเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการฯ๔๘ 

 

- การเปดเผยขอมูลขาวสารของแพทยสภาเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องรอง
เรียนกรณีการซ้ือขายอวัยวะ เพื่อปลูกถายใหกับผูปวยในโรงพยาบาลวชิรปราการ คณะกรรมการ
วินิ จ ฉัยฯ  เห็ น ว า  ข อมู ลตามคํ าอุ ท ธรณ เป นการดํ า เนิ นการใน เรื่ อ งรอ ง เรียน เกี่ ย วกั บการ 
ซื้อขายอวัยวะเพื่อปลูกถายใหกับผูปวยในโรงพยาบาลวชิรปราการ เปนเรื่องที่ทําใหผูอุทธรณถูกลงโทษ
จากแพทยสภา ผูอุทธรณจึงมีสิทธิขอขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อนําไปประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย
ได แตหากแพทยสภาพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลขาวสารสวนใด ถาเปดเผยแลวจะทําใหการบังคับใช
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได หรือจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แพทยสภา
สามารถใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้นได  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีมติใหแพทยสภาเปด
เผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจดําเนินการสอบ
สวนกรณีการปลูกถายไตของโรงพยาบาลวชิรปราการ รายงานการประชุมของแพทยสภา คําชี้แจงและ

                                                  
๔๘

 คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาตางประเทศและความมั่นคงของประเทศ  
ที่ ตม ๑/๒๕๔๖  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๒

บันทึกคําใหการของผูถูกกลาวโทษ โดยแพทยสภาอาจใชดุลพินิจลบหรือปกปดชื่อและสวนที่จะทําใหรูวา
ผูใดเปนผูใหถอยคําและการใหปากคําที่พาดพิงถึงกันในการสอบสวนดังกลาวได๔๙ 

 

- การเปดเผยขอมูลทะเบียนบานเพื่อตรวจสอบคุณสมบั ติของผูสมัคร 
รับเลือกตั้งแตละรายวา มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเปนเวลาติดตอกัน 
ไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือไม  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นวา การเปดเผยขอมูลดัง
กลาวไมนาจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แตใหเปดเผยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเทานั้น๕๐  

 

- การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการประกวดราคาและ 
การเสนอราคาดานเทคนิค (หนังสืออนุมัติใหใชที่ดินและหนังสือรับรองผลงาน)  คณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ เห็นวา ขอมูลขาวสารดังกลาวมีขอมูลที่หากผูอ่ืนหรือบริษัทคูแขงทางการคาไดรูอาจนําไปใชใน
ทางที่ทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทยูโรเวสท เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ได และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่
บริษัทยูโรเวสท เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมประสงคที่จะใหหนวยงานของรัฐนําไป
เปดเผยตอผูอ่ืนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับ
การพิจารณาผลการประกวดราคากรณีนี้ยังไมเปนที่ส้ินสุดตามกระบวนการพิจารณาผลการประกวด
ราคา การเปดเผยขอมูลอาจจะมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของบริษัทยูโรเวสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ได 
จึงมีมติไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว๕๑ 

 
๓.๓  ความคุมกันเจาหนาที่ของรัฐ 

การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความผิดตามกฎหมาย เจาหนาที่ก็ไมตอง 
รับผิด หากไดกระทําไปโดยสุจริต ในกรณีดังตอไปนี้๕๒  

๓.๓.๑  กรณีขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตอง 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ ซึ่งในขณะนี้คณะรัฐมนตรี 
ไดออกระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใชบังคับแลว 

                                                  
๔๙

 คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาการแพทยและสาธารณสุข ที่ พส ๒/๒๕๔๓  

๕๐ คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและ 

การบังคับใชกฎหมาย ที่ สค ๕๒/๒๕๔๗ 

๕๑ คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ 

การเกษตร ที่ วท ๓/๒๕๔๕ 

 
๕๒

 มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๓

๓.๓.๒  กรณีขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง๕๓ มีคําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวา 
ที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล และคําสั่งนั้นได 
กระทําโดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้ จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น 
ตามความเหมาะสมก็ได 
 

๔.  ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

๔.๑  ผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง 
การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐถือวา 

เปนสวนหนึ่งของการคุมครองสิทธิสวนบุคคล ซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ระบุไวในเหตุผลของการประกาศใช 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และถือไดวาเปนการรับรองคุมครองสิทธิของบุคคล 

ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว กรณีที่จะมีการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย 

อันเปนการละเมิดหรือกระทบสิทธิสวนบุคคลในครอบครัวตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จั ก รไท ย  พุ ท ธศั ก ราช  ๒๕๔๐ ซึ่ ง  “บุ คคล ” ที่ ได รับ ค วามคุ ม ค รอ ง เกี่ ย วกั บ ข อมู ล ข า วส าร 

สวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หมายความถึง บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย๕๔ 
 

๔.๒  หนาที่ของหนวยงานของรัฐในการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ดังนี้๕๕ 

๔.๒.๑ ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่ เกี่ยวของและจําเปน 

เพื่อการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจดัใหมรีะบบดงั

กลาวเมื่อหมดความจําเปน 

๔.๒.๒ พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 

ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น โดยในการจัดเก็บจากเจาของขอมูล

หนวยงานของรัฐตองแจงใหผูนั้นทราบถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 

และตองแจงใหทราบดวยวาการขอขอมูลขาวสารนั้นเปนการบังคับหรือไม๕๖ เพื่อที่เจาของขอมูลจะได

                                                  

 
๕๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ .ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๕๔

 มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๕๕

 มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๕๖

 มาตรา ๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๔

ทราบถึงผลกระทบจากการใหขอมูลขาวสารและขอบเขตที่จะนําขอมูลขาวสารนั้นไปใช และใหเจาของขอ

มูลมีอิสระที่จะตัดสินใจวาควรใหขอมูลขาวสารหรือไม 

๔.๒.๓ จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยว

กับส่ิงดังตอไปนี้ 

ก. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 

ข. ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ค. ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 

ง. วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 

จ. วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 

ฉ. แหลงที่มาของขอมูล 

   การนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) มีขอยกเวนสําหรับ

สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง๕๗ 

ที่อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดหลักเกณฑ วิธี

การ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวได๕๘ ซึ่งหนวยงานเหลานี้มีภารกิจเกี่ยวกับราชการลับ   

การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหสาธารณชนรูจึงอาจเปนอุปสรรครายแรงตอการดําเนินการของ

หนวยงานดังกลาว 

๔.๒.๔  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 

๔.๒.๕   จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม 

เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล   
 

๔.๓ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ในการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งถือหลักวา “ปกปดเปนหลัก เปดเผยเปน

ขอยกเวน” นั้น อาจแยกพิจารณาได ๒ กรณี คือ 

                                                  
๕๗

 กฎกระทรวง กําหนดหนวยงานของรัฐที่ไมตองนําประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปลงพิมพในราชกิจจา 

นุเบกษา ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

กําหนดใหศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานของรัฐที่อาจ

ออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่มิใหนํามาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใชบังคับกับขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของศูนยรักษาความปลอดภัยได 

 
๕๘

 มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๕

กรณีที่ ๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลเปนการเฉพาะตัวของผูที่เกี่ยวของโดยตรง 

 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะได รูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ เกี่ยวกับตน  และ 

เมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนัน้หรอื

ผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น๕๙ 

กรณีที่ ๒ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูซึ่ งอาจได รับผลกระทบจาก 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร (บุคคลที่สาม) มีเงื่อนไข ดังนี้ 

 (๑) หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล

ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ให 

ไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได๖๐ 

 (๒) หากเจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด อาจ

กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด 

แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง๖๑ 

  โดยหลักแลวหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูใน

ความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอ

มูลที่ ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได   แตอยางไรก็ตาม  การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูลกอนมีขอยกเวนในกรณีดังตอไปนี้๖๒ 

  (๑) เปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไป

ใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น 

  (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอ

มูลขาวสารสวนบุคคลนั้น 

  (๓) เปนการเปดเผยตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผน หรือ 

การสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน 

  (๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ 

ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

                                                  

 
๕๙

 มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 
๖๐

 มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 
๖๑

 มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 
๖๒

 มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๖ 

  (๕) เปนการเปดเผยตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวย
งานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 

  (๖) เปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือ 
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

   (๗) เปนการใหซึ่งจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุข
ภาพของบุคคล 

   (๘) เปนการเปดเผยตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือ
บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว 

   (๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

 กรณีตางๆ ที่กฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวนไวลวนแตเปนกรณีที่มีความ
สําคัญ เชน เปนการรักษาประโยชนสาธารณะ หรือเปนการรักษาสุขภาพหรือชีวิตของบุคคล ฯลฯ  และแม
ว ากฎหมายจะอนุญ าตให เจ าหน าที่ ของรัฐ เป ด เผยขอมู ลข าวสารส วนบุ คคลดั งกล าวได  
แตการเปดเผยดังกลาวก็ตองคํานึงถึงการคุมครองประโยชนสวนบุคคลดวย กลาวคือ จะตองทําใหมีผล
กระทบกระเทือนอันเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวแกบุคคลใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
ตามหลักความไดสัดสวน 

 

๔.๔ การขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล๖๓ 
ในกรณีที่บุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่ 

เปนจริง บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยน
แปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจง 
ใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา  หากหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 
ใหตรงตามที่มีคําขอ บุคคลผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคําอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  นอกจากนี้ เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงาน
ของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของไดดวย 

 

                                                  
๖๓

 มาตรา ๒๕ วรรคสามและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๗

๕.  สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  
 

๕.๑  สิทธิไดรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  
(มาตรา ๖) 

๕.๒  สิทธิในการเขาตรวจดู คนควา ยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลขาวสาร ขอสําเนา 
หรือการรับรองสําเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๖) 

๕.๓  สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย 

ของตน (มาตรา ๑๗)  

๕.๔  สิทธิในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง สิทธิยื่น 

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในสวนที่เห็นวาไมถูกตองตามที่

เปนจริง (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม) 

๕.๕  สิทธิที่จะไดรับความคุมครองมิใหมีการนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่หนวยงานของรัฐ 

เก็บรวบรวมไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล โดยบุคคลผูเปนเจาของขอมูลมีสิทธิ

ที่จะไดรับแจงถึงวัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลวาจะนําขอมูลไปใชในเรื่องใดหรือ

กรณีใด ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และมีสิทธิที่จะได รับทราบวากรณีที่ขอขอมูลขาวสารของ 

หนวยงานของรัฐนั้น เปนกรณีที่มีกฎหมายบังคับใหตองใหขอมูลหรือเปนกรณีที่อาจใหไดโดยความสมัครใจ 

(มาตรา ๒๓ วรรคสอง) และในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดที่ไมอยูในขอยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะตองขอ 

ความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน 

๕.๖ สิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ

มีพฤติการณดังตอไปนี้ 

- ไมนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

- ไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙ 

- ไมดําเนินการจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร

ใหตามคําขอตามมาตรา ๙  

- ไมดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตาม

มาตรา ๑๑  

- ปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๓ 

- ไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอันสมควร 

- หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของราชการฯ เชน ไมใหคําแนะนําที่ถูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจัดทําขอมูลขาวสาร 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๘

พิจารณาตามมาตรา ๑๒, เจาหนาที่ของรัฐไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําคัดคานการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๗, ไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลตามมาตรา ๒๓, เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของ 

เจาของขอมูลตามมาตรา ๒๔, กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยฝาฝน 

ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ (ยกเวนกรณีตามมาตรา  ๒๕ วรรคสี่), กรณี ไมสงมอบขอมูลขาวสาร 

ประวัติศาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามมาตรา ๒๖ เปนตน 

ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ คณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มี

เหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน๖๔ 

๕.๗ สิทธิในการอุทธรณคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการใชสิทธิของ 

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

สาขาตาง ๆ  โดยสิทธิอุทธรณของประชาชน มีดังนี้  

- สิทธิอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา ๑๘)   

- สิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของผูมีประโยชน

ไดเสียตามมาตรา ๑๗ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของหนวยงานของรัฐ 

(มาตรา ๑๘) 

อนึ่ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลายื่น

อุทธรณตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ วา แมวาผูอุทธรณจะขอขอมูล

ขาวสารเกินกําหนดเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๑๘ ดังกลาว แตพระราชบัญญัติ

ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักในการเปดเผยขอมูลขาวสารและความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ 

กฎหมายไมไดจํากัดสิทธิไมใหมีการรองขอขอมูลใหมในกรณีที่ผูรองขอขอมูลไดถูกปฏิเสธจากหนวยงาน

และไมไดอุทธรณภายในกําหนดเวลาในการรองขอขอมูลเดิมที่ตนไมไดใชสิทธิอุทธรณนั้นใหมอีก ระยะ

เวลาอุทธรณที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘ ดังกลาว เปนเพียงการกําหนดระยะเวลาเพื่อใหเกิดความชัดเจน

ในขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน เท านั้ น  ไม ใช ระยะ เวลาที่ จะจํ ากั ดสิ ท ธิ ผู รอ งขอขอมู ลข าวสาร 

ไมใหกลับไปรองขอขอมูลเดิมอีก อันเปนเหตุใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ไมสามารถพิจารณาเรื่องนั้นไดอีก  ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจึงมีดุลพินิจ 

                                                  

 
๖๔

  มาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๒๙

ที่จะพิจารณารับเร่ืองที่อุทธรณเกินกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๘ ไวได (คําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๔๙/
๒๕๔๗) 

- สิทธิอุทธรณกรณีที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาว

สารสวนบุคคลใหตรงตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน ซึง่หนวยงาน

ของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริง และไดยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขขอมลู 

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร (มาตรา ๒๕ 

วรรคสี่) 

ในการใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ผูอุทธรณตอง

ยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะ

พิจารณาวาจะสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาใด โดยคํานึงถึง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลแตละสาขา ภายใน ๗ วัน นับแต

วันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับคําอุทธรณ๖๕ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสารจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ แตในกรณี

มีเหตุจําเปนอาจขยายเวลาพิจารณาออกไปได แตตองแสดงเหตุผลและเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน  

๖๐ วัน๖๖ 

 
๖.  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

๖.๑  องคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประกอบดวยบุคคลจํานวน ๒๓ คน ดังนี้๖๗ 

๖.๑.๑ กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑๔ คน ไดแก รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบ

หมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการ

สํานักงบประมาณ  

                                                  

 
๖๕ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๖๖

 มาตรา ๓๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖๗

 มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๐ 

๖.๑.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาค

เอกชน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีวาระการดํารง 

ตําแหนงคราวละ ๓ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และเมื่อครบวาระแลวก็อาจไดรับการแตงตั้งใหมได๖๘   

และนอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิอาจพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอ

หนาที่หรือหยอนความสามารถ 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ

ผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ๖๙ 
 

๖.๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้๗๐ 

๖.๒.๑  สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ 

หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

๖.๒.๒  ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ตามที่ไดรับคําขอ 

๖.๒.๓  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ 

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

๖.๒.๔  พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓ 

๖.๒.๕  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม แตอยางนอยตองจัดทํารายงานปละหนึ่งครั้ง 

                                                  
๖๘

 มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    
๖๙

  มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 
๗๐ มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๑ 

๖.๒.๖  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เชน  

เรียกใหบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตาม 

มาตรา ๓๒ หรือเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมี 

ขอมูลขาวสารตามที่เอกชนขอตามมาตรา ๓๓ หรือเสนอรายชื่อผูที่คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งเปนกรรมการ 

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๓๕ 

๖.๒.๗  ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
๗.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

๗.๑  องคประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
พระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  กําหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารแยกตามสาขาตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ๗๑  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

คณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวยบุคคลตามความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะ

กรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ๗๒ 

ปจจุบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ  

แยกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้ 

(๑)  สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย 

(๒)  สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 

(๓)  สาขาการแพทยและสาธารณสุข 

(๔)  สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 

(๕)  สาขาตางประเทศและความมั่นคงของประเทศ 
 

๗.๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้๗๓ 

๗.๒.๑  อํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ 

๗.๒.๒  อํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ 

                                                  

 
๗๑ มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 
๗๒ มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 
๗๓

 มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๒

๗.๒.๓ อํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 

๗.๓  สถานะของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติวา “คณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธี

พิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งจากการพิจารณารูปแบบการจัดองคกร

และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแลว  เห็นวา คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารมีสถานะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามบทนิยามในมาตรา ๓  ดังนี้๗๔ 

๗.๓.๑  เปนคณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย กลาวคือ คณะกรรมการวินิจฉัย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ และ 

๗.๓.๒  เปนคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย 

กลาวคือ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในเรื่องตาง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ กําหนด และเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการขอใหเปดเผย หรือไมใหเปด

เผยขอมูลขาวสารของราชการ หรือขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ทั้งนี้ ตาม

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และ 

๗.๓.๓  มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหนาที่ กลาวคือ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีการจัดองคกรคลายศาล โดยแตงตั้งกรรมการจากผูทรง

คุณวุฒิ ในภาคราชการหรือภาคเอกชนตามความเชี่ ยวชาญ เฉพาะดานของขอมูลขาวสาร 

ของราชการ และมีการจัดเปนหลายคณะคลายศาล โดยประกอบดวยบุคคลตามความจําเปน แตตอง 

ไมนอยกวาสามคน กรรมการมีความเปนกลางและตองไมมีสวนไดเสียในเรื่องที่วินิจฉัย โดยกฎหมายหาม

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐเขารวมพิจารณาอุทธรณที่เกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงนั้น  

 ในสวนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารกําหนดโดยระเบียบคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การ วาดวยอํานาจหนาที่ วิธีพิจารณาและองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ (ซึ่งตอไปนี้

                                                  
๗๔ สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, บทสรุปสําหรับผูบริหาร เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท, หนา ๔๖ – ๕๗. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๓

จะเรียกวา “ระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ”) ระเบียบฉบับนี้มีหลักเกณฑบางประการคลายคลึงกับ 

วิธีพิจารณาของศาล ดังนี้ 

 (๑) หลักความไมมีสวนไดเสียและสิทธิในการคัดคานกรรมการ  ผูอุทธรณมีสิทธิยื่น 

คําคัดคานกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนหนังสือตอหัวหนาคณะพิจารณาคําอุทธรณนั้น 

ภายในกําหนดสิบวันทําการนับแตวันทราบเหตุคําคัดคานนั้น แตตองกอนมีคําวินิจฉัย องคคณะ 

ที่พิจารณาคําอุทธรณตองประชุมพิจารณาวามีเหตุตามที่คัดคานหรือไม ถาเห็นวามีเหตุตามที่คัดคาน  

ใหมีมติส่ังใหกรรมการที่ถูกคัดคานหยุดการพิจารณา และใหประธานกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของสาขามอบหมายกรรมการผู อ่ืนในสาขานั้นทําหนาที่แทน ในกรณีที่เปนองคคณะพิเศษ  

ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปรับปรุงองคคณะที่พิจารณาใหม แตในกรณีที่เห็นวาไมมีเหตุ

ตามที่คัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นทําการพิจารณาอุทธรณตอไป (ขอ ๒๙ ของระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ) 

 (๒) องคประชุม การประชุมพิจารณาขององคคณะที่พิจารณาอุทธรณตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู แตตองไมนอยกวาสามคน จึงเปน 

องคประชุม (ขอ ๑๑ ของระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ) 

 (๓) หลักการรับฟงความทุกฝาย ระเบียบไมไดกําหนดหลักเกณฑนี้ไวชัดเจน แมวา

ทางปฏิบัติคณะกรรมการจะไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว  อยางไรก็ตาม ระเบียบไดกําหนดใหคณะ

กรรมการที่พิจารณานั้นอาจแจงใหบุคคลที่อาจไดรับผลกระทบกระเทือนสิทธิเขามาในการพิจารณา

อุทธรณเร่ืองนั้นก็ได (ขอ ๒๑ ของระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ) 

 (๔) หลักใหเหตุผล คําวินิจฉัยอุทธรณตองประกอบดวยขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 

และเหตุผลในการวินิจฉัย (ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ) 

 (๕) คําวินิจฉัยตองลงชื่อกรรมการที่วินิจฉัย คําวินิจฉัยใหทําเปนหนังสือและ 

ลงลายมือช่ือของกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนองคคณะที่พิจารณาอุทธรณนั้น และหากมี

ความเห็นแยง ก็มีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได แตการเขียนความเห็นแยงตองไมเปน

การเปดเผยความลับของราชการ (ขอ ๒๘ ของระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ) เชน กรณีที่กรรมการ 

ฝายขางนอยทําความเห็นแยงใหเปดเผยขอมูลขาวสารรายงานการปฏิบัติราชการที่มีผลทําใหกรมมีคําสั่ง

ใหผูถูกรายงานไปชวยราชการที่จังหวัดอื่น ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารวินิจฉัยวา

ไมตองเปดเผย เนื่องจากเปนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ 

 (๖) การรักษาความลับในการลงมติวินิ จฉัย  ระเบียบไม ไดกําหนดเรื่องนี้ 

ไวโดยเฉพาะ แตใหอํานาจประธานกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาทุกสาขาประชุมรวม

กันจัดใหมีระเบียบวาดวยการรักษาสํานวนของเรื่องที่พิจารณาเพื่อความสะดวกในการคนหาและรักษา

ความลับมิใหร่ัวไหล (ขอ ๑๔ ของระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาฯ) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๔

 (๗) หลักคําวินิจฉัยตองเปนที่ยุติและผูกมัดคูกรณี (res judicata) คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการนี้เปนที่สุด๗๕ กลาวคือ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดวินิจฉัยแลว ยอมมีผลให 

ขอพิพาทนั้นเปนยุติตามที่ไดวินิจฉัยชี้ขาด เวนแตเปนกรณีหรือเขาเงื่อนไขที่กฎหมายใหอํานาจคณะ

กรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหยิบยกเรื่องดังกลาวขึ้นวินิจฉัยไดอีก  ดังนั้น  คณะกรรมการวินิจฉัย 

ขอพิพาทไมมีอํานาจหยิบยกขอพิพาทนั้นขึ้นมาทบทวนไดทุกเมื่อเหมือนกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป๗๖  

แตในทางปฏิบัติ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเคยมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย  

ที่ สค ๑/๒๕๔๑ วินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของตนเองโดยไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวโดยเฉพาะ  

เมื่อผูอุทธรณยื่นคําขอใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหม โดยอางวาในขณะนั้นยังไมมีระเบียบวาดวย 

วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ บัญญัติหามไว ซึ่งไมถูกตองตามหลักการขอนี้  ดังนั้น แมวาระเบียบจะไมเขียนไว 

ก็ตาม คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารก็ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ และการที่ระเบียบ

ไมไดกําหนดเรื่องนี้ไวก็ไมมีผลใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไมเปนคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาท 

 
๘.  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ 

ขอมูลขาวสารของราชการฯ โดยจัดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
๘.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
๘.๒ ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และ 
๘.๓ ใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                  
๗๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗๖ อางแลวเชิงอรรถที่ ๗๔, หนา ๕๗.  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๕

๙.  บทกําหนดโทษ 
 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไดบัญญัติในเรื่องบทกําหนดโทษไวดังนี้ 

๙.๑ ผูที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่ส่ังใหบุคคลใดมาให

ถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๗๗  

๙.๒ ผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา ๒๐  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๗๘ 

 
๑๐.  การใชสิทธิขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 ในกรณีที่ไมอาจใชสิทธิขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของราชการฯ ไดนั้น ผูที่ประสงคจะขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการอาจใชสิทธิขอตรวจดูได 

ตามพระราชบัญญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ โดยมีหลักเกณฑการขอตรวจด ู

ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งบัญญัติวา  

“คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได  

แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น  คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย  

การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดทําสําเนาใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง” 

เนื่องจากในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่ จะตองใหโอกาสแกคูกรณี๗๙ ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย 

ไดโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักลางขออางหรือขอเถียง พรอมทั้งแสดงพยานหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาทําคําสั่งทางปกครอง เพื่อปองกันสิทธิของคูกรณี  ดังนั้น ถากรณีใดเปนเรื่องที่คู

                                                  
๗๗

 มาตรา ๔๐  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
๗๘

 มาตรา ๔๑  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
๗๙

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

   ฯลฯ    ฯลฯ 

“คูกรณี ”  หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ัง 

ทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน 

จากผลของคําส่ังทางปกครอง 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๖ 

กรณีจําเปนตองรูเพื่อการโตแยง หรือชี้แจง หรือปองกันสิทธิของตนแลว ผูนั้นอาจยื่นคํารองไปยัง 

เจาหนาที่ผูพิจารณาและทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นเพื่อขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนดังกลาวได  

โดยอาจทําเปนคําขอดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือ มายื่นดวยตนเองตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ 

ที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด หรือโดยสงทางไปรษณีย โดยระบุเอกสารหรือลักษณะของเอกสารที่ตองการจะ 

ตรวจดูตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ 

 แตในการพิจารณาวาเอกสารที่มีความจําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของ 

ตนตามมาตรา ๓๑ หรือไม นั้น จะตองเปนไปตามกระบวนการขั้นตอนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครองฯ กลาวคือ เจาหนาที่ที่พิจารณาเรื่องดังกลาว ซึ่งไดแก เจาหนาที่ผูพิจารณาและทํา 

คําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น จะตองพิจารณาถึงความจําเปนในการขอตรวจดูเอกสารตามมาตรา ๒๙๘๐  

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิ 

ของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง 

และแสดงพยานหลักฐานของตน  แตในกรณีดังตอไปนี้ เจาหนาที่ไมจําตองใหโอกาสคูกรณีที่จะไดรับ

ทราบขอเท็จจริง เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น๘๑ 

 (๑) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

แกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                                  
๘๐

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง  ในการนี้  

ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 

(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ 

ที่คูกรณีกลาวอาง  เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 

(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 

(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 

(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 

คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบ 

แกเจาหนาที ่

พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๘๑ มาตรา ๓๐  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๗

 (๒) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทางปกครอง 

ตองลาชาออกไป 

 (๓) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 

 (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 

 (๕) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 

 (๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

และในกรณีที่จะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ หามมิใหเจาหนาที่ให 

โอกาสคูกรณีโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  นอกจากนี้ เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหตรวจดู 

เอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับ๘๒ 

 กลาวโดยสรุป การขอดูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กฎหมาย 

กําหนดใหเปนสิทธิของบุคคลทั่วไปที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยผูขอขอมูลขาวสาร 

ไมจําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่ขอดู   แตสิทธิในการขอดูเอกสารตามมาตรา ๓๑ แหง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เปนสิทธิที่คูกรณีจําเปนตองไดรูเพื่อประโยชนในการ 

โตแยง หรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตน สิทธิดังกลาวจึงกวางกวาสิทธิของบุคคลทั่วไปตามพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ดังนั้น ถาเรื่องใดเปนกรณีจําเปนซึ่งหากไมรูแลวจะกอใหเกิด 

ความไมเปนธรรมในการพิจารณาทางปกครองแลวก็ตองใหคูกรณีดูเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น ๆ ได 

                                                  
๘๒

 มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  



ม.๑๘
 ม.๒๖๕ ว.๔

๓๘

นับแตวันไดรับแจงคําส่ัง

การใชสิทธิอุทธรณและสิทธิรองเรียนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราช
การ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

การใชสิทธิรองเรียน การใชสิทธิอุทธรณ

- คําส่ังไมใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารตาม 
ม.๑๔ หรือ ม.๑๕
- คําส่ังไมรับฟง
คําคัดคานของผูมี
ประโยชนไดเสีย
ตาม ม.๑๗

หนวยงานของรัฐ 
- ไมนําขอมูลขาวสารตาม ม.๗ ไปลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
- ไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูตาม 
ม.๙
- ไมจัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนตาม ม.๑๑
- ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
- ปฏิบัติหนาที่ลาชา
- ไมอํานวยความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
- ปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอตาม 
ม.๑๑ หรือไมมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม ม.๒๕

- คําส่ังไมแกไขหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวน
บุคคลตามคําขอตาม 
ม.๒๕ว.๔

ยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะ
กรรมการขอมูลขาวสารของราช

การ (กขร.)

ยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (กขร.)

ภาย
ใน 

ภาย
ใน๓๐ 

กขร. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนภายใน ๓๐ วัน 
+ มีเหตุจําเปนขยายเวลาไดอีก 
(แตรวมแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน)

( ม.๑๓ ว.๒)

กวฉ. พิจารณาอุทธรณภายใน ๓๐ วัน 
 มีเหตุจําเปนขยายเวลาไดอีก 

(แตรวมแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน)
(ม.๓๗ ว.๓ + ม.๑๓ ว.๒)

ไมพอใจผลการพิจารณา/ไมทราบผลการ
พิจารณาสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครองไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พน

กําหนด ๖๐ วัน

ฟองเปนคดี ม.๙ว.๑ (๑) (๒) 
หรือ (๓)

ฟองเปนคดี ม.๙ว.๑ (๑) (๒) 
และ (๓)

กขร. สงคําอุทธรณใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
(กวฉ.) ภายใน ๗ วัน (ม.๓๗ ว.๑)

ไมพอใจผลการพิจารณา/ไมทราบผล
การพิจารณาสามารถใชสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่

พนกําหนด ๖๗ วัน



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๓๙

สวนที่  ๒ 
แนวคําวินิจฉัยศาลปกครองเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 

    

 

 การฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการใชอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ไมวาจะเปนการใชดุลพินิจในการเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการ การจัดใหมีขอมูลขาวสาร การไมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล หรือการออกคําสั่ง

ทางปกครองหรือการกระทําการอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ที่อาจมีผลกระทบ

ตอสิทธิและหนาที่ของประชาชนผูใชสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ มีขอพิจารณา 

ในเบื้องตนวา ขอพิพาทหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการหรือ 

ขอพิพาทหรือขอโตแยงอื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการนั้น ตองเปนขอพิพาทระหวาง

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐดวยกันเอง และขอพิพาทดังกลาวตองมีลักษณะเปนขอพิพาททางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณา

พิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งการพิจารณาวาขอพิพาทหรือขอโตแยงใดเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณา

พิพากษาของศาลปกครองมีหลักเกณฑการพิจารณาในเบื้องตน ดังนี้ 
 

๑.  คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตองมีลักษณะเปนคดีปกครอง กลาวคือ  

มีคูกรณีอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ และคดีดังกลาวตองมี 

ลักษณะเปนคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีสาระ

สําคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.๑ คูกรณีในคดีปกครอง 

มาตรา  ๓ แหงพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองฯ  ให คํานิยามคําวา  “หนวยงาน 

ทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ที่เปนคูกรณีในคดีปกครองไว ดังนี้ 

หนวยงานทางปกครอง หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ 

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ั งขึ้น 

โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่

ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง  ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๐ 

(๑) กระทรวง หมายถึง กระทรวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง๘๓ 

(๒) ทบวง หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากระทรวงหรือหนวยงานในสังกัด 

สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง๘๔ 

(๓) กรม หมายถึง สวนราชการซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ

ทบวง๘๕ 

(๔) สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม

แตไมได เรียกชื่อวากรม  ซึ่งสังกัดหรือไมได สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เชน  

สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ราช

บัณฑิตยสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน

อัยการสูงสุด ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔๘๖ 

(๕) ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ๘๗ 

(๖) ราชการสวนทองถิ่น๘๘ หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบันมี ๕ องคกร คือ  

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

(๗) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

(๘) หนวยงานอื่นของรัฐ หมายถึง หนวยงานที่ไมใชราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  

ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เชน สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

                                                  
๘๓ มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๕ แหงพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๔ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๕๒ แหงพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘๕
 มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๖ มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๖ แหงพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
๘๗

 มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๘

 มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติ 

เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ .ศ . ๒๕๓๗  พระราชบัญญั ติ ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร  พ .ศ . ๒๕๒๘  และพระราชบัญญั ติ ระเบียบ 

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๑ 

(๙) หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

หมายถึง หนวยงานที่ไมใชหนวยงานของรัฐแตไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจ

การทางปกครอง เชน องคกรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและกฎหมายดัง

กลาวใหอํานาจในการออกใบอนุญาตหรือออกกฎในการควบคุมการประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ  นอก

จากนี้ ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยวาหนวยงานดังตอไปนี้เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง

ปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กรณีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง

หรือใหดําเนินกิจการทางปกครองในการเปนผูพิจารณาและดําเนินการจายเงินคาทดแทนใหแกผูเชาแทน

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๔) 

- กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการ 

ทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนของขาราชการ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๔๖  

(มติที่ประชุมใหญ)) 

- บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัดตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ที่ใหแปลงองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนบริษัท 

ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

กระทรวงการคลังไดจดทะเบียนตั้งบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ข้ึนตามมาตรา ๒๒ แหงพระ

ราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ ประกอบกิจ

การคาและใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ซึ่งหมายรวมถึงการใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการ

โทรศัพทเชนเดียวกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗  บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จึงมีฐานะเปนหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครองและเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัด

ต้ังศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๔๗) 

- การที่การประปาสวนภูมิภาคทําสัญญารวมลงทุนกับบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มอบ

สิทธิ อํานาจหนาที่ ใหบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ดําเนินการผลิตและจําหนายประปาใหกับประชาชน

ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีกําหนดระยะเวลา ๒๕ ป สัญญารวมลงทุนดังกลาวเปนสัญญาที่มีลักษณะ

จัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค และกรณีดังกลาวเปนการมอบหมายใหบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ดําเนิน

กิจการทางปกครองแทนการประปาสวนภูมิภาค บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จึงเปนหนวยงาน 

ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/

๒๕๔๖) 
 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๒

สวนหนวยงานที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ตามมาตรา ๔ 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เรียกวา “หนวยงานของรัฐ” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทอง

ถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค

กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

จากบทนิยาม “หนวยงานทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และ  

“หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แยกพิจารณาได ดังนี้ 
 

หนวยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

หนวยงานทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทอง

ถิ่น 

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถิ่น 

 

รัฐวิสาหกิจทุกประเภท ไมวาที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาหรือไม เชน ธนาคารกรุงไทยจํากัด 

(มหาชน) หรือบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

รัฐวิสาหกิ จที่ ตั้ งขึ้ น โดยพระราชบัญญั ติห รือ 

พระราชกฤษฎีกา 

สวนราชการสังกัดรัฐสภา ไดแก สํานักงานเลขาธิการวุฒิ

สภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

สํานั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภา  และสํ านั กงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนหนวยงานที่จัดตั้ง

ขึ้นตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่ม

เติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มีฐานะเทียบเทากรมและเปนนิติบุคคล 

ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลเปนองคกรตุลาการที่ใชอํานาจในทางตุลาการ 

จึงไมอยูในความหมายของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐ 

องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  

 

องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นโดย 

กฎหมายและมี อํ านาจหน าที่ ในการควบคุม 

ผูประกอบวิชาชีพ จึงเปนหนวยงานที่ได รับมอบ

หมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการ

ทางปกครอง 

 

หนวยงานอิสระของรัฐ เทียบเคียงไดกับหนวยงานอื่นของรัฐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๓

หนวยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

หนวยงานทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

(อาจพิจารณาไดจากการเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย

กฎหมาย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีทุนหรืองบประมาณใน

การดําเนินการจากงบประมาณแผนดินและไมอยูใน

กํากับและควบคุมโดยฝายบริหาร เชน สํานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ สํานักงานศาลตางๆ เชน สํานักงาน

ศาลปกครอง สํานักงานศาลยุติธรรม) 

หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(ปจจุบันยังไมมีการออกกฎกระทรวงกําหนดให 

หนวยงานใดเปนหนวยงานของรัฐ) 

เทียบเคียงไดกับหนวยงานอื่นของรัฐ 

 

จะเห็นไดวา “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ มีความหมาย 

ครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกประเภท และมีความหมายรวมถึงหนวยงานบางหนวยงานที่ไมใชหนวย

งานทางปกครองดวย เชน รัฐวิสาหกิจที่ไมไดจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และศาล  

ในขณะที่ หน วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองฯ  บางหน วยงาน 

ก็ไมเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ โดยเฉพาะในสวนของหนวย

งานอื่นที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งหนวยงานดังกลาว

อาจไดรับมอบหมายโดยสัญญาที่ทํากับหนวยงานทางปกครอง เชน บริษัทเอกชนที่ไดรับมอบสิทธิ 

อํานาจหนาที่จากการประปาสวนภูมิภาคตามสัญญารวมลงทุนใหดําเนินการผลิตและจําหนายประปาให

กับประชาชน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๔๖) หรือโดยคําสั่งอนุญาตของเจาหนาที่ตามที่

กฎหมายใหอํานาจ เชน สํานักงานชางรังวัดเอกชน (ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๓๕) สถานตรวจสภาพรถยนต (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)๘๙ หนวยงานเหลานี้เปนหนวยงานทางปกครองตามนยิาม

ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตไมอยูในนิยามหนวยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 
 

                                                  

 
๘๙

 สํานักงานศาลปกครอง, รางคูมือการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการศาลปกครอง, หนา ๑๓-๑๔. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๔

เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา  

(๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง   

เชน ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลูกจางของกรมสรรพากร ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ พนักงานสอบสวน เจาพนักงานที่ดิน พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค นายกเทศมนตรี เปนตน 

(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท๙๐ คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจใน 

การออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล เชน คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล 

ขาวสาร  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือผูตรวจการแผนดิน 

ของรัฐสภา เปนตน  และ 

(๓) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 

ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)  เชน กํานันหรือผูใหญบาน เปนตน 

สวน  เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ ซึ่งอาจจะเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือ 

คณะกรรมการที่ทํางานสัมพันธกับหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดก็ได 

 ตัวอยาง   

 - คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญั ติ 

ขอมูลขาวสารของราชการฯ และตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  กรณีขอพิพาท 

เกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี 

ความเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของคณะกรรมการการเลือกตั้งไววา๙๑ คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งเปนองคกรที่มีหนาที่จัดการการเลือกตั้ง ตรวจสอบ และวินิจฉัยเพิกถอนผลการเลือกตั้ง ซึ่งแมวา 

จะเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญก็ตาม  แตไมปรากฏวามีบทกฎหมายใดกําหนดใหคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเปนองคกรที่มีสิทธิเด็ดขาดในการจะวินิจฉัยวาขอมูลใดจะเปดเผยไดหรือไม ซึ่งในการจะ 

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  

                                                  

 
๙๐

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้

   ฯลฯ    ฯลฯ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท”  หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองคกร 

และวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 

   ฯลฯ    ฯลฯ 
๙๑ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  

๒๕๔๐ (กรณีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๔๕)  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๕

๒๕๔๐ นั้น กฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังจากพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับแลว จะตองมีบทบัญญัติที่ 

แสดงขอยกเวนไวอยางชัดเจน๙๒  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๘๕/๓ แหงพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  

ที่บัญญัติวา หากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคําวินิจฉัยที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จะตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในราชกิจจานุเบก

ษาแลว บทกฎหมายดังกลาวจึงแสดงวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองเปดเผยได  

ซึ่งจะรวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใชอางอิงเปนหลักฐานยืนยันในคําวินิจฉัยดวย  ดังนั้น ขอมูลขาวสารของคณะ

กรรมการการเลือกตั้งจึงอยูภายใตบังคับการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาเอกสารใดเปดเผยไมได เพราะเขาเหตุตาม

มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ก็จะมีการพิจารณาทบทวนโดยคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญเฉพาะ

ดานและมีความเปนกลางทางวิชาการในอันที่จะถวงดุลการใชอํานาจรัฐ และเปนองคกรที่กฎหมายจัดใหมี

อํานาจใหเปนองคกรในการสรางบรรทัดฐานวาขอมูลขาวสารใดตองเปดเผยหรือไม และหนวยงานของรัฐ

มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาว 
 

 - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เปน

คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๙๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

การใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ

ศักราช ๒๕๔๐ ถือไดวาเปนการกระทําในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญและเปนการใชอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญที่ศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา  แตการใชอํานาจตามกฎหมายอื่น เชน พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกกฎ คําสั่ง 

หรือกระทําการอื่นใด หรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาทีล่าชาเกนิ

สมควร ถือไดวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระทําการในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  คณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งไมให

                                                  
๙๒ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ (กรณีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๖/๒๕๔๓) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๖ 

เปดเผยขอมูลขาวสารของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๔๕๘/๒๕๔๙∗) 

 
 ๑.๒ ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูใน
อํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 

จากการรวบรวมแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองพบวา คดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ มีดังนี้ 

๑.๒.๑ คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียว ไมวาจะเปนการออกกฎ  

คําสั่งทางปกครอง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  

หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่ 

กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมี 

ลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใช 

ดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  มีคดีตัวอยางที่ศาลปกครองรับไวพิจารณา ดังนี้ 

 - การฟองขอใหยกเลิกคําสั่งไมรับพิจารณาคําขอแกไขเดือนเกิดใน ก.พ. ๗ เนื่องจาก 

ยื่นคําขอแกไขเมื่อลวงเลยกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไข

วัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๐๕๑/๒๕๔๖) 

 - การฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล 

ขาวสารของราชการที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากยื่นอุทธรณลวงเลยระยะเวลา

อุทธรณตามที่กฎหมายกําหนด (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๘๒๖/๒๕๔๗) 
 

 ๑.๒.๒ คดีพิพาทอันเนื่องมาจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย 

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   

  การละเลยตอหนาที่ หมายถึง กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ไมดําเนินการใหเปนไปตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  สวนการปฏิบัติหนาทีล่าชาเกนิสมควร 
หมายถึง กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไดเร่ิมดําเนินการตามหนาที่ที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติแลว แตการดําเนินการดังกลาวยังไมแลวเสร็จ โดยกฎหมายที่บัญญัติหนาที่ให

                                                  
∗ หมายถึง คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และยังอยูระหวางการ

พิจารณา 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๗

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัตินั้น อาจกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวโดย
เฉพาะ เชน กําหนดใหพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ หรือกําหนดระยะ

เวลาไวในลักษณะกวาง ๆ เชน  ใหดําเนินการ “ภายในเวลาอันสมควร” หรือ “โดยไมชักชา” หรือ 
ไมไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว  ดังนั้น หากผูใดประสงคจะฟองวาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร จึงตองแยกพิจารณาดังนี้   
  ก. ในกรณีที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไวโดยเฉพาะ หนวยงานทางปกครองหรอืเจา

หนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ผูยื่นคําขอยอมนําคดีมาฟองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ได  
  ข. ในกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวอยางชัดเจน  
ศาลปกครองถือวาระยะเวลาอยางชาที่สุดที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองดําเนินการ 

คือ ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด๙๓ โดยศาลนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ มาใชเปนฐานในการพิจารณาระยะเวลาในการดําเนินการของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ  ดังนั้น เมื่อครบกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฯ แลว ปรากฏวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ ผูยื่นคําขอยอมนําคดีมาฟองตอศาลเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) เพื่อขอให
ศาลพิพากษาใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
กําหนดได  

  การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) นี้ มีคดีตัวอยางที่ศาลปกครองรับไว
พิจารณา ดังนี้ 

- การฟองวาการไฟฟาเขตนนทบุรีละเลยไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารและใหสําเนาเอกสารเกี่ยวกับหลัก

ฐานการขอใชไฟฟา (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๕๐๓/๒๕๔๖) 
- การฟองวาสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยตอหนาที่ 

ไมออกกฎกระทรวงกําหนดใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๕๒๓/๒๕๔๖) 
- การฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรองเรียนของ 

ผูฟองคดีกรณีขอใหตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนผูเชาที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ ลา
ชาเกินสมควร (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๔๘) 

                                                  
๙๓ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่  ๓๙๕/๒๕๔๗ และที่  ๗๕๓/๒๕๔๗ และคําพิพากษาศาลปกครองกลางที่  

๑๕๒๓/๒๕๔๖ และที่ ๔๘๔/๒๕๔๗  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๘

- การฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยไมพิจารณาเรื่องรอง
เรียนกรณีที่กรมธนารักษแจงผลการตรวจสอบเอกสารไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๘๓๖/๒๕๔๖) 
 อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารละเลยไมพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือเร่ืองอุทธรณ แลวแตกรณ ีหรือพจิารณาลาชา
เกินสมควร ผูฟองคดียังอาจฟองเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) เพื่อขอใหศาลตรวจสอบความ

ชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายปกครองที่ เปนเหตุแหงการฟองคดีไดอีกดวย กลาวคือ  
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการลาชาเกินกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ผูฟองคดี
อาจฟองขอใหศาลพิพากษาใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาอุทธรณให 

แลวเสร็จภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  หรือฟองขอ
ใหศาลตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยชอบดวยกฎหมายหรือ
ไม  อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา  ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) ซึ่งศาลปกครองมี อํานาจสั่ งให เพิกถอนคําสั่ ง 

ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร หรืออาจส่ังใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการใหแกผูฟองคดีได  ทั้งนี้ เพราะในกรณีดังกลาวผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาว
สารของราชการตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแลว  จึงถือไดวาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว ผูฟองคดี 

จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
๑.๒.๓ คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง 
หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  เชน การฟองเรียกคาเสียหายจากการที่เทศบาลละเลย 
ไมจัดหาขอมูลขาวสารเอกสารโครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลใหตามคําขอ 
(คําพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลกที่ ๒๐/๒๕๔๗) 

 
๑.๓ เงื่อนไขการฟองคดีปกครอง 

คดีที่ศาลปกครองมีอํานาจรับไวพิจารณานั้น นอกจากจะตองเปนคดีที่อยูในอํานาจ 

ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  
ผูฟองคดียังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการฟองคดีใหครบถวนกอนนําคดีมาฟองตอศาล ซึ่งเงื่อนไข 
แหงการฟองคดีที่สําคัญมีดังนี้ 

๑.๓.๑ เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๔๙

๑.๓.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน 
ที่กฎหมายกําหนด 

๑.๓.๓ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง 
๑.๓.๔ เงื่อนไขเกี่ยวกับคําฟองคดีปกครอง  
๑.๓.๕ เงื่อนไขเกี่ยวกับคาธรรมเนียมศาล 
๑.๓.๖ เงื่อนไขเกี่ยวกับฟองซอน ฟองซ้ํา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา 
 

๑.๓.๑ เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองหรือ “ผูเสียหายในคดีปกครอง” ไดแก ผูที่ไดรับ

ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการ

กระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับ 
สัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง๙๔  ซึ่งการพิจารณาวาผูใดเปน 
ผูมีสิทธิฟองคดีไดหรือไมนั้น จะตองพิจารณาจากลักษณะคดีประกอบไปดวยวาเปนคดีเกี่ยวกับความ
ชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หรือเปนคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดหรือความรับ

ผิดอยางอื่นของฝายปกครอง  หรือสัญญาทางปกครอง   ทั้ งนี้  เพราะความหมายของผูฟองคดี 
ซึ่งถือเปน “ผูเสียหาย” นั้น จะแตกตางกัน กลาวคือ 

คดีฟองขอใหเพิกถอนการกระทําทางปกครองและคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได หมายถึง ผูที่มี “ประโยชนที่เกี่ยวของ” หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกวา “สถานภาพทาง
กฎหมาย” (l’ ordonnancement juridique) ของเขาถูกกระทบจากนิติกรรมทางปกครอง (กฎหรือคําสั่ง) 
และเปนนิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

กรณีความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครองหรือสัญญา 
ทางปกครองนั้น  ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีก
เลี่ยงได หมายถึง ผูที่ถูก “โตแยงสิทธิ” เทานั้น เพราะบุคคลนั้นตองเปน “ผูทรงสิทธิ” โดยสภาพ และสิทธิของ
บุคคลนั้นถูกโตแยงดวยการกระทําละเมิดหรือการไมปฏิบัติตามสัญญาของฝายปกครอง หรืออสังหาริมทรัพย

ของบุคคลนั้นถูกเวนคืน๙๕ 
ผูที่จะฟองคดีเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ จึงตองเปน 

ผูที่ ได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

                                                  
๙๔ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โภคิน พลกุล, สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง, พิมพครั้งที่ ๒, (บริษัท ประชาชน จํากัด : กรุงเทพฯ, ๒๕๔๕), หนา ๖๔ – ๖๖. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๐ 

อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  
และในการฟองคดีตอศาลปกครองนั้น ผูมีสิทธิฟองคดีปกครองนอกจากจะตองเปนผู เสียหายใน 

คดีปกครองแลว มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ยังกําหนดวา การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดใน 
มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดวย  ดังนั้น ผูฟองคดีตองระบุคําขอใหชัดเจน  
และคําขอนั้นตองเปนเรื่องที่กฎหมายใหอํานาจศาลที่จะสั่งหรือออกคําบังคับใหได เชน 

- ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือส่ังหามกระทําทั้งหมดหรือบางสวน  
- ส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม

หนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด 
- ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 

 

ตัวอยาง 
- การฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมพิจารณาเรื่องรองเรียน 

กรณีกรมธนารักษปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนผูเชาที่ราชพัสดุตามที่ผูฟองคดี 

มีคําขอใหเปดเผย ภายในระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนด  ผูฟองคดี
ยอมเปนผูเสียหาย และการที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการขอมูลขาว
สารของราชการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ โดยแจงผลการพิจารณา
เร่ืองรองเรียนไปใหผูฟองคดีนั้น เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 

(๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๘๓๕/๒๕๔๖) 

- ผูฟองคดีมีหนังสือขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีคําวินิจฉัยให 
ปลัดกระทรวงแรงงานเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสํานวนการสอบสวนลงโทษทางวินัยผูฟองคดีทั้ง

หมด โดยไมตองลบหรือตัดทอนขอความ แตคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสงหนังสือของ 
ผูฟองคดีใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯ พิจารณา และคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯ มีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณ  ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความ
เดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯ และการที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯ และใหคณะ
กรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีใหม เปนคําขอที่ศาลสามารถ
กํ าห น ดคํ าบั งคั บ ได ต าม ม าต รา  ๗๒ ว รรคหนึ่ ง  (๑) และ  (๒) แห งพ ระ ราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง 

ศาลปกครองฯ  ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๘๒๖/๒๕๔๗) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๑ 

๑.๓.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

กรณีมีขอพิพาทหรือขอโตแยงอันเกิดจากกฎหรือการกระทําทางปกครองอื่นที่ไมใช

คําสั่งทางปกครอง ผูที่ไดรับผลกระทบจากขอพิพาทหรือขอโตแยงดังกลาวสามารถนําขอพิพาทหรือ 

ขอโตแยงนั้นมาฟองตอศาลปกครองไดทันที แตหากเปนกรณีมีขอพิพาทหรือขอโตแยงอันเกิดจากคําสั่ง

ทางปกครอง ผูที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งดังกลาวจะตองดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 

ในเรื่องนั้นตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ กอนที่จะนํามาฟองตอศาลปกครอง

ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง๙๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น หากผูฟองคดีประสงค 

จะฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีจึงตองพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะกอนวาไดบัญญัติในเรื่อง

การแกไขความเดือดรอนเสียหายไวหรือไม อยางไร หากกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ  กําหนดขั้นตอนและระยะเวลา

อุทธรณหรือโตแยงไวเชนไร ผูฟองคดีพึงตองดําเนินการเชนนั้น ตามความในวรรคสองของมาตรา ๓๙๗ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกฎหมายอาจกําหนดวิธี

การแกไขหรือวิธีการโตแยงไวอยางอื่นที่ไมใชการอุทธรณ  เชน ใหมีการรองทุกขหรือรองเรียนกอน  

ผูฟองคดีก็ตองรองทุกขหรือรองเรียนกอนฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งหลักการกําหนดใหตองมีการอุทธรณ

หรือรองเรียนคําสั่งทางปกครองกอนฟองคดีตอศาลปกครองนั้น เปนไปตามหลักการแกไขเยียวยาภายใน

ฝายปกครอง (exhausion of administrative remedy) ซึ่งหลักดังกลาวเปนประโยชนทั้งฝายประชาชน 

ผูไดรับคําสั่งทางปกครองที่มีสิทธิอุทธรณหรือรองเรียนคําสั่งทางปกครองที่ตนไมพอใจตอฝายปกครอง

เพื่อใหแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายโดยการเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงแกไขคําสั่งดังกลาว และ

เปนประโยชนตอฝายปกครองในการที่จะไดรับรูและแกไขการสั่งการที่ผิดพลาดหรือไมชอบดวยกฎหมาย

ดวยตนเองได  หลักการอุทธรณคําสั่งทางปกครองกอนฟองคดีตอศาลปกครองจึงเปนมาตรการในการ

                                                  

 
๙๖

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๒ วรรคสอง  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ

เสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธี

การดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่

กฎหมายนั้นกําหนด 

 
๙๗

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกัน 

ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๒

ตรวจสอบและแกไขความบกพรองหรือผิดพลาดของฝายปกครองที่มีข้ึนเพื่อใหการบริหารงานของรัฐเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองยังอาจทําใหขอพิพาทระงับลงใน

ชั้นการอุทธรณและในขณะเดียวกันก็เปนการกรองคดีที่จะขึ้นสูศาลเพื่อลดจํานวนคดีความลงดวย 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการเยียวยาแกไข

ความเดือดรอนเสียหายกอนฟองคดีไว ดังนี้ 

(๑)  สิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๓  

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม 

มาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หรือปฏิบัติหนาที่ลา

ชา หรือกรณีที่ผูขอขอมูลขาวสารเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการตองพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ได

รับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน 

(๒)  สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารในกรณี 

ตาง ๆ ดังนี้  

(๒.๑) กรณีที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ 

ผูฟองคดีมีคําขอตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

(๒.๒) กรณี ที่หนวยงานของรัฐมี คําสั่ งไม รับฟ งคําคัดคานของผูมี

ประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

กรณีตาม (๒.๑) และ (๒.๒) ผูฟองคดีตองยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ  อยางไรก็ตาม แมวาผูอุทธรณจะยื่นอุทธรณเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๘  คณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารก็มีดุลพินิจที่จะพิจารณารับเร่ืองที่อุทธรณเกินกําหนดระยะเวลาตาม

มาตรา ๑๘ ไวพิจารณาได เนื่องจากเปนการกําหนดระยะเวลาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเทานั้น ไมใชระยะเวลาที่จะจํากัดสิทธิผูรองขอขอมูลขาวสารมิใหกลับไปรองขอขอมูลเดิมอีก 
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ สค ๔๙/๒๕๔๗) 

(๒.๓) กรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลใหตรงตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของ

รัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริงและไดยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปล่ียนแปลงแกไขขอ

มูล ผูฟองคดีตองยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน

ไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๓

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดใหคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการเปนผูรับคําอุทธรณและพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสารตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแต

ละสาขา ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับคําอุทธรณคําสัง่ตาม (๒.๑) 

– (๒.๓) คณ ะก รรม ก า รวิ นิ จ ฉั ย ก า ร เป ด เผ ย ข อ มู ล ข า วส า รจ ะต อ งพิ จ า รณ าอุ ท ธ รณ ให 

แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับคําอุทธรณ หากมีเหตุจําเปนอาจขยายเวลาออกไปได แตตอง

แสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ ประกอบกับมาตรา ๑๓  

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

ดังนั้น หากเปนขอพิพาทที่เขาลักษณะที่ตองใชสิทธิรองเรียนหรือสิทธิอุทธรณตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ดังกลาว  ผูฟองคดีตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไวใหครบข้ันตอนกอน และเมื่อมีการสั่งการหรือไมมี

การสั่งการภายในเวลาที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนด  ผูฟองคดีจึงจะมีสิทธิฟองคดี

ตอศาลปกครอง 

ตัวอยาง 

- ฟองวา อธิบดีกรมธนารักษแจงผลการตรวจสอบเอกสารตามคําขอของผูฟองคดี 

ไมถูกตองตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาอธิบดีกรมธนารักษฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แตคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการไม ไดแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวไปให ผูฟองคดีทราบ  

จนระยะเวลาลวงเลยกําหนด ๖๐ วัน ตามที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไว 

จึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนเสียหายตามที่พระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไวโดยเฉพาะแลว (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 
๑๘๓๖/๒๕๔๖) 

อนึ่ง หากขอพิพาทที่นํามาฟองตอศาลปกครองเปนการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครอง ซึ่งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไมไดกําหนดเรื่องการใชสิทธิรองเรียนหรือ

สิทธิอุทธรณไวโดยเฉพาะ  ผูฟองคดีก็ยังตองดําเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายในเบื้อง

ตนตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอน

ฟองคดีตอศาลปกครอง และเมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแลวแตยังไมพอใจ หรือเมื่อพนกําหนด



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๔

ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณแลวแตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปก

ครอง 

สําหรับคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไมมี

กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดี

สามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได โดยไมจําตองดําเนินการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองกอน 

อนึ่ง คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไดนั้น เจาหนาที่ผูทําคําสั่งจะตอง

ระบุใหผูไดรับคําสั่งรูถึงสิทธิหรือหลักเกณฑในการอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่งดวย 

(๑) ถาเจาหนาที่ไมไดระบุสิทธิหรือหลักเกณฑดังกลาวไวในคําสั่ง แตมีการแจง 

ในภายหลัง ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงจะเริ่มนับใหมต้ังแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑ 

ดังกลาว  

(๒) กรณีที่ไมมีการแจงสิทธิหรือหลักเกณฑดังกลาวเลย ถาระยะเวลาอุทธรณหรือ 

โตแยงมีกําหนดระยะเวลาสั้นกวา ๑ ป ก็จะขยายออกไปเปน ๑ ป 

สําหรับการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ในสวนที่ไมไดฟองใหเพิกถอนคํา

ส่ังทางปกครองและการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการเปด

เผยขอมูลขาวสารนั้น ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว

เปนการเฉพาะ ผูฟองคดีสามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได โดยไมจําตองดําเนินการอุทธรณกอน 
 

๑.๓.๓  เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง 
ระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครอง มีขอพิจารณาดังนี้ 

(๑) กรณีฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

ซึ่งมิใชการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตอง

ยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสบิวนั

นับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือได

รับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกาํหนดไวเปน

อยางอื่น๙๘ ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้ 

ก. กรณีฟองขอให เพิกถอนคําสั่ งทางปกครอง  ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑)  

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีตองยื่นฟองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการ

                                                  

 
๙๘

 มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๕

พิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน

ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งถือเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  

ในกรณีที่เปนคําสั่งที่อาจฟองตอศาลปกครองได ผูออกคําสั่งตองระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลา

สําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย  มิเชนนั้น ระยะเวลาในการยื่นฟองคดีจะยังไมเร่ิมนับจนกวา 

ผูออกคําสั่งจะแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีใหผูรับคําสั่งทราบ  แตถาไมมี

การแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นฟองคดีเลย ระยะเวลาในการฟองคดีจะขยายเปน ๑ ป 

นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารหรือผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ๙๙ แลวแตกรณี 

ตัวอยาง 

- ฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารฯ ที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดี เมื่อปรากฏวาในการแจงผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ไมไดมีการระบุถึงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไว

ในคําสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทําใหระยะเวลาการฟองคดีนี้

ขยายเปนหนึ่งปนับแตวันรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และการที่

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแจงผลคําวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบโดยสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ แตผูฟองคดีจําไมไดวาไดรับหนังสือแจงผล 

คําวินิจฉัยในวันใด  กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณเมื่อครบกําหนด 

เจ็ดวันนับแตวันสง คือ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔ ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ แตตอมาปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีหนังสือลงวันที่ 

๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีทราบวาหากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวนิจิฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารฯ ผูฟองคดีสามารถนําคดีฟองศาลปกครองไดภายในกําหนดอายุความตามพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือไดวาไดมีการแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่น 

คําฟองไปใหผูฟองคดีทราบแลว เปนเหตุใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูฟองคดี 

ไดรับแจงขอความดังกลาวตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น  

การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีภายใน 

กําหนด ๙๐ วัน ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง
ที่ ๘๒๖/๒๕๔๗) 

ข. กรณีฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  ตามมาตรา ๙  

                                                  

 
๙๙

 มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๖ 

วรรคหนึ่ง (๒) แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ในเบื้องตนตองพิจารณาวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไวหรือไม  หากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดระยะ

เวลาไวโดยเฉพาะ เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลวหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

ยังปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายยอมนําคดีมาฟองตอศาลไดภายใน ๙๐วัน 

นับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว แตถาเปนกรณีที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

กําหนดหนาที่ใหแกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยไมไดกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

หนาที่ไวอยางชัดเจนวาตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด หรือกําหนดระยะเวลาเพียงวา “ภายในเวลา

อันสมควร” หรือ “โดยไมชักชา” เชน กรณีตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๑๐๐ และมาตรา ๒๕ วรรคสาม๑๐๑   

ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายยอมนําคดีมาฟองตอศาลไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๙๐ วัน 

นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือได

รับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล   

ตัวอยาง 

- ฟองวา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยตอหนา

ที่ในการออกกฎกระทรวงกําหนดใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ โดยผูฟองคดีมีหนังสือสอบถามความคืบหนาในการออกกฎกระทรวงเมื่อ

เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ  ๒๕๔๔ แต ไม ได รับ คํ าต อบ  จึ งถื อ ว า ก า รล ะ เล ย ต อ ห น าที่ ที่ ผู ฟ อ งค ดี 

ยกเปนขอกลาวอางและเปนเหตุแหงการฟองคดียังคงมีอยู และเมื่อผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล 

ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จึงเปนการยื่นฟองภายใน ๙๐ วัน นับแตเมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน ที่ผูฟองคดี

                                                  
๑๐๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไวใหประชาชน

เขาตรวจดูไดแลวหรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราช

การและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบ

จัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสม

ควร  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐๑ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๕ วรรคสาม ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่ 

เปนจริง ใหมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล

ขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๗

มีหนังสือรองขอใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๔๙ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๕๒๓/๒๕๔๖)  

สวนกรณีฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลย 

ไมพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือพิจารณาเรื่องรองเรียนลาชานั้น  ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง๑๐๒ แหงพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรอง

เรียนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน และสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ 

วัน หากมีเหตุจําเปน  ดังนั้น ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาลอยางชาที่สุดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พน

กําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับเร่ืองรองเรียน 

สําหรับกรณีฟองวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ละเลยไมพิจารณาอุทธรณหรือพิจารณาอุทธรณลาชานั้น  ผูอุทธรณตองยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะเปนผูพิจารณาสงคําอุทธรณให

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาภายใน ๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการไดรับคําอุทธรณ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ ประกอบกับตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม๑๐๔  ซึ่งกําหนดใหนําความในมาตรา ๑๓ 

วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

โดยอนุโลม  ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจึงตองพิจารณาคําอุทธรณให 

แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

และสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ วัน หากมีเหตุจําเปน  ดังนั้น ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาล

                                                  
๑๐๒ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๑๓ วรรคสอง ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณา

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดง

เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน  
๑๐๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน

นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๓๗ วรรคสาม ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๘

อยางชาที่สุดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๖๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการไดรับคําอุทธรณ  

อยางไรก็ดี จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองพบวาศาลปกครอง

กลางมิไดนับระยะเวลาการฟองคดีดังที่กลาวมาขางตนในคดีที่ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที ่

๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ รองเรียนขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใชอํานาจตามมาตรา ๓๓ 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ตรวจสอบขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ โดยคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ แต

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมไดแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวใหผูฟองคดี

ทราบจนระยะเวลาลวงเลยกําหนด ๖๐ วัน ตามที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ กําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตองพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลว

เสร็จ  ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ จึงเปนการฟองคดีภายใน

กําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่กฎหมายกาํหนดใหคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการปฏิบัติ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองกลางที่ ๑๘๓๕/๒๕๔๖) 

ขอสังเกต   ในคําวินิจฉัยดังกลาว ศาลวินิจฉัยโดยยึดถือตามบทบัญญั ติ 

มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สวนที่บัญญัติวา นับแตวันที่พนกําหนด ๙๐ วัน  

นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือได

รับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารไวในมาตรา ๑๓ วรรคสอง จะเห็นวา ระยะเวลาในการฟองคดีวาคณะกรรมการขอมูลขาว

สารของราชการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาในการพิจารณาเรื่องรองเรียน ควรจะเริ่มนับต้ังแต

วันที่พนกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตองพิจารณา

เ ร่ื อ ง ร อ ง เ รี ย น ใ ห แ ล ว เส ร็ จ คื อ  นั บ แ ต วั น ที่ พ น กํ า ห น ด  ๖๐ วั น   ดั ง นั้ น  ผู ฟ อ ง ค ดี 

จึงตองฟองคดีภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๖๐ วัน ดังกลาว 
 

(๒)  กรณีฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ

ฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี๑๐๕ 

                                                  

 
๑๐๕

 มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๕๙

(๓)  คดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล จะยื่นฟอง 

เมื่อใดก็ได๑๐๖  

อยางไรก็ตาม การฟองคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีตาม (๑) หรือ

(๒) แลวนั้น หากศาลปกครองเห็นวา คดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่น 

โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาก็ได๑๐๗ คําสั่งศาลใหรับคําฟอง

นั้นไวพิจารณา “เปนที่สุด” ไมอาจอุทธรณตอไปได๑๐๘ และในคดีปกครองนั้น ศาลปกครองมีหนาที่ในการ

ตรวจคําฟองวาไดยื่นฟองเมื่อพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม แมวาผูถูกฟองคดีจะไมไดยกขึ้น

ตอสูก็ตาม 

 
๑.๓.๔  เงื่อนไขเกี่ยวกับคําฟองคดีปกครอง 

คําฟองคดีปกครองตองใชถอยคําสุภาพและตองมีรายการ ดังตอไปนี้๑๐๙ 

(๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี 

(๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟอง

คดี 

(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติ

การณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 

(๔) คําขอของผูฟองคดี 

(๕) ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอ่ืนจะตองแนบใบมอบ

ฉันทะใหฟองคดีมาดวย 

คําฟองใดมีรายการไมครบดังกลาวขางตนหรือไมชัดเจนหรือไมอาจเขาใจได   

สํานักงานศาลปกครองตองใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง   

ในการนี้ ใหถอืวันที่ยื่นฟองครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ 

 
๑.๓.๕  เงื่อนไขเกี่ยวกับคาธรรมเนียมศาล 

                                                  

 
๑๐๖

 มาตรา ๕๒ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑๐๗

 มาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑๐๘ ขอ ๓๐ ของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๙

 มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๐

ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดให 

คําฟองขอใหส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  

หรือ (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามอัตราที่ระบุไวในตาราง ๑ 

ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  อยางไรก็ตาม มาตรา ๔๕/๑ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหคูกรณีที่ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรม

เนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกิน

สมควร ขอฟองคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนได 

 
๑.๓.๖  เงื่อนไขเกี่ยวกับฟองซอน ฟองซํ้า หรือดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า 

ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๖ (๑) กําหนดหามการฟองซอน  ขอ ๙๗ กําหนดหามการฟองซ้ํา  และ 

ขอ ๙๖ กําหนดหามดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา  ดังนั้น หากคําฟองใดเปนการฟองซอน ฟองซ้ํา หรือดําเนิน

กระบวนพิจารณาซ้ํา ศาลยอมไมอาจรับคําฟองนั้นไวพิจารณาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒. แนวคําวินิจฉัยศาลปกครอง 
 

๒.๑  แนวคําวินิจฉัยกรณีที่ศาลปกครองรับคําฟองไวพิจารณา 
 

แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการกรณีที่ศาลปกครองรับคําฟอง

ไวพิจารณา แยกพิจารณาตามลักษณะคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองฯ ได ดังนี้ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๑

๒.๑.๑ แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองฯ ในสวนที่เกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง 

๒.๑.๑.๑  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการขอแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ก.  คําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

- การฟองขอใหยกเลิกคําสั่งไมรับพิจารณาคําขอแกไขขอมูลขาว
สารสวนบุคคลใน ก.พ. ๗ 

ขอเท็จจริง  สํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ 

แจงใหหนวยงานในสังกัดสํารวจและเสนอรายชื่อขาราชการตํารวจที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณใน 

ปงบประมาณ ๒๕๔๖ ซึ่งหนวยงานตนสังกัดของผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติวา 

ผูฟองคดีเปนผูมีอายุครบ ๖๐ ป ในปงบประมาณ ๒๕๔๖ แตคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดพิจารณา 

หนังสือแจงดังกลาวแลวตัดชื่อของผูฟองคดีออก เนื่องจาก ก.พ. ๗ ระบุวาผูฟองคดีเกิดเมื่อวันที่ ๗  

กันยายน ๒๔๘๕ จึงเปนผูที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๔๕  ตอมาสํานักงานตํารวจ 

แหงชาติไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ แจงรายชื่อขาราชการตํารวจที่จะมีอายุครบ ๖๐ ป 

บริบูรณและพนจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อส้ินปงบประมาณ  ๒๕๔๕ ใหหนวยงานตาง ๆ  

ตรวจสอบและใหแจงผูมีรายชื่อรับทราบแลวรายงานตอสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยผานผูบัญชาการ 

สํานักงานกําลังพลภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ แตปรากฏวาหนวยงานตนสังกัดของผูฟองคดีไมได 

รับหนังสือดังกลาว ผูฟองคดีจึงไม รูถึงรายชื่อขาราชการตํารวจที่จะมีอายุครบ  ๖๐ ปบริบูรณ ใน 

ปงบประมาณ ๒๕๔๕  และเมื่อพนกําหนดเวลาดําเนินการตามหนังสือดังกลาวแลว สํานักงานกําลังพล 

ไดมีหนังสือเรงรัดใหเจาหนาที่ดําเนินการตามหนังสือดังกลาวอีกครั้ง โดยใหจัดสงหลักฐานภายในวันที่  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ หนวยงานตนสังกัดของผูฟองคดีไดรับหนังสือเรงรัดดังกลาวแลวไดแจงเวียนบัญชี 

รายชื่อดังกลาว  แตปรากฏวาบัญชีที่สงมานั้น เอกสารมีไมครบ โดยมีเพียงหนาแรกของเอกสารซึ่งไมมีชื่อ 

ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมรูวามีรายชื่อของตนรวมอยูในบัญชีรายชื่อดังกลาว รวมทั้งไมรูถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดของผูฟองคดีตามที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อดังกลาว จนเมื่อสํานักงานตํารวจแหง

ชาติไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวียนบัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่จะตองพนจากราชการ

เพราะครบ เกษี ยณอายุ เมื่ อ ส้ินป งบประมาณ  ๒๕๔๕ โดยปรากฏชื่ อของผูฟ องคดี ในลํ าดับ 

ที่ ๒๕๖ เกิดวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๘๕ อายุครบ ๖๐ ป วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕  ผูฟองคดีจึงทราบขอเท็จ

จริงดังกลาว  และผูฟองคดี เห็นวา  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติฉบับลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม  

๒๕๔๔ ไมถูกตอง เนื่องจากหลักฐานตามทะเบียนประวัติฉบับที่เก็บรักษาไวที่หนวยงานตนสังกัด ผูฟองคดี 

เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๕ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอแกไขตอผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล แต 

ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลมีคําสั่งไมเสนอคําขอแกไขใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณา  

โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีไมไดยื่นขอแกไขภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงวาจะเปนผูที่จะ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๒ 

มีอายุครบ  ๖๐ ปบริบูรณ ในปงบประมาณ  ๒๕๔๕ ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐ ของระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  ผูฟองคดีจึงนํา 

คดีมาฟองขอใหยกเลิกคําสั่งที่ไมรับพิจารณาคําขอแกไขเดือนเกิดของผูฟองคดีดังกลาว 

ภายหลังจากยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแลว ผูฟองคดีไดทําบันทึกยอม

รับการเกษียณอายุราชการของตนตามประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อประสงคจะขอรับบํานาญ 

เนื่องจากไดรับความเดือดรอนเสียหาย ซึ่งกรมบัญชีกลางไดอนุมัติจายบํานาญแกผูฟองคดีโดยยึดถือ

หลักฐานวันเดือนปเกิดตาม ก.พ. ๗ ฉบับที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจเก็บรักษาไวโดยชอบดวย

กฎหมายแลว  

คําวินิจฉัย  ทะเบียนประวัติของขาราชการถือวาเปนขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมาตรา ๒๕ 

วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ

ตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูล

ขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนนั้นได โดยหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดัง

กลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา  ดังนั้น บทบัญญัติขอ ๑๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่บัญญัติตัดสิทธิขาราชการ 

ผูไมไดยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ภายในกําหนดเวลา วาจะยื่นคําขอแกไขไมได จึงเปนบทบัญญัติ 

ที่ขัดตอมาตรา ๒๕ วรรคสาม ดังกลาว และไมมีผลใชบังคับเพื่อตัดสิทธิในการยื่นคําขอแกไขวัน เดือน  

ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการไดอีกตอไป  สวนกําหนดเวลาตามขอ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐ

มนตรีฉบับดังกลาว ที่กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติใหกระทํา

ภายใน ๖ เดือนนั้น คงมีผลเปนเพียงการกําหนดระยะเวลาเพื่อเรงรัดขาราชการที่ประสงคจะยื่นคําขอดัง

กลาวเทานั้น ไมอาจถือวาเปนบทบัญญัติที่ตัดสิทธิขาราชการไมใหยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน

ประวัติเมื่อพนระยะเวลาแลวเชนกัน 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา หนวยงานตนสังกัดของผูฟองคดีไมได รับ

หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ที่แจงเวียนบัญชีรายชื่อใหหนวยงาน

ตนสังกัดตรวจสอบสถานภาพของขาราชการตํารวจที่มีรายชื่ออยูในบัญชีที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณใน

ปงบประมาณ ๒๕๔๕ แตไดรับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ เรงรัดใหดําเนินการตามหนังสือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาวและไดแจงเวียนตอหนวยงานที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยูทราบ และ

ปรากฏวาบัญชีรายชื่อที่แจงเวียนมีเพียงหนาแรก ซึ่งไมมีชื่อของผูฟองคดี จึงไมอาจถือวาผูฟองคดีไดรับรู

วามีชื่อของตนรวมอยูในบัญชีรายชื่อดังกลาว รวมทั้งไมรูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดของ 

ผูฟองคดีตามที่ระบุไวในบัญชีดังกลาว ประกอบกับหนวยงานที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยูไดเคยแจงตอ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๓ 

ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลตั้งแตป ๒๕๔๑ วาผูฟองคดีจะเปนผูมีอายุครบ ๖๐ ปในปงบประมาณ 

๒๕๔๖ จึงไมมีผูใดติดใจสงสัยในบัญชีรายชื่อดังกลาว และเมื่อปรากฏวาผูฟองคดีทราบขอเท็จจริงจาก

หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ เวียนแจงบัญชีรายชื่อขาราชการที่ตองพนจากราชการเพราะ 

ครบเกษียณอายุเมื่อส้ินปงบประมาณ ๒๕๔๕ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔  กรณีจึง 

ถือไดวาผูฟองคดีเพิ่งไดรับแจงรายชื่อและวัน เดือน ปเกิดของตนที่ผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ควบ

คุมเกษียณอายุตามขอ ๙ วรรคสี่ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดใน

ทะเบียนประวัติขาราชการฯ ตามหนังสือดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นคําขอแกไขเดือนเกิดของตนเมื่อวันที่ 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงเปนการยื่นคําขอแกไขภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงตามขอ ๑๐ ของ

ระเบียบดังกลาว 

ดังนั้น การที่ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลไมเสนอคําขอแกไขเดือนเกิด

ของผูฟองคดีใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณา โดยอางวาลวงเลยระยะเวลาที่จะยื่นคําขอ และ

สงคําขอคืนผูฟองคดีนั้น จึงเปนกรณีที่ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลนําเอาระยะเวลาเพื่อเรงรัดขาราช

การในการยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติมาพิจารณาตัดสิทธิการขอแกไขเดือนเกิดอัน

เปนขอมูลสวนบุคคลของผูฟองคดี ซึ่งขัดตอมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ  ดั งได กล าวมาแล ว  ประกอบกับขอ เท็ จจ ริงไม ป รากฏวาผู บัญ ชาการสํ านั ก งาน 

กําลังพลไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการขาราชการตํารวจใหพิจารณาและวินิจฉัยคําขอแกไขเดือนเกิด

ในทะเบียนประวัติของผูฟองคดีแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล 

จึงมีหนาที่ตองดําเนินการตามขอ ๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด 

ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อเสนอคําขอของผูฟองคดีพรอมหลักฐานตอคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ การที่ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลไดรับคําขอของผูฟองคดีแลวไมไดดําเนินการเสนอ 

คําขอแกไขเดือนเกิดของผูฟองคดีเพื่อใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด 

แตกลับมีหนังสือแจงวาผูฟองคดียื่นคําขอเมื่อลวงเลยกําหนดเวลาตามที่กําหนดในระเบยีบสาํนกันายกรฐั

มนตรี วาดวยการแกไขวัน  เดือน  ป เกิดในทะเบียนประวัติขาราชการฯ  แลว  จึงไมสามารถยื่น 

คําขอไดนั้น จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

ใหตองปฏิบัติ 

สวนการที่ผูฟองคดีทําบันทึกยอมรับการเกษียณอายุราชการของตนตาม

ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อใหมีการเบิกจายบํานาญแกผูฟองคดีเนื่องจากผูฟองคดีไดรับ 

ความเดือดรอนนั้น ผูฟองคดียังคงยืนยันวาตนเกิดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๕ จริง ตามที่ยื่นคําขอแกไข

เดือนเกิด โดยมิไดมีเจตนายอมรับความถูกตองของวัน เดือน ปเกิดตามที่ปรากฏใน ก.พ. ๗ ฉบับที่หนวย

งานเก็บรักษาไว  ดังนั้น ประเด็นเรื่องความถูกตองของวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗ ที่คูกรณีโตแยงกัน จึง



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๔ 

เปนเรื่องที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจจะเปนผูพิจารณาวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด

ตอไป  สวนการรับบํานาญของผูฟองคดียอมเปนสิทธิของผูฟองคดีตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื่องจากไดมีประกาศใหผูฟองคดีพนจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการแลว 

และยังไมมีการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศดังกลาว 

พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอแกไขเดือนเกิดของ

ผูฟองคดีในทะเบียนประวัติของผูฟองคดี และใหผูบัญชาการสํานักงานกําลังพลสงคําขอแกไขเดือนเกิด

ในทะเบียนประวัติของผูฟองคดีพรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่ผูฟองคดีเคยยื่นไวแลว ใหคณะกรรมการขา

ราชการตํารวจโดยพลัน และใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณาคําขอของผูฟองคดีดังกลาวนั้น

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันพิพากษา แลวแจงผลการ

พิจารณาเรื่องดังกลาวใหผูฟองคดีทราบโดยไมชักชา (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๐๕๑/๒๕๔๖) 

ในคดีนี้ตุลาการผูแถลงคดีมีความเห็นแตกตางวา การที่ผูฟองคดียอมรับ

ตามประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เร่ือง ขาราชการตํารวจที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณและพนจากราช

การเมื่อส้ินปงบประมาณ ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ และไดรับบํานาญตามประกาศดังกลาว

แลว  กรณี จึงตองถือวาผูฟองคดี ไม ติดใจเรื่องการขอแกไขวัน  เดือน  ป เกิดในทะเบียนประวั ติ 

ขาราชการของตนตอไป และตองถือวาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีในประเด็นเรื่องการยื่นขอแก

ไขวัน เดือน ปเกิดของตนในทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ. ๗ หมดไปแลว  คดีจึงไมมีประเด็นที่จะตอง

พิจารณาวินิจฉัยตอไป 
 

ขอสังเกต 
(๑) ศาลปกครองไดวินิจฉัยในปญหาขอกฎหมายวา บทบัญญัติขอ ๑๑ 

ของขอกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราช

การ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่บัญญัติตัดสิทธิขาราชการผูไมไดยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ภายในกําหนดเวลา

วาจะยื่นคําขอแกไขไมได เปนบทบัญญัติที่ขัดตอมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ และไมมีผลใชบังคับเพื่อตัดสิทธิในการยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ

ขาราชการไดอีกตอไป  สวนการกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ

ที่ ให ก ระทํ าภ าย ใน  ๖ เดื อ น  ต าม ข อ  ๑๐ ขอ งระ เบี ยบ สํ านั ก น ายก รัฐม น ต รี ดั งกล า วนั้ น  

คงมีผลเปนเพียงการกําหนดระยะเวลาเพื่อเรงรัดขาราชการที่ประสงคจะยื่นคําขอดังกลาวเทานั้น ไมอาจ

ถือวาเปนบทบัญญัติที่ตัดสิทธิขาราชการไมใหยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติเมื่อพน

ระยะเวลาแลวเชนกัน  ดังนั้น หากขาราชการผูใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนไมถูกตองตามที่

เปนจริง ยอมมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นแกไขเปลี่ยน

แปลงหรือลบขอมูลขาวสารนั้นได โดยไมจําตองกระทําภายในกําหนดระยะเวลาตามระเบียบสํานักนายก



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๕ 

รัฐมนตรีดังกลาว และเมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวถูกยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐ

มนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑๐ แลว บทบัญญัติใน

สวนที่ เกี่ ยวกับการกําหนดเวลาใช สิทธิ เพื่ อขอแก ไขเปลี่ ยนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ใหถูกตองตามที่เปนจริงที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จึงไมมีผลบังคับอีก

ตอไป 

(๒) ในกรณีนี้หากภายหลังปรากฏวาคณะกรรมการขาราชการตํารวจ

พิจารณาคําขอแกไขเดือนเกิดของผูฟองคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองแลวไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอ

มูลใหตรงตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารของราชการไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร

ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

 
- การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมแกไขปเกิดของผูฟองคดีใน 

บัตรประวัติพนักงานเทศบาล  
ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีเปนลูกจางประจําของเทศบาลนครภูเก็ต ต้ังแตวันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ โดยตามบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูฟองคดีระบุวาเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๓  ตอมา

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีทราบวารายการปเกิดในทะเบียนบานซึ่งออกใหเมื่อวันที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๒๒ ระบุปเกิดของผูฟองคดีผิดพลาด เนื่องจากตามหลักฐานทะเบียนบานเดิมของผูฟองคดี

ซึ่งออกใหเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕ ระบุปเกิดของผูฟองคดีเปนป พ.ศ. ๒๔๙๗ ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองตอ 

นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อขอแกไขปเกิดในทะเบียนบานดังกลาว และนายทะเบียนทอง

ถิ่นเทศบาลนครภูเก็ตไดพิจารณาหลักฐานตามทะเบียนบาน  ซึ่งออกใหเมื่อป  พ .ศ. ๒๕๑๕ และ 

ใบทหารกองเกิน (ส.ด.๙) และใบสุทธิโรงเรียนแลวเชื่อวาผูฟองคดีเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๗ จริง จึงแกไขปเกิด

ตามคําขอใหผูฟองคดี รวมทั้งแกไขปเกิดในบัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดีจากป พ.ศ. ๒๔๙๓ เปน 

ป พ.ศ. ๒๔๙๗ ดวย  ตอมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดียื่นคําขอแกไขปเกิดจากป พ.ศ. 

๒๔๙๓ เปนป พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งตอมาผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตไดมีคําสั่งปฏิเสธการแกไขปเกิดของผูฟองคดี

ตามคําขอ เนื่องจากผูฟองคดีไมไดยื่นขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติภายใน ๕ ป นับแตวันที่

ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด  

                                                  
๑๑๐ ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ระเบียบนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราช

การ พ.ศ. ๒๕๒๗ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๖

ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ .ศ . ๒๕๒๗ ผูฟองคดีจึงอุทธรณ คําสั่ งปฏิ เสธการแกไขป เกิดตอ 

ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดี

มาฟองขอใหนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตแกไขปเกิดของผูฟองคดีจากป พ.ศ. 

๒๔๙๓ เปนป พ.ศ. ๒๔๙๗ และขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งยกอุทธรณ 

คําวินิจฉัย  การที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอแกไขรายการในทะเบียนบานซึ่ง

ระบุปเกิดของผูฟองคดีวาเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนป พ.ศ. ๒๔๙๗ และนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต

ไดพิจารณาเอกสารหลักฐานของผูฟองคดี ซึ่งประกอบดวยสําเนาทะเบียนบานเดิมของผูฟองคดีซึ่งออก

ใหเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕ สําเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (ส.ด.๙) และสําเนาใบสุทธิโรงเรียนแลว เชื่อวา 

ผูฟองคดีเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๗ จริง นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครภูเก็ตจึงแกไขปเกิดในทะเบียนบาน

และในบัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดีตามปเกิดที่ไดแกไขในทะเบียนบานดังกลาว และตอมา 

ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเพื่อขอแกไขขอมูลในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลให

ถูกตองตามความเปนจริง นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไดมีหนังสือเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด

ภูเก็ตในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตวาไดตรวจสอบเอกสารของผูฟองคดี

แลว เชื่อไดวาผูฟองคดีเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๗ จริง จึงเสนอใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตแกไขปเกิดตามคํารอง

ของผูฟองคดี  ดังนั้น จึงรับฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติวาผูฟองคดีเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๗ และเมื่อขอมูลใน 

บัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูฟองคดีเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามความเปนจริง และ 

มีผลกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงกับผูฟองคดี นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและผูวาราชการจังหวัด

ภูเก็ตจึงมีหนาที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบและแกไขขอมูลในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูฟองคดี 

ที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหถูกตองตามความเปนจริง ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) 

และ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ การที่ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งไมแกไข

ขอมูลปเกิดในทะเบียนประวัติใหแกผูฟองคดีใหถูกตองตามความเปนจริงตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปน

การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 

และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแมผูฟองคดีจะไมไดมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครองดังกลาว แตเมื่อคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดตอผูฟองคดี ศาลจึงมี

อํานาจพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได รวมทั้งพิพากษาใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตดําเนินการแกไข 

บัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูฟองคดีใหถูกตองตามความเปนจริงไดตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ 

วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ซึ่งเปนองคกรนติิ

บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวยอมมี

ผลบังคับใชสูงกวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราช



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๗ 

การ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองที่ตราโดยองคกรฝายบริหาร  ดังนั้น การที่ผูวาราชการจังหวัด

ภูเก็ตมีคําสั่งแจงใหผูฟองคดีทราบวาไมอาจดําเนินการแกไขบัตรประวัติพนักงานเทศบาลตามคาํขอของผู

ฟองคดีได เนื่องจากขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน

ประวัติขาราชการฯ จึงไมอาจรับฟงได 

สวนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาภายหลังจาก

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไดรับคํารองของผูฟองคดีที่ขอแกไขปเกิดในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลแลว 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไดมีหนังสือแจงใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตแกไขปเกิดใหแกผูฟองคดีแลว โดย

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเห็นวาปเกิดของผูฟองคดีนาจะเปน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามที่ผูฟองคดียื่นคํารองจริง และ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไมไดเปนผูออกคําสั่งไมแกไขบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูฟองคดี  

การกระทําของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตจึงไมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

พิพากษาเพิกถอนคําสั่งไมแกไขขอมูลปเกิดในทะเบียนประวัติใหแก 

ผูฟองคดี และใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตดําเนินการแกไขบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผูฟองคดีให

ถูกตองตามความเปนจริง ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา และยกฟองนายกเทศมนตรี

นครภูเก็ต (คําสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราชที่ ๑๖๑/๒๕๔๘) 
 

ขอสังเกต 
การที่ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ 

ของขาราชการ พนักงานและลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอนุมัติใหแกไขปเกิด 

ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เนื่องจากผูฟองคดียื่นคําขอแกไขเมื่อพนกําหนด ๕ ป นับแตวันที่ไดรับ

การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด  

ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ .ศ. ๒๕๒๗ เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ 

ลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับวัน เดือน และปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการใหตรงตามที่เจา

ของขอมูลมีคําขอ ซึ่งมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดให 

ผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดีไว

โดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องดังกลาวจึงจะกระทําไดตอเมื่อผูฟองคดีอุทธรณตอคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติดังกลาว และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารมีคําวินิจฉัยหรือไมไดวินิจฉัยภายในเวลาที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว 

ผูฟองคดีจึงจะมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองได เมื่อผูฟองคดีไมไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารกอนยื่นฟองคดี จึงเปนกรณีที่ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรบั



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๘ 

การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ๑๑๑   

 
ข.  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยว

กับการไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับวัน เดือน และปเกิดในทะเบียนประวัติขา

ราชการใหตรงตามคําขอ มีดังนี้  

 
(๑) กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีมติให

หนวยงานของรัฐแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลเกี่ยวกับวัน เดือน และปเกิด ตาม
คําขอ 

- กรณีผูบัญชาการตํารวจสันติบาลไมแกไขวัน เดือน ปเกิด ของ 

ผูอุทธรณในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ใหตรงกับความจริง  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย พิจารณาแลวเห็นวา  

ในการพิจารณาขอมูลรายการวัน เดือน ปเกิดในเอกสารของทางราชการอื่น ๆ ที่มีขอมูลไมตรงกับสูติบัตร

หรือทะเบียนบาน ลําดับแรกตองยึดถือขอมูลตามสูติบัตรเปนหลัก เพราะสูติบัตรเปนหลักฐานที่ 

ทางราชการออกใหแกประชาชนทุกคนเพื่อแสดงรายการขอมูลวัน เดือน ปเกิดของบุคคลแตละคน  

ลําดับรองคือทะเบียนบานและหรือหลักฐานทางราชการอื่น ๆ ที่นาเชื่อถือ เมื่อปรากฏวาผูอุทธรณไมมี 

สูติบัตรสงมาประกอบการพิจารณา จึงตองพิจารณาจากหลักฐานทะเบียนบานประกอบกับหลักฐานการ

ศึกษาและทะเบียนทหาร ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานของทางราชการที่เชื่อถือได ปรากฏขอเท็จจริงวา 

ทะเบียนบานตั้งแตฉบับป พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนตนมาถึงปจจุบัน  หลักฐานการศึกษา และหลกัฐานทางทหาร 

มีขอมูลระบุสอดคลองตรงกันวาผูอุทธรณเกิดในป พ.ศ. ๒๔๙๐ และเมื่อพิจารณาวัน เดือน ปเกิดของพี่

สาวรวมมารดาของผูอุทธรณซึ่งเกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๘๕ แลว จะเห็นไดวา หากถือวัน เดือน  

ปเกิดของผูอุทธรณตาม ก.พ. ๗ คือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๘๖ ผูอุทธรณจะเกิดหางจากพี่สาวของ 

ผูอุทธรณเพียง ๕ เดือนเศษ ซึ่งเปนไปไมได  ขอมูลวัน เดือน ปเกิด ที่ลงรายการไวใน ก.พ. ๗ วา ผูอุทธรณ 

เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๘๖ นั้น จึงเปนขอมูลที่ไมถูกตอง  ดังนั้น เมื่อพิเคราะหจากหลักฐานทางราชการ

ที่สอดคลองตองกันแลว เชื่อวาขอมูลปเกิดของผูอุทธรณที่ถูกตองคือ ป พ.ศ. ๒๔๙๐  คณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ จึงมีมติใหสํานักงานตํารวจแหงชาติแกไขปเกิดในทะเบียนประวัติ 

(ก.พ. ๗) จากป พ.ศ. ๒๔๘๖ เปนป พ.ศ. ๒๔๙๐ ตามที่ผูอุทธรณรองขอ (คําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๖๔/๒๕๔๗) 

                                                  
๑๑๑ โปรดดูรายละเอียดในคําส่ังศาลปกครองกลางที่ ๖๒๖/๒๕๔๖, ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ และที่ ๓๗๒/๒๕๔๗ หนา ๑๑๘. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๖๙ 

นอกจากนี้ ยังมีคําวินิจฉัยอีกสองฉบับที่วินิจฉัยในทํานองเดียวกัน ไดแก คําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๖๕/๒๕๔๗  

และคําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๖๘/๒๕๔๗ 
 

- กรณี สํ านั ก งาน  ก .พ . ไม แก ไขขอมู ลวัน  เดือน  ป เกิ ด 
ในทะเบียนประวัติ โดยอางวาผูขอยื่นคําขอแกไขเมื่อพนกําหนดเวลายื่นคําขอตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช

กฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูอุทธรณมีคําขอใหสํานักงาน ก.พ. แกไขวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗ 

ซึ่งเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูอุทธรณ โดยมีหลักฐานสูติบัตรมาแสดงยอมเปนการใชสิทธิโดยชอบ 

ดวยมาตรา ๒๕ วรรคสาม๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ดังนั้น หนวยงานของรัฐ 

จึงมีหนาที่ตองปรับปรุง แกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหถูกตอง เมื่อขอมูลขาวสารใน ก.พ. ๗ ของ 

ผูอุทธรณคลาดเคลื่อนไมตรงกับหลักฐานสูติบัตร  สํานักงาน ก.พ. จึงตองแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ใหตรงกับหลักฐานสูติบัตร (คําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๖๖/๒๕๔๗) และตอมามีคําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๙๒/๒๕๔๗ 

วินิจฉัยในทํานองเดียวกัน 
 

- กรณีที่สํานักงาน ก.พ. ไมแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน
ประวัติ (ก.พ. ๗) ของผูอุทธรณ โดยอางวาขณะยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗ ผูขอ
ไมไดมีฐานะเปนขาราชการ จึงไมใชผูที่มีสิทธิยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน

และการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา ขอมูลขาวสารวัน เดือน ปเกิดของผูอุทธรณในทะเบียน

ประวัติ (ก.พ. ๗) เปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงาน ก.พ. จึงเปน

ขอมูลขาวสารของราชการและเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ เมื่อผู อุทธรณ เห็นวาวัน เดือน  ปเกิดของผู อุทธรณในทะเบียนประวัติ (ก.พ . ๗)  

ไมถูกตองตามที่เปนจริง ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหสํานักงาน ก.พ. แกไขเปลี่ยนแปลงได และ

สํานักงาน ก.พ. จะตองพิจารณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

การที่สํานักงาน ก.พ. พิจารณาคําขอของผูอุทธรณแลวเห็นวา ผูอุทธรณไมมีสิทธิยื่นคําขอแกไขตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการฯ เนื่องจากใน

ขณะที่ยื่นคําขอไมไดมีฐานะเปนขาราชการแลว โดยยังไมไดพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ 

เพื่อพิสูจนความถูกตองวาผูอุทธรณมีวัน เดือน ปเกิดตามที่ขอแกไขหรือไม จึงเปนกรณีที่สํานักงาน ก.พ. 

                                                  
 ๑๑๒ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐๑ หนา ๕๖ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๐ 

ยังไมไดพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

จึงมีมติใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาถึงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวาผูอุทธรณมีวัน เดือน ปเกิดตามทีข่อแก

ไขหรือไม ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ตามที่ผูอุทธรณรอง

ขอ (คําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๑๕/๒๕๔๘) 
 
(๒)  กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีมติ

เห็นชอบตามที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งปฏิเสธคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขา
ราชการ เนื่องจากเห็นวาขอมูลที่ผูอุทธรณนํามาแสดงไมสามารถพิสูจนไดวาถูกตองตามที่เปน
จริง   

ซึ่ งในขณะที่ ศึกษานี้มีอยู  ๒ กรณี  คือ  กรณี ของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและกรณีของพนักงานเทศบาล โดยในกรณีของขาราชการกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช

กฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อผูอุทธรณไมสามารถหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดหรือหนังสือรับรอง

จากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาเปนหลักฐานพิสูจนได

วาผูอุทธรณเกิดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๗ ตามที่ขอแกไขจริง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่กรุงเทพมหานครไดปฏิเสธคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดของผูอุทธรณใน

ทะเบียนประวัติ (คําวินิจฉัยฯ ที่ สค ๑๕/๒๕๔๓) 

สวนกรณีของพนักงานเทศบาล  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสารฯ พิจารณาแลวเห็นวา หลักฐานตาง ๆ ที่ผูอุทธรณยื่นประกอบคําขอเปนหลักฐานที่ไม

สอดคลองตรงกันและไมสามารถจะพิสูจนใหเห็นไดชัดแจงโดยปราศจากขอสงสัยวาผูอุทธรณเกิดวันที่ใด

และเดือนใดแนนอน  ดังนั้น การที่จังหวัดนครสวรรคไมแกไขวันที่และเดือนเกิดใหแกผูอุทธรณตามคําขอ

จึงชอบแลว  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ จึงมีมติใหยกอุทธรณ (คําวินิจฉัยฯ  
ที่ สค ๒/๒๕๔๗ และคําวินิจฉัยฯ ที่ ๑๑/๒๕๔๙) 

 
๒.๑.๑.๒  กรณีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ก. กรณีฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่ไมรับอุทธรณของผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดียื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนดระยะ
เวลาตามกฎหมาย 

ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีมีหนังสือขอใหปลัดกระทรวงแรงงานจัดสงสําเนา

เอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนลงโทษทางวินัยของผูฟองคดีทุกฉบับ รวมทั้งรายงานการสอบสวนและ

ความเห็นของเจาหนาที่ คําใหการของพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ คําใหการของผูรอง เพื่อนํา



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๑ 

มาใชประกอบการพิจารณาทําหนังสืออุทธรณ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  แตปลัดกระทรวงแรงงาน 

มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๒ ไมอนุญาตใหตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น

หรือเอกสารที่เกี่ยวของ แตอนุญาตใหตรวจหรือคัดหนังสือกองการเจาหนาที่ซึ่งมีลักษณะเปนรายงานการ

สอบสวนพรอมกับไดสงสําเนาหนังสือดังกลาวใหแกผูฟองคดีแทน  ตอมาในป ๒๕๔๓ ผูฟองคดีมี 

หนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อขอใหคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการวินิจฉัยใหปลัดกระทรวงแรงงานเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สํานวนการสอบสวนลงโทษทางวินัยทั้งหมดโดยไมตองลบหรือตัดทอนขอความ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ แจงผลคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใช

กฎหมายวา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ไมรับพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี  เนื่อง

จากยื่นอุทธรณ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามที่กฎหมายกําหนด  ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพิกถอนคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ และขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีตามมาตรา ๒๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

ใหม และขอใหวินิจฉัยสั่งใหปลัดกระทรวงแรงงานเปดเผยสํานวนการสอบสวนทั้งหมดใหแกผูฟองคดี  ตอ

มาสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แจง 

ผูฟองคดีวา กรณีตามหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ นั้น คณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาแลวเห็นวาไมไดเปนกรณีรองเรียนตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ แตเปนกรณีใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  สวน

หนังสือของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดสง

เร่ืองใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ พิจารณาแลว โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารฯ มีคําสั่งไม รับพิจารณาอุทธรณ  เนื่องจากยื่นอุทธรณลวงเลยระยะเวลา 

ตามที่กฎหมายกําหนดและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนที่สุด  

หากผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาวสามารถนําคดีมาฟองศาลปกครองไดภายในกําหนดระยะ

เวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

ผูฟองคดีเห็นวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีเปนการใชสิทธิรองเรียนตาม

มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไมใชเปนการใชสิทธิอุทธรณคําสั่งไมใหเปด

เผยขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองเรียนคือคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ  ดังนั้น การที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสงเรื่องรองเรียนไปใหคณะกรรมการ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๒

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ พิจารณา จึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีขอใหศาลเพิกถอน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ และใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี และมีคําสั่งใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและปลัด

กระทรวงแรงงานเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบสวนลงโทษทางวินัยทุกฉบับใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัย  ศาลเห็นวาคดีมีประเด็นที่ตองพิจารณา ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ มีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๔๔ หรือไม 

ศาลเห็นวา การที่ปลัดกระทรวงแรงงานมีคําสั่งไมอนุญาตใหตรวจหรือคัด

บันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวของ แตอนุญาตใหตรวจหรือคัดหนังสือ 

กองการเจาหนาที่ซึ่งมีลักษณะเปนรายงานการสอบสวนเทานั้น คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งไมใหเปดเผย

ขอมูลขาวสารแกผูฟองคดีตามคําขอ และการที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ รองเรียน

ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหมีคําวินิจฉัยใหปลัดกระทรวงแรงงานเปดเผยขอมลูขาว

สารเกี่ยวกับสํานวนการสอบสวนลงโทษทางวินัยของผูฟองคดีทั้งหมดโดยไมตองลบหรือตัดทอนขอความ

ใด ๆ ถือไดวาเปนการใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 

๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เพื่อใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารฯ พิจารณาวินิจฉัยวา คําสั่งของปลัดกระทรวงแรงงานชอบดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ หรือไม และขอมูลขาวสารดังกลาวสามารถเปดเผยไดหรือไม ไมใชเปนการใชสิทธิรองเรียนตอคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

สวนหนังสือของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เปนกรณีที่ 

ผูฟองคดีขอทราบความคืบหนาของการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี และแมจะมีการชี้แจงเพิ่ม

เติมวาเปนการรองเรียนการกระทําของปลัดกระทรวงแรงงานที่ ไม เปดเผยขอมูลขาวสารวา 

เปนการกระทําที่ไมชอบดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ก็ตาม แตเมื่อหนังสือรองเรียน

ของผูฟองคดีเปนกรณีอุทธรณคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ และในการที่จะพิจารณาวาคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารชอบดวย

กฎหมายหรือไม จําเปนที่จะตองพิจารณาวาคําสั่งของปลัดกระทรวงแรงงานดังกลาวชอบดวยกฎหมาย

หรือไม  ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ จึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘  

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่จะพิจารณาและมีคําวินิจฉัยกรณีรองเรียนของผูฟองคดี 

ประเด็นที่ ๒  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารฯ ที่ไมรับพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๓

ศาลเห็นวา การที่ปลัดกระทรวงแรงงานมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี

ตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสํานวนการสอบสวนลง

โทษทางวินัยตามคําขอของผูฟองคดี คําสั่งดังกลาวเปนการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ 

ของผูฟองคดีและเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี ซึ่งหากผูฟองคดีไมเห็นดวย

กับคําสั่งดังกลาว ก็จะตองใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  แตเนื่องจากในการแจงคําสั่งดังกลาว  

ไมไดมีการระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับ 

การอุทธรณหรือการโตแยงไว จึงเปนเหตุใหระยะเวลาสําหรับการยื่นอุทธรณขยายไปเปนหนึ่งป 

นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสาร คือนับแตวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๒ และเมื่อ

ผูฟองคดีใชสิทธิอุทธรณเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเกินกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคํา

ส่ังไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารแลว จึงเปนการยื่นอุทธรณที่ลวงเลยระยะเวลาในการอุทธรณตามมาตรา 

๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว  ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

มีคําวินิจฉัยไมรับพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนผูมีอํานาจหนาที่

ในการพิจารณาหนังสือรองเรียนของผูฟองคดี และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น การที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมได

พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีและไดสงเรื่องรองเรียนใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ เปนผูพิจารณาวินิจฉัย จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และไมเปนการละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด  และไมมีเหตุจําเปนที่ศาลจะตองพิจารณาวาคําสั่งของ

ปลัดกระทรวงแรงงานชอบดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ อีกตอไป เนื่องจากคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ มีคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาแลว 

พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๘๒๖/๒๕๔๗∗) 

 

ขอสังเกต 
(๑) ขอแตกตางระหวางสิทธิรองเรียนและสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ  แยกพิจารณาไดดังนี้ 

(๑.๑) สิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

(มาตรา ๑๓) ผูยื่นคําขอมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในกรณีที่หนวยงาน

ของรัฐ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๔

ก. ไมนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ ไปลงพิมพในราชกิจจานุ

เบกษา  

ข. ไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดโดยสะดวกตาม

มาตรา ๙ 

ค. ไมจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง

ของขอมูลขาวสารใหตามที่ขอตามมาตรา ๙  

ง. ไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอตรวจดูขอมูลขาวสารของ

ราชการตามมาตรา ๑๑  

จ. หนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมใหบริการขอมูลขาว

สารตามมาตรา ๑๓ 

ฉ. ไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยไมมี

เหตุอันสมควรตามมาตรา ๑๓ 

ช. หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เชน ไมใหคําแนะนําที่ถูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผู

จัดทําขอมูลขาวสารพิจารณาตามมาตรา ๑๒ หรือเจาหนาที่ของรัฐไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอ 

คําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๗ หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

การจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ หรือเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดย

ปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลตามมาตรา ๒๔ หรือไมสงมอบขอมูลขาวสาร

ประวัติศาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามมาตรา ๒๖ เปนตน 

(๑.๒) สิทธิอุทธรณคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับ

การใชสิทธิของประชาชนตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร มีดังนี้ 

 

   ก. สิทธิอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือสิทธิ

อุทธรณกรณีที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของผูมี

ประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของหนวยงาน

ของรัฐ (มาตรา ๑๘) 

ข. สิทธิอุทธรณกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหตรงตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๕

เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริงและไดยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวย

งานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือลบขอมูลขาวสาร (มาตรา ๒๕ วรรคสี่) 

จะเห็นไดวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรที่ 

ทําหนาที่เสนอแนะในการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร วางกรอบและกฎเกณฑ

ทางวิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สอดสองดูแลเจาหนาที่และหนวย

งานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายเปนหลัก ซึ่งเปนหนาที่ในทางบริหาร  สวนคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งเปนหนาที่ใน

ทางตุลาการ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดใหคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

สาขาความเชี่ยวชาญภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําอุทธรณ  จึงเห็นไดวา คณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในเบื้องตนวาเรื่องที่อุทธรณอยูในเขตอํานาจพิจารณาวินิจฉัย

ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไม๑๑๓ 

(๒) มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติวา  

“คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด”  ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดทําการวินิจฉัยแลว คําวินิจฉัยนั้นยอมตองเปนที่สุดในทางบริหาร๑๑๔ 

                                                  

 
๑๑๓

 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ขอสังเกตบางประการวาดวยบทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ 

ราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร” เอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมการขอมูล 
ขาวสารของราชการ (กุมภาพันธ ๒๕๔๓), หนา ๒๐. 

๑๑๔ คําพิพากษาฎีกาที่  ๖๔๖-๖๔๗/๒๕๑๐ “... กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหอุทธรณคําส่ังของเจาหนาที่ 

ฝายบริหาร และกฎหมายบัญญัติใหคําวินิจฉัยเปนที่สุดนั้น หมายความวา คําวินิจฉัยนั้นจะเปนที่สุดก็ตอเมื่อเปน 
คําวินิจฉัยที่ถูกตองตามกฎหมายที่ใหอํานาจมีคําส่ังและคําวินิจฉัยเชนนั้น มิไดหมายความวาแมคําส่ังคําวินิจฉัยนั้น 
จะไมถูกตองตามกฎหมายก็จะถึงที่สุดนํามาฟองรองตอศาลไมไดไปดวย ศาลยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดวา  
 
คําส่ังคําวินิจฉัยนั้นถูกตองชอบดวยกฎหมายหรือไม  ทั้งนี้ ศาลยอมไมร้ือฟนขอเท็จจริงหรือดุลพินิจที่เจาหนาที่รับฟง 
หรือวินิจฉัยมา โดยถือวาการใชดุลพินิจก็เปนปญหาขอเท็จจริง การจะฟงขอเท็จจริงหรือใชดุลพินิจไปในทางใด  
จะถือวาเปนการมิชอบดวยกฎหมายไมได เวนแตการฟงขอเท็จจริงหรือการใชดุลพินิจนั้นไมมีพยานหลักฐานหรือ 
เหตุผลสนับสนุนเพียงพอหรือมิไดเปนไปโดยสุจริต อันถือไดวาการวินิจฉัยเชนนั้นไมเปนการชอบดวยกฎหมาย...” 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔/๒๕๔๔  “... แมผูฟองคดีจะอางวาคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีเปนที่สุดตาม 
กฎหมาย แตก็เปนที่สุดในกระบวนการดําเนินการทางการบริหารเทานั้น หาไดกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีในการ 
ฟองรองตอศาลไม  เมื่อผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามกระบวนและวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายอันเปน 

(มีตอหนาถัดไป)



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๖ 

โดยเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐของฝายบริหารไมอาจเปลี่ยนแปลงได และเจาหนาที่ของรัฐ 

หรือหนวยงานของรัฐที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

ก็ไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองโตแยง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒  

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๑๑๕ 

(๓) เร่ืองการแจงสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ ไมไดบัญญัติไว จึงตองใชหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ 

 
ข. กรณีฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสารที่มีคําวินิจฉัยไมใหเปดเผยขอมูลสํานวนการสอบสวนทางวินัย 
- ขอเท็จจริง  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีคําสั่งใหผูฟองคดีออก

จากการเปนพนักงานเนื่องจากไดละทิ้งหนาที่โดยไมแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ และนําอาวุธปนออกมา

กระชากลูกเลื่อนขมขูผูบังคับบัญชา อันเปนการกระทําผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทการบินไทย วาดวย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอตรวจดูขอมูลสํานวนการสอบสวนทางวินัย

กรณีผูฟองคดีถูกลงโทษใหออกและกรณีถูกกลาวหาวานําเอกสารของบริษัทฯ ไปแกไขขอความพาดพงิถงึ

ผูบริหารบริษัทฯ  ตอมาบริษัทฯ แจงวาไมสามารถเปดเผยขอมูลเอกสารคําใหการของพยานบุคคลที่อางวา

เห็นผูฟองคดีนําอาวุธปนเขามาในที่ทํางานในสํานวนการสอบสวนทางวินัยกรณีผูฟองคดีถูกลงโทษ 

ใหออกได เพราะจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไมสามารถ

เปดเผยสํานวนสอบสวนทางวินัยกรณีผูฟองคดีถูกกลาวหาวานําเอกสารของบริษัทฯ ไปแกไขขอความพาด

พิงผูบริหารของบริษัทฯ ได เพราะเปนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ ผูฟองคดีจึงมี

หนังสืออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

สาขาสังคมฯ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีคําวินิจฉัยใหบริษัทฯ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามรายการที่ 

ผูฟองคดีขอใหเปดเผย ผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากใชดุลพินิจโดยมิชอบ จึงขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาว

และมีคําสั่งใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลทั้งสองรายการใหแกผูฟองคดี 

                                                                                                                                                         
เงื่อนไขในการฟองคดีตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลมีคําส่ังยืน
ตามคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา ...” 

๑๑๕ โปรดดูรายละเอียดในคําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๔๘ หนา ๑๐๖ – ๑๐๗. 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๑๔ หนา ๗๕) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๗

คําวินิจฉัย  ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวาคําวินิจฉัย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ เฉพาะสวนที่มีมติไมเปดเผยขอมูลตามคําขอของผูฟองคดี

ทั้งหมดชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยมีประเด็นที่จะตองพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  กรณีไมเปดเผยขอมูลขาวสารคําใหการพยานบุคคลที่เห็น 

ผูฟองคดีนําอาวุธปนเขามาในที่ทํางานที่อยูในสํานวนการสอบสวนทางวินัยของผูฟองคดีกรณีที่ 

ถูกกลาวหาวาละทิ้งหนาที่และนําอาวุธปนมาขึ้นลําในที่ทํางานนั้น  ศาลเห็นวา การเปดเผยชื่อและคําใหการของ

พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณและใหการเปนปฏิปกษแกผูฟองคดีอาจจะทําใหพยานที่ใหถอยคําถูกทํารายและ

ถูกขมขูได กรณีจึงมีพฤติการณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและความปลอดภัยของพยานได และการ

เปดเผยชื่อหรือคําใหการของพยานคนใดคนหนึ่งอาจทําใหส่ือถึงพยานที่รูเห็นเหตุการณได  นอกจากนี้ 

พยานที่ใหความรวมมือใหการยอมตองการที่จะไดรับความคุมครองไมใหเกิดความเสียหายในภายหลัง 

ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการฯ มีมติใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูล

ขาวสารรายงานผลการสอบสวนและรายงานสรุปของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีถูกกลาวหาวา

ละทิ้งหนาที่และกรณีถูกกลาวหาวาละทิ้งหนาที่และนําอาวุธปนมาขึ้นลําในที่ทํางานแลว  ดังนั้น  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ที่มีมติใหบริษัทฯ ไม เปดเผย 

ขอมูลขาวสารในสวนของเอกสารคําใหการพยานบุคคล โดยเห็นวาบริษัทฯ ไดใชดุลพินิจโดยชอบตาม

มาตรา ๑๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จึงชอบดวยกฎหมายแลว เนื่องจากการ

เปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ประเด็นที่  ๒ กรณี ไม เปดเผยขอมูลสํานวนการสอบสวนกรณี ผูฟองคดี 

ถูกกลาวหาวานําเอกสารของบริษัทฯ ไปแกไขขอความพาดพิงถึงผูบริหารบริษัทฯ นั้น ศาลเห็นวา ขอมูล

ขาวสารดังกลาวไมใชการกลาวหาเจาะจงโดยตรงวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัย แตเปนกรณีที่บริษัทฯ ไดต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาผูกระทําผิดวินัยเทานั้น และตอมาเมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูฟองคดี

ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังกลาวและถือวาผูฟองคดีไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ผูฟองคดี

จึงไมมีสวนไดเสียที่จะขอใหเปดเผยเอกสารดังกลาว  อีกทั้งในสํานวนการสอบสวนดังกลาวมีขอมูลเกี่ยว

ของกับบุคคลอื่น ๆ ดวย ไมไดมีเฉพาะแตสวนของผูฟองคดีเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งไดกลาวถึงพฤติ

การณตาง ๆ ที่มีผลตอชื่อเสียงของผูบริหารบริษัทฯ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับ 

ผูฟองคดี หากเปดเผยขอมูลดังกลาวอาจมีผลทําใหบุคคลนั้นเสียชื่อเสียงได และการเปดเผยขอมูล 

ในสวนนี้จะกระทบตอชื่อเสียงของผูบริหารบริษัทฯ โดยไมสมควร ประกอบกับขอมูลดังกลาวไมเกี่ยวของ

กับการใชสิทธิอุทธรณของผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง อีกทั้งในการพิจารณาวาควรเปดเผยขอมูล

ขาวสารดังกลาวหรือไม นั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ไดพิจารณาโดยคํานึงถึง

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๘

ที่เกี่ยวของประกอบกันดวยแลว  ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ มีมติให

บริษัทฯ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวทั้งหมดตามคําขอของผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ

ดวยมาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แลว  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจึงเปนคําวินิจฉัยที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๑๓๒/๒๕๔๗) 

 

 ขอสังเกต   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญั ติในมาตรา ๑๑ ประกอบกับ 

มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับหมายเหตุ

ทายพระราชบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ มีเจตนารมณ 

ที่จะสงเสริมใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารของราชการอยางกวางขวาง โดยมีขอยกเวนไมใหเปด

เผยขอมูลขาวสารของราชการเฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญั ติไวเทานั้น   ดังนั้น  บุคคลไมวาจะมี 

สวนไดเสียเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการที่ตนใชสิทธิขอตรวจดูหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ 

ขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะใชดุลพินิจ 

ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองพิจารณาตามบท

บัญญัติของกฎหมายซึ่งกําหนดเปนขอยกเวนไวเทานั้น ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราช

บัญญัติเดียวกัน และการใชดุลพินิจไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ หนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองพิจารณาโดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงาน

ของรัฐ  ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนที่ เกี่ยวของประกอบดวย  และหากขอมูล 

ที่ขอใหเปดเผยเปนขอมูลขาวสารที่มีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่ง เชน กระทบตอความมั่นคงของ

ประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระทบตอการบังคับใชกฎหมาย หรือเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล

โดยไมสมควร หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลดังกลาวได  ดังนั้น 

การที่ผูฟองคดีขอใหเปดเผยขอมูลสํานวนการสอบสวนเกี่ยวกับเร่ืองที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวานําเอกสาร

ของบริษัทฯ ไปแกไขขอความพาดพิงถึงผูบริหารของบริษัทฯ นั้น ผูฟองคดียอมสามารถใชสิทธิขอตรวจดู

ขอมูลขาวสารดังกลาวซึ่งไมใชขอมูลขาวสารของราชการที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗) 

หรือขอมูลขาวสารของราชการที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (ตามมาตรา ๙) หรือที่มีการจัดใหประชา

ชนไดคนควา (ตามมาตรา ๒๖) นั้นไดตามมาตรา ๑๑ วรรคหา ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสองและวรรค

สาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 
 
- ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปดเผยสํานวนการ

สอบสวนทางวินัยผูฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาและถูกลงโทษทางวินัยไลออกจากราชการ เนื่อง

จากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานเรียกรับเงินจากผูลักลอบนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรโดย



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๗๙

ไมไดรับอนุญาตและไมผานพิธีการทางศุลกากร อันเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ

โดยมิชอบและเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ แตสํานักงานตํารวจแหงชาติไม เปดเผยเอกสาร 

ในสํานวนการสอบสวนทั้งหมดใหแกผูฟองคดี และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

ไดมีคําวินิจฉัย ที่ สค ๕๔/๒๕๔๕ วินิจฉัยอุทธรณวา การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเปดเผยเอกสาร

สํานวนการสอบสวนตามที่ผูฟองคดีตองการเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงฟอง

ขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาวและใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ วินิจฉัย 

ส่ังการใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดําเนินการเพื่อใหผูฟองคดีขอคัดหรือตรวจสํานวนการสืบสวนสอบ

สวนทางวินัยทั้งหมดได 

คําวินิจฉัย  เมื่อพิจารณากระบวนการสอบสวนทางวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ แลวเห็นวา

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในรายงานการสอบ

สวนทางวินัยเปนเพียงความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งมาตราดังกลาวใหอํานาจหนวยงานของรัฐหรือเจา

หนาที่ของรัฐใชดุลพินิจที่จะสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได โดยตองคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ 

ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนของเอกชน และประโยชนสาธารณะประกอบกัน หากเหน็วา

การเปดเผยขอมูลขาวสารจะเกิดประโยชนแกประชาชนหรือประโยชนสาธารณะมากกวาก็อาจใชดุลพินิจ 

มีคําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตรงกันขามหากการเปดเผยขอมูลขาวสารจะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมายมากกวา เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดสงเอกสารใหผูฟองคดี จํานวน ๒ รายการ คือ สําเนาบันทึกคําใหการของ 

ผูฟองคดี และสําเนารายงานการสอบสวนทางวินัย ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๙ โดยปฏิเสธการเปดเผย

เอกสารอื่น อันไดแก ความเห็นของกรรมการสอบสวนและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 

ตามคําสั่งเปลี่ยนประธานกรรมการสอบสวนขาราชการเรื่องรองเรียนผูฟองคดี และตอมาคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ วินิจฉัยวา การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเปดเผยความเห็นการ

สั่งการทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย 

ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) ดังกลาวแลว และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

ไดพิจารณาเนื้อหาความเห็นดังกลาวแลวเห็นวา การเปดเผยขอความใด ๆ ของความเห็นของคณะ

กรรมการสอบสวนจะทําใหมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการใหความเห็นของเจาหนาที่ในกระบวน

การสอบสวนทางวินัย ทั้งผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณโทษทางวินัยตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจและอยู

ระหวางพิ จารณา   ดั งนั้ น  คําวินิ จ ฉัยของคณะกรรมการวินิจ ฉัยการเปด เผยขอมูลขาวสารฯ  

ที่ไมเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนของความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงชอบดวยกฎหมายแลว 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๐ 

สําหรับประเด็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารฯ ในสวนที่เกี่ยวกับคําใหการพยานและผูรองเรียนนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารฯ อางวาผูฟองคดีไดรับทราบรายงานการสอบสวนทางวินัยทั้งหมดแลว ผูฟองคดีตองการขอมูลขาว

สารอีกประการเดียว คือ ความเห็นของผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในการดําเนินการทางวินัย 

ผูฟองคดี แตปรากฏขอเท็จจริงวาผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูฟองคดีไดเคยใหขอเท็จจริง 

ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ สอดคลองกันวา ผูฟองคดีเคยยื่น 

คําขอตรวจดูหรือสําเนาเอกสารในสํานวนการสอบสวนทางวินัยและสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเปดเผย

ใหทราบบางสวนแลว แตไมอนุญาตใหเปดเผยเอกสารบางรายการ เชน คําใหการของพยานและ 

ผูรองเรียน และความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  กรณีจึงฟงไดวาผูฟองคดีไดรับเอกสาร

และรายงานการสอบสวนทางวินัยเพียงบางสวน  ดังนั้น เมื่อคําใหการพยานและผูรองเรียนเปนขอมูลขาว

สารราชการที่อยู ในความครอบครองของสํานักงานตํารวจแหงชาติและไมมีกฎหมายคุมครอง 

ไมใหเปดเผย ผูฟองคดีจึงมีสิทธิที่จะไดตรวจดูและไดรับสําเนาตามมาตรา ๑๕ (๖) แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ที่ไมได

วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวกับคําใหการพยานและผูรองเรียนใหแกผูฟองคดีจึงไมชอบ

ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ในสวนที่เกี่ยวกับคําใหการพยานและผูรองเรียน (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๖๑๙/๒๕๔๘) 
 

ขอสังเกต  การฟองขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร อันมีลักษณะเปนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท๑๑๖   

ซึ่งถือวาเปนคําสั่งทางปกครองอยางหนึ่ง๑๑๗ นั้น โดยหลักแลวคูกรณีที่ไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมีสิทธินําคดีฟองตอศาลได โดยคดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิ จฉัยขอพิพาทอยู ในอํ านาจพิ จารณาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุดตามมาตรา ๑๑ (๑)๑๑๘  

                                                  
๑๑๖ โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ ๗.๓ หนา ๓๒ – ๓๔. 

 
๑๑๗

 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๐), 

หนา ๑๑๘. 

 
๑๑๘

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้  

(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 

   ฯลฯ    ฯลฯ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๑ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  แตโดยที่ในปจจุบันที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ยังไมไดประกาศกําหนดใหคดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวอยูในเขตอํานาจของ

ศาลปกครองสูงสุด  ดังนั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจงึตองฟองตอ

ศาลปกครองชั้นตนไปกอนจนกวาที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจะมีประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๑๑ (๑) ดังกลาว 

โดยหลักการตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทนั้น  

ศาลจะไมพิจารณาทบทวนขอเท็จจริงที่คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดฟงมาใหม  ทั้งนี้ เพราะเหตุวา

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมีวิธีการทํางานที่มีคุณภาพในการรับฟงขอเท็จจริงไดดีอยูแลวในระดับ

เดียวกับองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง และเปนองคกรที่มีความเปนกลางโดยเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดเกี่ยว

ของกับปญหาขอพิพาทนั้นมากอน และมีรูปแบบในการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงที่แสดงถึงความมี

อิสระตามควรในการประกันความ เป นกลางดั งกล าว  รวมทั้ งมี กระบวนการคัดค านการมี 

สวนไดเสียรวมอยูดวย  ดังนั้น ศาลจึงตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเฉพาะแต

ในปญหาขอกฎหมายเทานั้น คือ (๑) ตรวจสอบการใชบทกฎหมาย และ (๒) การตรวจสอบทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการฟงขอเท็จจริง ซึ่งถือเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณามีคําสั่งทางปกครองอยางหนึ่ง 

โดยจะตรวจดูเพียงวาการวินิจฉัยมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม แตไมใชเปนการเขาไปชั่งน้ําหนักใหม 

และเมื่อปรากฏวามีขอเท็จจริงที่เปนเหตุผลวาคนที่มีเหตุผลตามปกติคงจะมีความเห็นเชนนั้นได ศาล 

ก็ตองยอมรับวาไดมีการพิจารณามาโดยถูกตองแลว๑๑๙  ยกเวนแตการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาทไดกระทําโดยอาศัยขอเท็จจริงที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือโดยขาดพยานหลักฐาน

สนับสนุนตามสมควร หรือโดยปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายโดยผิดพลาด หรือโดยใชดุลพินิจรับฟง

ขอเท็จจริงนั้นผิดพลาดอยางชัดแจง๑๒๐ 

แนวการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีฟองขอให 

เพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น พบวาในคําพิพากษา 

ศาลปกครองกลางที่ ๘๒๖/๒๕๔๗, ที่ ๑๑๓๒/๒๕๔๗ และที่ ๑๒๐๓/๒๕๔๗ ศาลตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมายของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  สวนในคําพิพากษา

ศาลปกครองกลางที่ ๑๖๑๙/๒๕๔๘ ศาลตรวจสอบไปถึงการรับฟงขอเท็จจริงของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 

                                                  
 ๑๑๙ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๑๗, หนา ๑๑๗. 

๑๒๐ อางแลวเชิงอรรถที่ ๗๔, หนา ๔. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๒

ค. กรณีฟองวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารวินิจฉัย
ใหเปดเผยขอมูลโดยไมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียในการเปดเผยขอมูลดังกลาวไดโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

ขอเท็จจริง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดขออนุมัติกําหนดตําแหนง 

รองศาสตราจารย ส. เปนศาสตราจารยในสาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบถึงสองครั้ง 

แต อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

(ก.ม.) มีมติไมอนุมัติทั้งสองครั้ง รองศาสตราจารย ส. จึงมีหนังสือขอตรวจดูรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน 

ผูพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารย และขอทราบรายชื่อผลงาน

ทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่เปนผูประเมินผลงานที่เปนศาสตราจารย แตทบวงมหาวิทยาลัย

มีหนังสือแจงวาไมสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ขอได เนื่องจากเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

รองศาสตราจารย ส. จึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสารฯ ไดพิจารณาคําอุทธรณในเรื่องนี้โดยเชิญผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยเขาชี้แจงเพิ่มเติมดวย

วาจาถึงเหตุผลที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลไดและเชิญผูฟองคดีซึ่งทําหนาที่ประสานงานไปใหขอเท็จจริง

เพิ่มเติมตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ และมีคําวินิจฉัยใหทบวงมหาวิทยาลัยเปด

เผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายชื่อผูทําหนาที่เปนผูประเมินผลงานทางวิชาการทั้งสองครั้ง และผลงานของ

ผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่เปนผูประเมินผลงานที่เปนศาสตราจารย ซึ่งไดเสนอไวในครั้งที่ขอกําหนด

ตําแหนงเปนศาสตราจารยแกรองศาสตราจารย ส. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ผูฟองคดีซึ่งไดรับแตงตั้ง

เปนประธานอนุกรรมการวิสามัญเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย ส.  

ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาว เนื่องจากเห็นวาการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ

มูลขาวสารฯ ไมไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากคําวินิจฉัยดังกลาวไดทราบขอเท็จ

จริงและพยานหลักฐานเพื่อจะไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานหักลางขอเท็จจริงอยางเพียงพอ จึงเปน

กระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

ผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

 

คําวินิจฉัย  ขอเท็จจริงรับฟงไดวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ ไดใหผูฟองคดีเขาชี้แจงในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ วาการเปดเผยรายชื่อผูทรง

คุณวุฒิ อาจจะมีผลตอความปลอดภัยในชีวิต  รางกาย  ทรัพย สินของผูทรงคุณ วุฒิ ห รืออาจ 

ถูกฟองรองได จึงถือไดวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีได

ทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว และในการใชดุลพินิจของคณะ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๓

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ก็ไดพิจารณาชั่งน้ําหนักประโยชนไดเสีย โดยคํานึงถึงการ

ปฏิบัติหนาที่ของทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ประโยชน

สาธารณะและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกันแลว ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ไดพิจารณาจากที่ 

การประเมินผลงานทางวิชาการไดเสร็จส้ินแลว รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่สามารถทําหนาที่เปนผูประเมิน 

ผลงานทางวิชาการในสาขาเดียวกันที่มีจํานวนคอนขางมาก การสรางความเชื่อมั่นตอระบบการประเมิน 

และความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ  ดังนั้น การใชดุลพินิจของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ที่วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงเปนคําวินิจฉัยที่ใชดุลพินิจโดยชอบดวย

กฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๐๓/๒๕๔๗) 

 
๒.๑.๒ แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๒) แหงพระราชบญัญติั

จัดต้ังศาลปกครองฯ 
จากการศึกษาคําพิพากษาของศาลปกครอง อาจจัดกลุมคดีปกครองตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๒) ไดเปนกลุมตางๆ ดังนี้ 
 

๒.๑.๒.๑ การไมออกกฎกระทรวงกําหนด “หนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

 

ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการเพื่อขอความเปนธรรมในการขอขอมูลขาวสาร กรณีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยไมยินยอมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยวากระทําความผิดตามประกาศตลาดหลักทรัพย และมีหนังสือขอทราบความคืบหนากรณีที่ผูฟองคดี

มีหนังสืออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอสํานักงานคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนังสือแจงผู

ฟองคดีวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของรัฐประเภท “หนวยงานอื่นของรัฐ” ตาม

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปน

หนวยงานของรัฐ  ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงยังไมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายดัง

กล าว   ตอมาผู ฟ องคดีมี หนั งสือขอทราบความคืบหน าในการออกกฎกระทรวงกํ าหนดให 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

แตปรากฏวาไมไดรับคําชี้แจงใด ๆ  ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสถานภาพ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๔

เปนหนวยงานของรัฐประเภท “หนวยงานอื่นของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ ภายในเวลาอันสมควร 

คําวินิจฉัย  การดําเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ เปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของผู รักษาการตามพระราชบัญญัติ  

ไมใชกําหนดใหเปนหนาที่  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ และกฎหมายก็ไมไดกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายอื่นใดที่ศาลจะนํามา

วินิจฉัยไดวาสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา

เกินสมควร หรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายอยางไรหรือไม  นอกจากนั้น อํานาจในการออกกฎ

กระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ ไม

ใชเปนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่ปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวเทานั้น  ดังนั้น จึงไมใชกรณีที่ถือวาสํานักงานคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลา

ชาเกินสมควร  (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๕๒๓/๒๕๔๖) 
 
๒.๑.๒.๒ การละเลยไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสาร 
 

ก. คําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขอใชไฟฟาและ 
การโอนสิทธิการใชไฟฟา 

ขอเท็จจริง  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม  

การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย มีคําวินิจฉัยใหผูถูกฟองคดี (ผูอํานวยการไฟฟา 

เขตนนทบุรี) เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชไฟฟาในที่ราชพัสดุตลาดใหมดอนเมืองใหแกผูฟองคดี 

ดังนี้ ๑) เอกสารคําขอใชไฟฟา ๒) หลักฐานประกอบคําขอของบริษัท ด. ตามขอบังคับของการไฟฟา 

นครหลวง และ ๓) การพิจารณาอนุญาตเรื่องดังกลาวของการไฟฟานครหลวง ซึ่งผูถูกฟองคดีไดสง

เอกสารคําขอใชไฟฟาและหลักฐานประกอบคําขอตามขอบังคับของการไฟฟานครหลวงใหแกผูฟองคดี

แลว แตผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดียังเปดเผยเอกสารไมครบถวนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ โดยไมไดเปดเผยเอกสารสัญญาเชาที่ราชพัสดุตลาดใหมดอนเมือง



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๕

ของบริษัท พ. เอกสารใบเสร็จรับเงินประกันการใชไฟฟาในนามของบริษัท ด. และเอกสารการปฏิบัติหนา

ที่ของผูถูกฟองคดี  ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว 

คําวินิจฉัย  ศาลกําหนดประเด็นวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับการละเลย ดังนี้ 

๑. ผูถูกฟองคดีจัดสงเอกสารใหผูฟองคดีครบถวนตามที่ไดสงใหคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไม  ศาลเห็นวา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยและใหสําเนาขอมูลขาวสารของราชการที่มีการรองขอ คือ เอกสารคําขอใช

ไฟฟา หลักฐานประกอบคําขอตามขอบังคับของการไฟฟานครหลวงของบริษัท ด. และการพิจารณา

อนุญ าตเรื่องดั งกลาวของผู ถู กฟองคดี ให แก ผูฟ องคดี  ซึ่ งศาลไตสวนขอ เท็จจ ริงแลวเห็นวา 

ผูถูกฟองคดีไดจัดสงสําเนาเอกสารเดียวกับที่จัดสงใหกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ใหกับผูฟองคดีครบถวนแลว  

๒.  ผูถูกฟองคดีละเลยไมสงมอบเอกสารหลักฐานการขอใชไฟฟาของ

บริษัท ด. ใหผูฟองคดีครบถวนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไม 

ศาลฟงขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีไมมีเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ราชพัสดุแนบคําขอโอนสิทธิการใชไฟ

ฟาและเปลี่ยนชื่อผูใชไฟฟา เนื่องจากตามขอบังคับการไฟฟานครหลวง วาดวยการใชไฟฟาและบริการ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมไดกําหนดใหผูขอโอนสิทธิการใชไฟฟาและเปลี่ยนชื่อผูใชไฟฟา (บริษัท พ.) ตองยื่นหลัก

ฐานตาง ๆ ดังเชนกรณีการขอติดตั้งใหมคร้ังแรก และปรากฏหลักฐานวาผูรับโอนสิทธิการใชไฟฟา (บริษัท 

ด.) ยื่นหนังสือแจงวาผูรับโอนสิทธิเปนผูประกอบการในพื้นที่ที่มีการติดตั้งและใชไฟฟาเปนหลักฐาน

ประกอบคําขอเทานั้น 

ดังนั้น  เมื่อผูถูกฟองคดีไดจัดสงเอกสารหลักฐานที่อยูในความครอบครอง 

ใหผูฟองคดีครบถวนตามที่ไดจัดสงใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ แลว ผูถูกฟองคดี

จึงไมไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๕๐๓/๒๕๔๖) 

 

 

 

 

 
ข. คําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการออกคําสั่งยก

เลิกบัญชีรายชื่อกรรมการการเลือกตั้ง 
ขอเท็จจริง  ผูฟองคดียื่นคําขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่ใชประกอบการออกคําสั่งยกเลิกบัญชีรายชื่อกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) 

ซึ่งเปนผลใหผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งตองพนจากตําแหนง แตคณะกรรมการ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๖ 

การเลือกตั้งปฏิเสธ  ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อมีคําสั่งให

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสาร ตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ

มีคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสาร

และรับรองความถูกตองใหแกผูฟองคดี แตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา

ไมสามารถเปดเผยขอมูลตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ได เนื่อง

จากอาจกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการสืบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือ 

ขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเลือกตั้งในอนาคต และจะทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ

หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค  นอกจากนั้น การดําเนินกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอทราบแนว

ทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว  ตอมาที่ประชุมใหญของคณะกรรมการกฤษฎีกามีคําวินิจฉัยวาคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐตามพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จึงตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสารฯ แตคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังไมได

ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารแตอยางใด ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ 

คําวินิจฉัย  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่เปน

อิสระของรัฐและอยูในความหมายของคําวาหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ และคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน

ของรัฐในฐานะคณะกรรมการที่ทํางานสัมพันธกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนหนวยงาน 

ของรัฐตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

ตามความหมายตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ดังนั้น คณะกรรมการ

การเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ 

เมื่อผูฟองคดียื่นหนังสืออุทธรณการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารไปยัง

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ และตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ

มีคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสาร

และรับรองความถูกตองใหแก ผูฟองคดีตามที่ ผูฟองคดีรองขอ  และไดแจงคําวินิจฉัยดังกลาว 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบแลว  คณะกรรมการ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๗

การเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยดังกลาวจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนด   ศาลพิพากษาใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งและสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ

มูลขาวสารฯ ภายใน ๗ วัน นับแตคดีถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓๐/๒๕๔๘∗) 

ในเรื่องนี้ตุลาการผูแถลงคดีมีความเห็นเชนเดียวกับองคคณะ แตมีเหตุผล

แตกตางวา การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด เปนการใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลในฐานะผูบังคับบัญชาตามที่กําหนดไวใน 

มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑  

ไมใชเปนการใชอํานาจเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการวินิจฉัยชี้ขาดคดีคํารองคัดคานการเลือกตั้งตามอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ การกระทําดังกลาวของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนการกระทํา 

ทางปกครองในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปน

หนวยงานของรัฐ  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ  และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ แลวเห็นวา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีฐานะเปนคณะ

กรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการดังกลาวมีผลผูกพันใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตาม หากหนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาที่ของรัฐไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยก็จะตองนําเรื่องฟองตอศาลปกครองซึ่งเปนองคกรตุลาการ

ที่มีอํานาจตรวจสอบคําวินิจฉัยดังกลาว  การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธไมยอมเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  จึงเปนการละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 

 

 

 
ขอสังเกต  
(๑) ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

ใหนิยามความหมายคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ไววาหมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

(๒) สําหรับสถานะของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะ

กรรมการการเลื อกตั้ ง  นั้ น   ที่ ประชุมใหญ คณะกรรมการกฤษฎี กามี ความเห็ นว า มาตรา ๒๕  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๘

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหสํานัก

งานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนหนวยงานของรัฐตามบทกฎหมายดังกลาวและ

เปนหนวยงานอิสระ เพราะไมอยูในความควบคุมของรัฐบาล แตเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานใหแกคณะ

กรรมการการเลื อกตั้ ง   สํ านั กงานคณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งจึ งมี ลักษณ ะเป นหน วยงาน 

ที่เปนอิสระของรัฐ และอยูในความหมายของบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ โดยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว  สวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไดบัญญัติคํานิยามคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายถึง บุคคล

ตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ ซึ่งอาจจะเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือคณะกรรมการที่

ทํ า ง า น สั ม พั น ธ กั บ ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ห ง ห นึ่ ง แ ห ง ใ ด ก็ ไ ด   ดั ง นั้ น  โด ย บ ท บั ญ ญั ติ 

ของกฎหมายดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอยูในความหมายของการเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว๑๒๑  จะเห็นไดวา ที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกาไดขยายความ 

คําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามที่มาตรา ๔ บัญญัติวา หมายถึง บุคคลตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน

ของรัฐวา อาจจะเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือคณะกรรมการที่ทํางานสัมพันธกับหนวยงาน 

ของรัฐแหงหนึ่งแหงใด 

 
ค. คําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีมีหนังสือขอตรวจและคัดสําเนาสํานวนการสอบสวน

พรอมความเห็นทั้งหมดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.) ที่ไดมาจากการไตสวนขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีรองทุกขกลาวโทษสารวัตรปองกันและปราบ

ปรามสถานีตํารวจนครบาลเตาปูนกับพวกวาปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ แตคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีตรวจและคัดสําเนาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามที่รองขอ พรอมกับจัด

สงสรุปขอเท็จจริง ขอพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการ ป .ป .ช. ใหผูฟองคดี  ผูฟองคดี 

จึงอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งพิจารณา

แลวมีคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. เปดเผยสํานวนการสอบสวนของคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ตามคําขอของผูฟองคดี โดยอาจใชดุลพินิจปกปดเฉพาะชื่อของพยานบุคคลหรือขอ

ความที่อาจทําใหทราบไดวาพยานเปนผูใดไดตามความจําเปน หากเห็นวาการเปดเผยอาจกอใหเกิด

                                                  
๑๒๑ ความเห็นของที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๔๕) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๘๙

อันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง พรอมทั้งใหสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง

ใหแกผูฟองคดี แตคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไมไดเปดเผยขอมูลขาวสารตาม 

คําวินิจฉัยดังกลาว  ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

คําวินิจฉัย  ศาลเห็นวา สํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงเปนเอกสารที่ไดมา

จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ

ธรรมนูญ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ ที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม 

มาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ ดังกลาวเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม

นูญ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ  โดยเปนบทกําหนดโทษสําหรับบุคคลใด 

ที่เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตไมไดเปนบทบัญญัติหามหรือใหอํานาจคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอันสมควรแตอยางใด  สวนพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ เปนกฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยมาตรา ๑๕ (๖) แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติใหอํานาจดุลพินิจแกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่

ของรัฐในการมีคําสั่งเปดเผยหรือไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองไมใหเปด

เผยได  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใชดุลพินิจมีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และผูฟองคดีใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคํา

วินิจฉัยวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนขอมูลที่อาจเปดเผย

ได ต า ม ห ลั ก เกณ ฑ ต า ม ม า ต รา  ๑๕ ว ร รค ห นึ่ ง  แ ห ง พ ระ รา ช บั ญ ญั ติ ดั ง ก ล า ว  อี ก ทั้ ง 

ไมมีขอเท็จจริงแสดงใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายตอ 

ความมั่นคงของประเทศ หรืออาจทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนไมกระทบตอ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. เปดเผย

สํานวนการสอบสวนตามคําขอของผูฟองคดี ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวเปนที่สุดตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติขางตน  ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปน

เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐตามความหมายของมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญติัดัง

กลาว ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ จึงมีหนาที่ตองถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๐ 

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  การไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยดังกลาว จึงเปนการละเลย

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๔๕๘/๒๕๔๙∗) 
 

๒.๑.๒.๓  การละเลยไมพิจารณาเรื่องรองเรียน 
 

- กรณีฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลย 
ไมพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 

(ก) ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีขอใหอธิบดีกรมธนารักษเปดเผยเอกสารในความ

ครอบครอง ๕ รายการ อธิบดีกรมธนารักษมีหนังสือแจงวา เอกสารที่ผูฟองคดีขอในรายการที่ ๑ และ ๒  

ไมมีเอกสารที่ขอ สวนรายการที่ ๓ – ๕ เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนใน 

ที่ราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ผูฟองคดี

สามารถตรวจดูเอกสารไดที่ฝายประชาสัมพันธ กรมธนารักษ และหากไมพอใจผลการพิจารณาดังกลาว

สามารถใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได ผูฟองคดีเห็นวาการแจงผลการ

พิจารณาวาไมมีเอกสารรายการเอกสารที่ ๑ - ๒ ไมไดแจงเหตุผล และรายการเอกสารที่ ๓ – ๕ แจง 

ไมชัดเจนวาจะเปดเผยเอกสารตามคําขอหรือไม อันเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิบดีกรมธนารักษและรองเรียนตอคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ แตอธิบดีกรมธนารักษและคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ไมแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาล 

คําวินิจฉัย มาตรา ๒๘ (๔) ประกอบมาตรา ๑๓ แหงพระราชบญัญติัขอมลู

ขาวสารของราชการฯ เปนบทกฎหมายที่กําหนดเรื่องการรองเรียนไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกัน

ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไมอาจนําเรื่องการอุทธรณตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว

มาใชบังคับในกรณีนี้ไดตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีใชสิทธิอุทธรณ

ตออธิบดีกรมธนารักษตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจึงเปนการใชสิทธิโดยไมถูกตอง 

ตามกฎหมาย และอธิบดีกรมธนารักษไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอุทธรณในเรื่องดังกลาวแตอยางใด  

การที่อธิบดีกรมธนารักษไมไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติ  แตการที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวา 

อธิบดีกรมธนารักษแจงผลการตรวจสอบเอกสารไมเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

เปนกรณีที่ผูฟองคดีรองเรียนวาอธิบดีกรมธนารักษฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จึงเปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่ตองพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๑ 

กําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไว ไมใชกรณีที่เปนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการหรือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น การที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

มีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบวาอธิบดีกรมธนารักษยังไมไดปฏิเสธการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ รวมทั้งการมีหนังสือยืนยันผลการพิจารณาตามเดิม จึงไมไดเปนการแจง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามที่ผูฟองคดีใชสิทธิตามมาตรา ๑๓  

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  เมื่อปรากฏวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ยังไมไดพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี จึงเปนกรณีที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

ศาลพิพากษาใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณา 

เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด (คําพิพากษา
ศาลปกครองกลางที่ ๑๘๓๖/๒๕๔๖) 

 

(ข)  ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีเปนตัวแทนศูนยประสานงานรองทุกขทางปกครองกรณี 

ที่ราชพัสดุตลาดใหมดอนเมืองยื่นขอขอมูลขาวสารในครอบครองของกรมธนารักษเพื่อนํามาใชตอสูคดี 

ตอมาอธิบดีกรมธนารักษมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบขอมูลวาเอกสารตามที่ผูฟองคดีขอเปนไปตามกฎ

กระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และระเบียบกระทรวง

การคลัง วาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแจงใหผูฟองคดีไปติดตอขอดูเอกสารที่ตรวจพบ

ได ผูฟองคดีเห็นวาเปนการแจงผลการตรวจสอบดวยขอความอันเปนเท็จ จึงอุทธรณตออธิบดีกรมธนา

รักษขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งใหม และมีหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสั่งการใหอธิบดีกรมธนารักษเปดเผยเอกสาร พรอมกับแก

ไขคําสั่งแจงผลการพิจารณาในสวนที่เปนเท็จใหถูกตอง แตคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมได

ดําเนินการตามที่ผูฟองคดีรองเรียน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี และหากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การแจงผลการพิจารณาวาไมมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องรองเรียนก็ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให

อ ธิ บ ดี ก รม ธ น า รั ก ษ แ ก ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งคํ า สั่ ง แ จ ง ผ ล ก า รพิ จ า รณ า ให เป น ข อ ค ว า ม 

ที่เปนจริงและไดขอยุติโดยชอบดวยกฎหมาย 

ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดฟองคดีนี้แลว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาดําเนินการเรื่องรองเรียนของ 

ผูฟองคดีและแจงผลใหผูฟองคดีทราบแลว แตเนื่องจากผูฟองคดียืนยันที่จะใหคณะกรรมการขอมูลขาว

สารของราชการพิจารณาสั่งการใหกรมธนารักษเปลี่ยนแปลงคําสั่งแจงผลการดําเนินการใหใหม กรณีดัง



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๒

กลาวคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมสามารถดําเนินการใหไดเนื่องจากไมไดอยูในอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และ

ตอมาเลขานุการคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดนําเรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบการ

พิจารณาดําเนินการเรื่องรองเรียนของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในกรณีเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีเขาที่ประชุมของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ ซึ่งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีมติเห็นชอบกับการดําเนินการพิจารณาเรื่อง

รองเรียนของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

คําวินิจฉัย คําขอใหศาลมีคําพิพากษาใหอธิบดีกรมธนารักษแกไขเปลี่ยนแปลง

คําสั่งแจงผลการพิจารณาจากขอความที่เปนเท็จและคลุมเครือใหเปนขอความที่เปนจริงและไดขอยุติโดย

ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแจงผลการพิจารณาวาไมมีอํานาจและ

หนาที่พิจารณาเรื่องรองเรียนนั้น เปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับได เนื่องจากผูฟองคดียื่นฟองคดใีน

ขอหาวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตาม

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเปนประเด็นแหงคดีที่ศาลจะตอง

พิจารณาพิพากษาวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา 

เกินสมควรหรือไม หากศาลพิจารณาเห็นวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยตอหนาที่หรือ

ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ศาลก็จะออกคําบังคับใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติ

ตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนดเทานั้น  

สวนการที่ผูฟองคดีใชสิทธิรองเรียนวาอธิบดีกรมธนารักษไมจัดหาขอมูล

ขาวสารใหกับตนตามมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่จะตองพิจารณาเรื่องรองเรียน

ของผูฟองคดีตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

ของราชการมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียน โดยมีรองปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานอนุกรรมการฯ นั้น เปนเพียงการใหอํานาจคณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่

พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเรื่องรองเรียน พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนเสนอคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการเทานั้น ไมไดมีการมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรื่องรองเรียน

ตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๒๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แตอยางใด   

อีกทั้ง ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีก็ไมไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแตงตั้งขึ้น  ดังนั้น การที่รองปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีวา

อธิบดีกรมธนารักษยังไมไดปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ พรอมกับมีหนังสือแจง



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๓

ผลการพิจารณาดังกลาวไปใหผูฟองคดีทราบ รวมทั้งการมีหนังสือยืนยันผลการพิจารณาตามเดิม  

จึงไมไดเปนการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๒๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และถือไดวาขณะนั้น คณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการยังไมไดพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี  

แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏในภายหลังวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาเรื่องรองเรียน

ของผูฟองคดีแลวมีมติเห็นชอบกับการดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการไปแลว เมื่อมติดังกลาวเปนคําสั่ง

ทางปกครองที่กระทบสิทธิของผูฟองคดีซึ่งจะมีผลสมบูรณและใชยันตอบุคคลไดตอเมื่อไดรับแจงคําสั่ง

ทางปกครองตามมาตรา ๔๒ ประกอบมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

แตปรากฏวาภายหลังจากที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของ 

ผูฟองคดีแลว ยังไมไดมีการแจงมติดังกลาวไปใหผูฟองคดีทราบเพื่อใหมีผลสมบูรณตามกฎหมาย จึงถือ 

ไดวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 

ยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงละเลยตอหนาที่ตามที่มาตรา ๑๓ ประกอบ

มาตรา ๒๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และมาตรา ๔๒ ประกอบมาตรา ๖๙  

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ 

ศาลพิพากษาใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการดําเนินกระบวน

พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีตามอํานาจหนาที่ใหแลวเสร็จมีผลสมบูรณตามกฎหมายภายใน  

๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด และยกฟองอธิบดีกรมธนารักษ (คําพิพากษาศาลปก
ครองกลางที่ ๑๒๔๓/๒๕๔๗) 

 
๒.๑.๒.๔  การพิจารณาเรื่องรองเรียนลาชา 

- คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรองเรียนของ 
ผูฟองคดีลาชา  

ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีมีหนังสือขอขอมูลขาวสารในความครอบครองของกรมธ

นารักษ  จํานวน  ๕ รายการ  คือ  (๑) เอกสารการพิจารณาคําขอตามหนังสือขอรับสิทธิการเชา 

ที่ราชพัสดุ (๒) ทะเบียนผูเชาที่ราชพัสดุ รายนาย ช. (๓) คําขอรับโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุแทน

นาง ล. (๔) เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือขอโอนและขอรับโอนการเชาอาคารราชพัสดุ และ (๕) เอกสาร 

ที่เกี่ยวของกับหนังสือแบบคําขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ แตกรมธนารักษแจงวาไมมี

เอกสารรายการที่ ๒ ผูฟองคดีไมเชื่อวาเปนความจริง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ รองเรียน

ขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาวของกรมธนารักษ แต 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบภายในระยะเวลา 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๔

ตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอให 

ศาลมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของราชการฯ โดยแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ  

ตอมาภายหลังจากผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีแลว สํานักงานคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจงผลการตรวจสอบวาไมมีเอกสาร

ทะเบียนผูเชาที่ราชพัสดุรายนาย ช. ตามที่ผูฟองคดีรองเรียนใหตรวจสอบ และสํานักงานคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยไดเชิญผูแทนอธิบดีกรมธนารักษและ 

ผูฟองคดีไปชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕  

ซึ่งตอมามีการนําเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีเขาสูการพิจารณาของผูถูกฟองคดีในการประชุมเมื่อวันที่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามความเห็นของเลขานุการของ 

ผูถูกฟองคดีวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอใหตรวจสอบและสํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวา

การประชุมดังกลาวไมใชการตรวจสอบเอกสารตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ แตเปนการขอใหพิจารณายุติการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 

ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองโดยเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวมีความเห็นวาไมมีเอกสารตามที่ 

ผูฟองคดีรองเรียนใหตรวจสอบ และไดนําขอมูลดังกลาวเสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

ซึ่งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบดวยกับความเห็นดังกลาว  

จึงยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี  กรณีจึงถือไดวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ไดใชอํานาจตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แลว  

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงไมไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

ผูฟองคดีอุทธรณวา ศาลปกครองชั้นตนรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดเกี่ยวกับ

การตรวจสอบการมีอยูของเอกสารทะเบียนผูเชาที่ราชพัสดุ โดยมีการรับฟงจากขอเท็จจริงที่กรมธนารักษ

ชี้แจงตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนังสือเทานั้น ซึ่งไมไดเปนการตรวจสอบการมีอยูของ

เอกสารโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่ศาลใชเปนขอเท็จจริงประกอบเหตุผลแหง 

คําวินิจฉัย และคําวินิจฉัยที่วาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓ ประกอบ

มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ โดยไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี

โดยชอบดวยกฎหมายแลวนั้น เปนการวินิจฉัยที่ไมถูกตอง ขัดตอพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปก

ครองฯ และไมเปนธรรมแกผูฟองคดี เนื่องจากศาลไมไดวินิจฉัยถึงความถูกตองของขั้นตอนการปฏิบัติ

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่เลือกปฏิบัติโดยใชหนังสือชี้แจงของกรมธนารักษเปนผลการ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๕

ตรวจสอบ และผูฟองคดีไมเคยรับทราบคําสั่งหรือกระบวนการพิจารณาของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีทราบ

เพียงคําสั่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใชอํานาจในการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาโดยไมชอบและ

คําสั่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ยืนยันคําสั่งที่ไมชอบของตนเองโดยกลาวอางถึงการพิจารณาของ 

ผูถูกฟองคดีที่ รับรองคําสั่งดังกลาว อีกทั้งคูกรณีตามคําสั่งทางปกครองไมใชผูถูกฟองคดีแตเปน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดังกลาวเปนการกระทําของสํานักงาน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไมใชผูถูกฟองคดี  ผูฟองคดีจึงขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ โดยพิจารณา

เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีและปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติทั้งขั้นตอนการ

พิจารณาและขั้นตอนการแจงผลการพิจารณา  

ศาลปกครองสูงสุดกําหนดประเด็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  การดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องรองเรียนและการแจงผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนการดําเนินการโดยชอบหรือไม 

ศาลเห็นวา การที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแตงตั้งคณะ

อนุกรรมการพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียน โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองและ

ตรวจสอบ พิจารณา และใหความเห็นเรื่องรองเรียน มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงใหถอยคํา

หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และคณะ

อนุกรรมการฯ ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๔๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ กําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติกอนนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ วา เมื่อสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาว

สารของราชการไดรับเร่ืองรองเรียนแลวเห็นวาเปนการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ ก็ใหเรงพิจารณาสรุปเรื่องโดยเร็วและจัดทําเปนหนังสือเพื่อขอทราบขอเท็จจริงจากหนวยงานที่ถูก

รองเรียน แลวแจงใหผูรองทราบความคืบหนาของการดําเนินการและขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนั้น เมื่อผู

ฟองคดีใชสิทธิรองเรียนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แตสํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจงผูฟองคดีวาไดตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกี่ยวของแลว

เชื่อวาไมมีเอกสารตามที่รองเรียนใหตรวจสอบตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ร า ช ก า ร ฯ  โ ด ย ไ ม ไ ด เ ส น อ เ รื่ อ ง ต อ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ  จึ ง เ ป น 

การกระทําที่นอกเหนืออํานาจ ไมเปนไปตามมติของคณะอนุกรรมการฯ  อยางไรก็ตาม การที่สํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีทราบผลการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตรวจสอบขอมูลขาวสารของ

กรมธนารักษนั้น เปนการดําเนินการตามหนาที่ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๖ 

การฯ การแจงผลการพิจารณาดังกลาวจึงเปนไปโดยชอบแลว แตการที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการระบุในหนังสือดังกลาววา ขอแจงยืนยันผลการตรวจสอบตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น เมื่อการดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยอมไมมีหนาที่ยืนยันผลเชนนั้นได 

ประเด็นที่ ๒  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลยตอหนาที่ 

ไมดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของหรือไม 

ศาลเห็นวา เมื่อเอกสารที่ผูฟองคดีอางยืนยันถึงการมีอยูของทะเบียนผูเชา 

ที่ราชพัสดุรายนาย ช. คือ ประกาศกรมธนารักษ เร่ือง ขอเชาที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๔๔ ที่ประกาศใหทราบวา นาย ช. ประสงคจะขอรับสิทธิการเชาที่ราชพัสดุนี้สืบแทนนาง ล. และหนังสือ

กรมธนารักษ  ลงวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๔๕ ที่แจงอนุญาตใหนาย  ช. เปนผู ได รับโอนสิทธิการเชา 

ที่ราชพัสดุแทนนาง ล. รวมทั้งใบเสร็จรับเงินของกรมธนารักษ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนคา

ธรรมเนียมอนุญาตรับโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ ซึ่งเอกสารดังกลาวสอใหเห็นวานาจะมีการจัดทํา

ทะเบียนผูเชาตามที่ผูฟองคดีรองขอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหพิจารณาตรวจสอบ  

ดังนั้น เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาถึงประกาศกรมธ

นารักษและหนังสือกรมธนารักษรวมทั้งใบเสร็จรับเงินดังกลาว หรือไม เพียงใด แตคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการไดแจงตอบถึงการไมมีอยูของทะเบียนผูเชาที่ผูฟองคดีรองเรียนไวโดยไมใหเหตุผลหัก

ลางการมีอยูของเอกสารดังกลาว จึงเห็นไดวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยังไมไดใชอํานาจ

ตามมาตรา  ๓๓ ประกอบกับมาตรา  ๑๓ แห งพ ระราชบัญญั ติข อมู ลข าวสารของราชการฯ  

เพื่อเขาไปตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของกรมธนารักษใหไดความชัดแจงครบถวน

เสียกอน อันถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ  จึงพิพากษาใหคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาคํารองเรียนของผูฟองคดีและขอใหแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดี

ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา และใหจัดทําผลการพิจารณาเปนคําวินิจฉัยตาม 

มาตรา ๘๔๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเนื่องดวยคณะกรรมการขอมูลขาว

สารของราชการใชอํานาจพิจารณาตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่ง

เปนการพิจารณาวินิจฉัยในฐานะคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๑๕๐/๒๕๔๘) 

 

                                                  
๑๒๒

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๘๔  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตองมีลายมือช่ือของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น 

ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๗

หมายเหตุ  ในชั้นของการบังคับคดีนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การไดต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการกรณีรองเรียนใหตรวจสอบขอมูลขาวสารตามการรอง

เรียนของผูฟองคดี และผูฟองคดีเห็นวาการแจงผลการตรวจสอบของผูถูกฟองคดีโดยคณะอนุกรรมการ

เฉพ าะกิ จ ฯ  ไม ได ระบุ เห ตุ ผ ล หั ก ล า งก า รมี อ ยู ข อ งป ระก าศ ก รม ธน า รั ก ษ  เ ร่ื อ ง  ขอ เช า 

ที่ราชพัสดุและเอกสารอีก ๒ ฉบับ แตใชการชี้แจงของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาอางวาเปนการตรวจสอบ

ของผูถูกฟองคดีโดยไมไดพิจารณาหรือวินิจฉัย จนทําใหการพิจารณาขาดเหตุผลสนับสนุนอันสมเหตุสมผล 

การดําเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงไมเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  

ผูฟองคดีจึงมีคําขอใหศาลมีคําสั่งบังคับคดีใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลพิจารณาแลวเห็นวา ผลการตรวจสอบของคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟอง

คดีโดยพิจารณาจากการชี้แจงของกรมธนารักษ รวมทั้งไดตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของแลวเห็นวา คณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดใหเหตุผลหักลางการมีอยูของเอกสารตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแลว จึงถือไดวา

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดดําเนินการตรวจสอบการมี

อยูของเอกสารตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแลว แมวาในการจัดทําผลการพิจารณาโดยคณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จะไมไดทําเปนคําวินิจฉัยตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติ

มาก็ตาม แตก็ไดมีการลงลายมือชื่อของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหทําการตรวจสอบขอมูลขาวสารทุกคน  จึงถือวาไดดําเนินการตามมาตรา 

๘๔ แห งพระราชบัญญั ติ วิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครองฯ  แล ว  (คํ าสั่ งยกคํ าขอบั ง คับค ดี  
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๓๕/๒๕๔๖) 

 

ขอสังเกต  คณะกรรมการที่จะมีฐานะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท

ตามมาตรา ๓๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมาตรา ๕๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ นั้น มีองคประกอบดังนี้ 

                                                  
 ๑๒๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๙๐ หนา ๔๔ 

๑๒๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑๒๔ หนา ๙๗) 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองคกร

และวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(มีตอหนาถัดไป)



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๘

(๑) เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

(๒) เปนคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย 

(๓) มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหนาที่ 

ซึ่งจากการพิจารณาองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแลว 

เห็นวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนองคกรที่ทําหนาที่เสนอแนะในการแตงตั้งคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร วางกรอบและกฎเกณฑทางวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สอดสองดูแลเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน

ไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการเปนหลัก ซึ่งเปนหนาที่ในทางบริหาร  สวนคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งเปนหนาที่ในลักษณะ

ของการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ กําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการ

วิ นิ จ ฉั ย ก า ร เป ด เผ ย ข อ มู ล ข า ว ส า รต าม ส าขาค วาม เชี่ ย ว ช าญ ภ าย ใน กํ า ห น ด เจ็ ด วั น  

นับแตวันไดรับคําอุทธรณ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในเบื้องตนวา

เร่ืองที่มีผูอุทธรณนั้นอยูในเขตอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารหรือไม  นอกจากนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมมีจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับ

การวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย  ดังนั้น คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

จึงไมมีสถานะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่กฎหมายกําหนดไว  แตในคดีนี้ศาลไดวินิจฉัยวา

การที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใชอํานาจในการพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียน

ตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เปนการใช

อํานาจพิจารณาวินิจฉัยในฐานะคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการมีเจตนารมณในการกําหนดใหมี

คณะกรรมการขึ้น ๒ คณะที่มีอํานาจหนาที่แตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจในการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาว

สารตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม รับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนได เสียตาม 

มาตรา ๑๗ และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหตรงตามคําขอของเจาของ

ขอมูลตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  สวนคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเปนอํานาจหนาที่

ในทางบริหาร  ดังนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใชอํานาจเขาดําเนินการตรวจ

สอบขอมูลขาวสารของราชการที่ เกี่ยวของและแจงผลการตรวจสอบให ผู รองเรียนทราบตาม 

มาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ การแจงผลการตรวจ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๙๙

สอบจึงไมมีลักษณะเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย แตเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย

ขอมูลขาวสารในการเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารตามที่มีผูใชสิทธิรองเรียนเทานั้น เพราะหาก

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตรวจสอบแลวพบวาคําปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคํา

ขอของหนวยงานของรัฐไมถูกตอง คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการก็มีหนาที่แนะนําใหหนวยงาน

ของรัฐปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และมีหนังสือแจงใหผูรองเรียนทราบผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน 

ซึ่งผูรองเรียนมีสิทธิที่จะยื่นคําขอเปนหนังสือตอหนวยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาว

สารใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว และหากหนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว

ตามคําขอ ผูรองเรียนก็มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได หรือหากผู

ร อ ง เรี ย น ไม พ อ ใจ ผ ล ก า รพิ จ า รณ า ข อ งคณ ะ ก ร รม ก า รข อ มู ล ข า ว ส า รข อ ง รา ช ก า ร  

ก็สามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได เพราะเปนกรณีที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่

กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 

 
๒.๑.๓  แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองฯ 
- การฟองเรียกคาเสียหายจากการละเลยไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอ  
ขอเท็จจริง  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ ผูฟองคดีมีหนังสือขอตรวจคัดและรับรอง

เอกสารการจัดซื้อที่ดินโครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแมสอด ประจําปงบ

ประมาณ  ๒๕๓๙ เพื่ อนํามาเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการและจัดพิมพเปนหนังสือเพื่อจําหนายหาทุนใหกับองคกรประชาชนตานคอรรัปชัน่จงัหวดัตาก 

แตเทศบาลเมืองแมสอดไมไดดําเนินการตามคําขอ  ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ 

ขอทราบผลการพิจารณาคําขอตรวจคัดและรับรองเอกสารดังกลาวอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลเมืองแมสอดไดรับ

หนังสือดังกลาวแลวไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมไดนําเรื่องเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาเพราะเกรงวาการเปดเผยจะทําใหเกิดปญหากับเทศบาลเมืองแมสอดในภายหลัง 

ประกอบกับผูฟองคดีไมไดไปติดตอขอรับเอกสารและเสียคาใชจายในการถายเอกสาร เทศบาลเมือง 

แมสอดจึงไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ  และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดีมี

หนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และนําเรื่องมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๔๖ ในขณะที่ยังไมทราบผลการพิจารณา  ขอใหศาลสั่งใหเทศบาลเมืองแมสอดดําเนินการ

ให ผูฟองคดีไดตรวจคัดและรับรองเอกสาร และชดใชคาเสียหายใหแก ผูฟองคดี  โดยแยกเปน 

คาขาดประโยชนและกําไรจากการที่ไมอาจทําวิจัยและจัดพิมพหนังสือจําหนายแกบุคคลทั่วไป  

(คาปวยการในการประชุม คาพาหนะผูเขารวมประชุม คาใชอาคารและอุปกรณอ่ืน ๆ ในการประชุม  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๐

และคาเสียโอกาสจากการขายหนังสือ) และคาสงหนังสือขอคัดและรับรองเอกสารและคาสงหนังสือรองเรียน

ตอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และดอกเบี้ยในตนเงินดังกลาวอัตรารอยละ  

๗.๕ ตอป นับแตวันทําละเมิดจนถึงวันฟอง  

คําวินิจฉัย  ศาลเห็นวา คดีนี้มีขอหาที่รับไวพิจารณาได คือ กรณีที่ฟองวาเทศบาลเมอืง

แมสอดไมอนุญาตใหผูฟองคดีตรวจคัดเอกสารการจัดซื้อที่ดินภายในเวลาอันสมควร ทําใหผูฟองคดีไดรับ

ความเสียหาย เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย

ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองฯ ซึ่งมีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  เทศบาลเมืองแมสอดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรหรือไม  ศาลเห็นวา ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารโครงการจัด

ซื้อที่ดินสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยเปนขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองแมสอดและเปนขอมูลขาวสารของราชการประเภทที่หนวยงานของรัฐ

ตองจัดหาใหเมื่อมีผูยื่นขอตรวจดูตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และไม

มีกฎหมายกําหนดใหไมตองเปดเผยตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบ

กั บ เป น ข อ มู ล ที่ มี อ ยู แ ล ว ใน ส ภ าพ ที่ พ ร อ ม จ ะ ให ได  ไม ต อ ง ไป จั ด ทํ า ขึ้ น ให ม   อี ก ทั้ ง 

การเปดเผยจะเปนประโยชนแกสาธารณะ  ดังนั้น เมื่อผูฟองคดียื่นคําขอตามขอ ๑๒ ของระเบียบเทศบาล

ตําบลแมสอด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลเมืองแมสอดจึงตองจัดหาขอมูล

ขาวสารใหแกผูฟองคดีภายในเวลาอันสมควร ซึ่งขอ ๒๑ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา การบริการขอมูล

ขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ นั้น แมกฎหมายดังกลาวไมไดกําหนดระยะ

เวลาไวเปนการแนนอนโดยกําหนดไวแตเพียง “ภายในเวลาอันสมควร” หรือ “โดยเร็ว” แตการที่เทศบาลเมืองแม

สอดไมดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีตามคําขอและแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา

คําขอของผูฟองคดี และไมไดมีการดําเนินการใด ๆ จนระยะเวลาลวงเลยมาประมาณ ๘ เดือน นับต้ังแต

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอขอมูลจนถึงวันยื่นฟองคดีตอศาล คือ วันที่ 

๒ พฤษภ าคม  ๒๕๔๖ จึ ง ไม เป น ไป ต าม เจตน ารมณ ขอ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วส าร 

ของราชการฯ ที่บัญญัติข้ึนเพื่อรับรองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน  ดังนั้น เทศบาลเมือง

แมสอดจึงละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชา 

เกินสมควร 

ประเด็นที่ ๒  ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรของเทศบาลเมืองแมสอดหรือไม   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๑

ศาลเห็นวา การที่ผูฟองคดีจะมีสิทธิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากการละเลย 

ไมดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามที่รองขอนั้น จะตองเปนกรณีที่การกระทําของเทศบาลเมืองแมสอด

ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายและความเสียหายนั้นมีผลโดยตรงมาจากการละเลยตอหนาที่ของเทศ

บาลเมืองแมสอด เมื่อคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการทําวิจัยที่ผูฟองคดีอางวาเปนคาขาดประโยชนและ

กําไรจากการที่ไมอาจทําวิจัยและจัดพิมพหนังสือจําหนายแกบุคคลทั่วไป เปนเพียงคาใชจายหรือผล

ประโยชนที่ผูฟองคดีคาดวาจะมีข้ึนในอนาคต ยังไมเกิดขึ้นจริง และเปนสิ่งซึ่งเกิดจากการคาดการณของผู

ฟองคดีที่ไกลกวาเหตุ พนวิสัยที่จะรูไดแนวาความเสียหายมีเพียงใด จึงถือวาผูฟองคดียังไมไดรับความ

เสียหายจากการที่เทศบาลเมืองแมสอดละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  

สําหรับคาสงหนังสือขอคัดและรับรองเอกสารและคาสงหนังสือรองเรียนตอสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการนั้น เปนคาใชจายที่ผูฟองคดีจําเปนตองจายในการใชบริการของ

การสื่อสารแหงประเทศไทยไมใชความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเทศบาลเมืองแมสอด จึงไมอาจ

ฟองเรียกรองได 

ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลกที่ ๒๐/๒๕๔๗) 
 

ขอสังเกต 
(๑) คดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

แยกได ๒ ประเภทยอย คือ  

(๑.๑) คดีประเภทละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หมายถงึ 

กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยอาจเขาใจวาตนไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองปฏิบัติ 

(๑.๒) คดีประเภทปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดลาชาเกนิสมควร หมายถงึ 

กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิเสธการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

แตปฏิบัติหนาที่นั้นลาชาเกินสมควร 

จะเห็นไดวา คดีทั้งสองประเภทดังกลาวมีลักษณะที่แตกตางกันโดยสภาพ  ดังนั้น  

เหตุแหงการฟองคดีเหตุเดียว จึงไมอาจเปนคดีปกครองประเภทละเลยตอหนาที่ฯ และปฏิบัติหนาที่ลาชา

เกินสมควรไดในขณะเดียวกัน  ซึ่งขอพิพาทในคดีนี้หากศาลฟงขอเท็จจริงวาเทศบาลเมืองแมสอดไมได

ดําเนินการใด ๆ จนระยะเวลาลวงเลยมาประมาณ ๘ เดือน นับต้ังแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอเทศ

บาลเมืองแมสอด ก็จะเปนกรณีที่เทศบาลเมืองแมสอดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติ  แตหากศาลฟงขอเท็จจริงวาเทศบาลเมืองแมสอดไดเร่ิมดําเนินการตามคํารองขอของผูฟองคดี

แลว แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จนเวลาลวงเลยมาประมาณ ๘ เดือน ก็จะเปนกรณทีีเ่ทศบาลเมอืงแมสอด

ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดลาชาเกินสมควร 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๒ 

(๒) การดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอในกรณีที่กฎหมายไมได

กําหนดระยะเวลาไวเปนการแนนอน โดยกําหนดไวแตเพียง “ภายในเวลาอันสมควร” หรือ “โดยเร็ว” และ

ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ นั้น  แมวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวจะสิ้นผลบังคับใชแลว แตก็นาจะยัง

สามารถนํามาใชเปนฐานประกอบการอางอิงในการพิจารณา “ระยะเวลาอันสมควร” หรือ “โดยเร็ว” ได   

(๓) การกําหนดคาเสียหายอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาให

แกผูฟองคดีนั้น ศาลวินิจฉัยวางหลักเกณฑในคดีนี้วา ความเสียหายดังกลาวตองเปนความเสียหายที่เปน

ผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และตองเปนความเสียหายที่ 

ไมไกลกวาเหตุและตองมีจุดที่นํามาอางอิงเปนเหตุแหงการฟองคดีไดดวย  ความเสียหายที่ผูฟองคดี 

คาดวาจะมีข้ึนในอนาคต ยังไมเกิดขึ้นจริง และเปนสิ่งซึ่งเกิดจากการคาดการณของผูฟองคดีที่ไกลกวา

เหตุ พนวิสัยที่จะรูไดแนวาความเสียหายมีเพียงใด ยังถือไมไดวาเปนความเสียหายจากการที่หนวยงาน

ทางปกครองละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  

 
๒.๒  แนวคําวินิจฉัยกรณีที่ศาลปกครองไมรับคําฟองไวพิจารณา 

 

๒.๒.๑ กรณีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
 

- การขอตรวจดูเอกสารในสํานวนคดีแพง 
ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดีแพงจากเจาหนาที่

ของศาลยุติธรรม ในคดีที่ศาลฎีกาพิพากษายกฟองคดีที่ผูฟองคดีเปนโจทก แตไมไดรับความเปนธรรม

จากเจาหนาที่และไดรับการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไมสามารถตรวจดูเอกสารที่ถูก

ตองจากสํานวนคดีของศาลได ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูฟองคดีไดตรวจดูเอกสารที่

ถูกตอง 

คําวินิจฉัย  การใหตรวจดูเอกสารในสํานวนคดีแพงเปนอํานาจของศาลตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

กรณีจึงไมใชคดีพิพาทที่ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๙ และไมอาจ

กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลไมรับคําฟองไว

พิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๔๔) 
 

ขอสังเกต  คําวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีนี้สอดคลองกับคํานิยาม “หนวยงานของรัฐ”

ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมหนวยงานของรฐั

ทุกประเภท ยกเวนเฉพาะรัฐสภาและศาลในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี เพราะเหตวุารัฐสภา



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๓ 

มีอํานาจเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยว

กับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  สวนศาลนั้น การพิจารณาคดีของศาลจะเปนไปโดยเปดเผย กรณีใดจะ

เปนการพิจารณาลับหรือจะเปดเผยบางสวน รวมทั้งมีขอจํากัดในการเปดเผยอยางไร มีการบัญญัติไวใน

กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพงหรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมาย 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอ่ืนที่เกี่ยวของโดยตรงอยูแลว  

จึงเปนอํานาจเด็ดขาดของศาลตามกฎหมายดังกลาว การขอตรวจดูเอกสารในสํานวนคดีแพง  

จึงตองดําเนินการตามมาตรา ๕๔๑๒๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีไมอยูในบังคับ

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และไมใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจศาลปกครอง 

ตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
- สหกรณออมทรัพยไมใชหนวยงานทางปกครอง 
ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมีหนังสือขอคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของสหกรณและขอใหรับรองสําเนาเอกสารดวย แตสหกรณออมทรัพย 

มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีจึงฟองขอใหสหกรณออมทรัพยคัดสําเนาเอกสาร

ใหแกผูฟองคดีภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําพิพากษา 

คําวินิจฉัย  สหกรณออมทรัพยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่ 

เรียกเก็บจากสมาชิกของสหกรณเปนการอํานวยประโยชนแกสมาชิกของสหกรณโดยเฉพาะ จึงมีลักษณะ 

เปนองคกรธุรกิจเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๓๗ แหงพระราชบญัญติั 

สหกรณฯ  และแมวาตามพระราชบัญญัติสหกรณฯ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 

ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีตอสหกรณในลักษณะสงเสริม กํากับ ดูแล รวมทั้งการสั่งการตาง ๆ  

ในลักษณะที่อาจเปนการใชอํานาจของฝายปกครองก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องที่กฎหมาย 

กําหนดการใชอํานาจไวเฉพาะกรณี ไมใชเปนการใชอํานาจเขาควบคุมกิจการภายในของสหกรณทั้งหมด   

สหกรณจึงไมใชหนวยงานอื่นของรัฐหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให 

ดําเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  กรณีจึงไมใชคดีที่อยู

ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองฯ  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๔๖) 
 

                                                  

 
๑๒๕

 โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๒ หนา ๗. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๔ 

ขอสังเกต  สหกรณออมทรัพยแมจะตั้งขึ้นในสวนราชการ และถือวาเปนเรื่องสวัสดิการ

ภายในของสวนราชการนั้นก็ตาม  แตเนื่องจากตามพระราชบัญญั ติสหกรณ  พ .ศ. ๒๕๔๒ เมื่อได 

จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณแลว สหกรณดังกลาวก็มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกจากสวนราชการ ไมใชเปน

หนวยงานหรือเปนสวนหนึ่งของสวนราชการนั้น  ดังนั้น สหกรณออมทรัพยจึงไมใชหนวยงานของรัฐตาม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ๑๒๖ 

 
- การจัดทํารายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติการณดานยาเสพติดของเจาหนาที่

ตํารวจไมใชการกระทําทางปกครอง 
ขอเท็จจริง  ฟองวาเจาหนาที่ตํารวจไดจัดทํารายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติการณดาน 

ยาเสพติดเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยระบุวาผูฟองคดีเปนผูมีสวนเกี่ยวของดวย เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 

ความเสียหาย จึงขอใหเพิกถอนรายชื่อของผูฟองคดีในรายงานประวัติบุคคล 

คําวินิจฉัย  การที่ผูฟองคดีฟองวาไดรับความเสียหายจากการที่เจาหนาที่ตํารวจไดจัดทํา

รายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติการณดานยาเสพติดเสนอตอผูบังคับบัญชา การกระทําดังกลาวของเจา

หนาที่ตํารวจเปนเพียงการรวบรวมขอมูลขาวสารในชั้นตนเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนการปฏิบัติ

งานในหนาที่ตามปกติเทานั้น ไมใชการกระทําในทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาหรือมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งได  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองพิษณุโลก 
ที่ ๑๐/๒๕๔๕ และที่ ๑/๒๕๔๖) 

 
- การฟองขอใหนายกรัฐมนตรีแจงใหผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการตรวจสอบและคัดสําเนาเอกสาร  
ขอเท็จจริง   ผูฟองคดีมีหนังสือขอใหนายกรัฐมนตรีแจงให ผูวาราชการจังหวัด

กําแพงเพชรกับพวก คัดสําเนาหนังสือที่ผูฟองคดีมีถึงนาย พ. แจงเรื่องขอรับเอกสารและหนังสือหลักฐาน

การรับมอบเอกสารระหวางผูฟองคดีกับนาย พ. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และใหผูวาราชการจังหวัด

กําแพงเพชรกับพวกจัดสงเอกสารดังกลาวใหผูฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียน หากไมสามารถดําเนิน

การได ขอใหนายกรัฐมนตรีแจงใหผูฟองคดีทราบ แตจนถึงวันนําคดีมาฟองเปนเวลากวา ๑๑๑ วันแลว ก็ยัง

ไมมีการจัดสงเอกสารใหตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําสั่งใหนายกรัฐมนตรี 

หรือผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรกับพวกคัดสําเนาหนังสือตามคํารองขอของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัย  เมื่อเอกสารอันเปนขอมูลขาวสารของราชการที่ผูฟองคดีตองการอยูในความ

ครอบครองของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

                                                  

 
๑๒๖

 อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๗, หนา ๑๓. 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๕ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาขาราชการและควบคุมดูแลการปฏิบัติราช

การของสํานักนายกรัฐมนตรีไมมีหนาที่ที่จะตองสั่งการตามคําขอของผูฟองคดีเกี่ยวกับเอกสารที่อยูใน

ความครอบครองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแมกฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัว

หนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไป ซึ่งการบริหารราชการแผนดินและเปนผูบังคับบัญชาขาราช

การฝายบริหารทุกตําแหนง ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เปนกรมก็ตาม แตนายกรัฐมนตรีไมมีหนาที่โดยตรงที่จะเขาไปส่ังการใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร

ในฐานะผูบังคับบัญชาสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร และการที่ผูฟองคดีมีหนังสือถึงคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการคัดสําเนา 

หนังสือพรอมรับรองสําเนาถูกตองและจัดสงเอกสารดังกลาวใหผูฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียน   

และตอมาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนังสือแนะนําใหผูฟองคดีไปยื่นขอขอมูลขาวสาร

ตอสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรกอน และหากสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรไมดําเนินการ

หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ผูฟองคดีมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการนั้น  

เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการยื่นขอขอมูลขาวสารตอสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร  

ซึ่งเปนหนวยงานที่ครอบครองหรือดูแลขอมูลขาวสาร จัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดีตามขั้นตอนหรือ

วิธีการที่กฎหมายกําหนดตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหคําแนะนํา ประกอบกับ นายก

รัฐมนตรีไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองสั่งการตามที่ผูฟองคดีรองขอ  กรณีจึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่

หน วยงานทางปกครองหรือ เจ าหน าที่ ของรัฐละ เลยต อหน าที่ ต ามที่ กฎหมายกํ าหนดให 

ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๖๗๑/๒๕๔๘) 

 
๒.๒.๒  กรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขแหงการฟองคดี 
 

๒.๒.๒.๑  เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดี 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองจะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสีย

หายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการกระทําหรือการงดเวน 

การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ และมีคําขอที่ศาลปกครองสามารถแกไขเยียวยาทุกขหรือยุติขอโตแยงไดตามที่

กําหนดไวในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ซึ่งในคดีประเภทฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๑) นั้น จะถือหลักความเปนผูมีสวนไดเสียอยางกวาง กลาวคือ เพียงแตไดรับความเดือดรอน

หรือถูกกระทบกระเทือนจากการกระทํานั้น ก็ถือเปนผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๖

สวนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) นั้น จะถือหลักความเปนผูมีสวน 

ไดเสียอยางแคบ คือ ผูฟองคดีจะตองแสดงใหเห็นวาสิทธิของตนถูกโตแยง หรือมีการโตแยงสิทธิของ 

ผูฟองคดีแลว จึงจะถือวาเปนผูมีสวนไดเสียอันอาจฟองคดีได  สําหรับขอพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอ

มูลขาวสารของราชการมีแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับความเปนผูมีสิทธิฟองคดี ดังนี้ 
 

ก) กรณีไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
- หนวยงานทางปกครองฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่วินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารฯ 
ขอเท็จจริง  บริษัท ว. จํากัด เปนผูเขารวมเสนอราคาในโครงการพัฒนาที่

ดิน แตไมไดรับสิทธิการเปนผูชนะการประกวดราคา บริษัทฯ จึงมีหนังสือขอใหการรถไฟแหงประเทศไทย  

(ผูฟองคดี) เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคา จํานวน ๔ รายการ แต 

การรถไฟแหงประเทศไทยปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว บริษัทฯ จึงมีหนังสืออุทธรณ 

คําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตอประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งตอมาคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ มีคําวินิจฉัยใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ทั้ง ๔ รายการ ตามคําขอของบริษัทฯ ภายใน ๗ วัน แตการรถไฟแหงประเทศไทยเห็นวาไมสามารถเปด

เผยขอมูลขาวสารตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ได เนื่องจาก 

การเปดเผยขอมูลดังกลาวอาจทําใหการพิจารณาคดีระหวางบริษัทฯ กับการรถไฟแหงประเทศไทย 

ที่อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองอาจเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค

ได และเปนการไดเปรียบเสียเปรียบทางคดี  อีกทั้ง การรถไฟแหงประเทศไทยไดสงเอกสารทั้ง ๔ รายการ

ใหกับพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุดไปทั้งหมดแลว การรถไฟแหงประเทศไทยจึงนําคดีมาฟอง

ขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา  มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ บัญญัติใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจหนาที่พิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของเจาหนาที่ของรัฐ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงพระ

ราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่

สุ ด   อี กทั้ ง  คณ ะรัฐมนตรีมี ม ติ เมื่ อ วัน ที่  ๙ มี น าคม  ๒๕๔๒ ว า  เมื่ อคณ ะกรรมการวินิ จ ฉั ย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยและแจงใหหนวยงานของรัฐทราบ ใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับ

แจงถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยเครงครัดภายใน  

๗ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัย ผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนาที่ชั้นตนในการออกคําสั่งทางปกครอง 

จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีเพื่อเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๗ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารเปนการควบคุมตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการเปด

เผยขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของราชการ โดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา

อุทธรณตามที่กฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ผลของคําวินิจฉัยจึงยอมเปนที่สุดและผูกพันผูฟองคดีที่

จะตองปฏิบัติตามตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับพระราช

บัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณที่สําคัญในการกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลขาว

สารใหป ระชาชนได รับทราบ  สามารถ เข าถึ งและตรวจดู ได โดยงาย   ทั้ งนี้  เพื่ อจะได แสดง 

ความคิดเห็นและปกปกรักษาประโยชนของตน ควบคูไปกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล  ดังนั้น 

หากใหผูฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และเปนผูออกคําสั่ง

ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารสามารถใชสิทธิฟองคดีเพื่อเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีได  

ยอมขัดตอหลักการควบคุมตรวจสอบภายในฝายบริหาร และทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาว

ขาดประสิทธิภาพและไมบรรลุผลตามเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติไว  อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีไดมีมติ

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ กําหนดแนวทางปฏิบัติวา เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหหนวยงานของรัฐรีบดําเนินการภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบ

คําวินิจฉัย หากเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษ

ทางวินั ยทุ กกรณี  ผู ฟ อ งคดี ในฐานะหน วยงานของรัฐซึ่ งอยู ในบั งคับ บัญ ชาจึ งต องปฏิ บั ติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  นอกจากนั้น การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาในกรณีนี้ 

ยังทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินกิจการของรัฐ และการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไมทําให 

ผูฟองคดีเสียเปรียบในการพิจารณาคดีของศาล เนื่องจากขอมูลขาวสารที่บริษัทฯ รองขอ เปนขอมูลขาว

สารที่ตองเปดเผยใหคูกรณีทราบในชั้นการพิจารณาคดีของศาลอยูแลว  กรณีจึงไมอาจถือไดวา 

ผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี

ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปก
ครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๔๘) 

 

 

ขอสังเกต  มติคณะรัฐมนตรีเปนการใชอํานาจบริหารราชการแผนดิน 

ในการตัดสินใจรวมกันของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอํานาจดังกลาวอาจมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ

บทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ รวมทั้งระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติ และโดยที่คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ 

ทั้งในงานดานนโยบาย และในฐานะที่เปนองคกรสูงสุดของฝายปกครอง  ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงอาจ

มีลักษณะเปนงานนโยบายซึ่งเปนการกําหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานอยางใด 

อยางหนึ่งที่หนวยงานที่ควบคุมดูแลหรือรับผิดชอบในเรื่องนั้นจะตองรับไปดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๘ 

มติคณะรัฐมนตรี หรืออาจมีลักษณะเปนคําสั่งซึ่งมีผลทางกฎหมายโดยตรงเปนกรณีเฉพาะรายหรือ 

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ หรืออาจมีลักษณะเปนกฎซึ่งมีผลบังคับเปนการทั่วไปที่ผูอยูในบังคับ 

ตองปฏิบัติตาม ซึ่งการพิจารณาวามติคณะรัฐมนตรีใดมีสภาพเปน “กฎ” หรือไมนั้น อาจพิจารณาไดจาก

บทนิยามของ “กฎ” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และมาตรา ๓ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่ว

ไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสถานภาพ 

ทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี ศาลปกครองมีแนวคําวินิจฉัยวา มติคณะรัฐมนตรีที่มีสภาพเปน “กฎ” 

หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่ผูอยูในบังคับตอง

ปฏิบัติตาม หรือมีสภาพบังคับเปนการทั่วไปกับหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ รวม

ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองปฏิบัติตาม หากฝาฝนไมปฏิบัติตามยอมมีความรับผิด ดังเชน   

มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ 

ที่ใหสิทธิพิเศษบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ทศท.) ในการใหบริการเลขหมายโทรศัพทของ 

ทศท. โดยใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐพิจารณาการขอเลขหมายโทรศัพทใหม

ของ ทศท. เปนลําดับแรก เวนแต ทศท. ไมอาจใหบริการไดในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเงื่อนไขให ทศท. ให

สวนลดและยกเวนคาบริการสําหรับโทรศัพทพื้นฐาน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๔๖)  

มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดหลักการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและ 

ผูประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๔๖)  มติคณะรัฐมนตรีที่ เห็นชอบหลักเกณฑการชวยเหลือ

เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนตามมติคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรในการประชุม 

คร้ังที่  ๒/๒๕๔๑ เมื่ อวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๔๑ (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่  ฟ .๑๐/๒๕๔๙)   

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ รับทราบมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะ

รัฐมนตรี คณะที่ ๔ เกี่ยวกับการกําหนดเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

วิชาชีพเฉพาะ (ดาน Science and Technology) (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๔/๒๕๔๘)  โดย

ไมใชมติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปนการกําหนดนโยบายของฝายบริหารที่ยังไมมีผลทางกฎหมายโดย

ตรงไปสูภายนอก  ดังเชน มติคณะรัฐมนตรีที่ใหถือปฏิบัติการนับอายุของบุคคลตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๑๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนเพียงการอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อการปฏิบัติ

ต า ม  (คํ า สั่ ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง สู ง สุ ด ที่  ฟ .๕/๒๕๔๖ แ ล ะ ที่  ฟ .๒๑/๒๕๔๖)   

มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองหามสงงูมีชีวิตและหนังงูที่ยังไมไดแปรรูปออกนอกราชอาณาจักร ไมมีลักษณะ 

เปนการกําหนดหลักเกณฑที่มีผลใชบังคับกับหนวยงานหรือบุคคลภายในองคกรบริหาร แตมีลักษณะ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๐๙ 

เปนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงออกงูมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งหนังงูทุกชนิดที่ยังไมแปรรูปออกไป

จําหนายตางประเทศ มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวยังไมมีผลทางกฎหมายโดยตรงไปสูภายนอก (คํา

สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๔/๒๕๔๖)  มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติแผนระดมทุนของบริษัท 

กฟผ. จํากัด (มหาชน) เพื่อสรางโรงไฟฟา และเห็นชอบการจัดสรรกําลังการผลิตใหกับบริษัทดังกลาว เปน

เร่ืองของการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะในดานของการผลิตไฟฟาจําหนายแก

ประชาชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/

๒๕๔๙)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่เห็นชอบใหยุบเลิกองคการรับสงสินคาและ

พัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) เปนเรื่องการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกร

และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญที่ไดกระทําในฐานะเปนรัฐบาล (คําสั่งศาลปก
ครองกลางที่ ๙๓/๒๕๔๙) 

เมื่อนําหลักเกณฑดังกลาวมาพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๔๒ ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติวา เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมี 

คําวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหหนวยงานของรัฐรีบดําเนินการภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบ 

คําวินิจฉัย หากเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษ

ทางวินัยทุกกรณี ผูฟองคดีในฐานะหนวยงานของรัฐซึ่งอยูในบังคับบัญชาจึงตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังกลาวนั้น เห็นไดวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑที่มีผลบังคับเปนการ

ทั่วไปกับหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอง

ปฏิบัติตาม หากฝาฝนไมปฏิบัติตามยอมมีความรับผิดตามมาตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด จึงมี

ลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 
- ผูที่มีสําเนาขอมูลขาวสารที่รองขอใหหนวยงานของรัฐจัดหาให 

อยูแลว ไมใชผูเสียหายในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมจัดหาขอมูลดังกลาวให 
ขอเท็จจริง              ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงรัฐมนตรี 

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขอเขาพบรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือ 

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เร่ือง ขอใหสงเสริมครูผูเชี่ยวชาญของโรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน จังหวัด

เชียงใหม รวม ๒ ฉบับ  ตอมา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดไปติดตอเจาหนาที่ของสํานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอสําเนาหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว แตเจาหนาที่ไมจัดหาขอมูลดัง

กลาวใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล  

คําวินิจฉัย  ศาลเห็นวา ขอเท็จจริงปรากฏตามสําเนาหนังสือรองเรียนของ 

ผูฟองคดีที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสงตามคําสั่งเรียกของศาลวา ผูฟองคดีมี

สําเนาหนังสือที่ผูฟองคดีขอใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเปดเผยขอมูลอยูแลว  ดังนั้น การที่



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๐

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ไมไดจัดหาเอกสารตามคําขอของผูฟองคดีหรือจัดหาใหไมครบถวน 

จึงไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ

เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวย

งานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่จะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๒๕๐/

๒๕๔๘∗) 
 
ข) กรณีที่ คําขอของผูฟองคดีไมใชคําขอที่ศาลสามารถกําหนด 

คําบังคับได 
คําขอใหศาลเรียกเอกสารหลักฐานจากหนวยงานของรัฐมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของศาลไมใชการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  
ขอเท็จจริง  ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจที่ ผู บังคับบัญชาตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนทางวินัยและไดรับคําสั่งลงทัณฑกักขัง กรณีถูกกลาวหาวาแสดงกริยากระดางกระเดื่อง

ขมขูผูบังคับบัญชาและกรณีถูกกลาวหาวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ ประพฤติ

ตนไมเหมาะสมตอตําแหนงหนาที่ราชการ ผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและขอใหศาลมี

คําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสงหลักฐานการไปชวยราชการและหลักฐานการยายไปปฏิบัติหนาที่

ของข าราชการตํ ารวจอื่ น  รวมทั้ งหลั กฐานบัญชีลงเวลาปฏิ บั ติ ราชการของกองกํ ากับการ ๓  

กองอํานวยการศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล   

คําวินิจฉัย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหศาลปกครอง

มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีไมวาจะเปนการกําหนดระยะเวลาใหคูกรณี 

ตองชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร แมคูกรณีไมมีคําขอใหศาลเรียกเอกสารจากผูครอบครองเอกสาร 

ศาลก็สามารถใชดุลพินิจเรียกมาประกอบการพิจารณาไดหากเห็นวาเปนเอกสารสําคัญในคดี  สําหรับพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เปนกฎหมายที่ใหสิทธิแกประชาชนในการไดรูขอมูลขาวสาร 

ของราชการ เพื่อใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตามความ

เปนจริง โดยมีขอยกเวนไมตองเปดเผยเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหาย 

ตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการฯ ไมใชเปนขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของผูฟองคดีจะตองไปดําเนินการเพื่อแกไข

ความเดือดรอนหรือเสียหายกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางใด  อยางไรก็ตาม คําขอของผูฟองคดีที่ใหศาลเรียกเอกสารหลักฐาน

จากหนวยงานของรัฐเปนคําขอใหศาลเรียกเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยไมไดเปนการขอให



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๑

ศาลเพิกถอนหรือพิ จารณาถึงความชอบดวยกฎหมายของเอกสารนั้ น  จึงไม ใช คําขอที่ ศาล 

จะกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๔๕) 

 

ขอสังเกต  
(๑)  การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองใชระบบไตสวน ซึ่ง

ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารที่เห็นวาเปนเอกสารสําคัญในคดีมาประกอบการพิจารณาของศาลไดเอง โดยที่

คูกรณีไมตองมีคําขอ 

(๒)  ศาลวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เปน

กฎหมายที่รับรองสิทธิในการไดรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ไมใชเปนขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดใหเปน

หนาที่ของผูฟองคดีที่จะตองไปดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนที่จะนํามาฟองตอ

ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  แตการใชสิทธิในการรับ

รูขอมูลขาวสารของราชการตองดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ 

(๓)  คําขอใหศาลเรียกเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยไมได

ขอใหศาลเพิกถอนหรือพิจารณาถึงความชอบดวยกฎหมายของเอกสาร ไมใชคําขอที่ศาลจะมีอํานาจ

กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

ค) กรณีความเดือดรอนเสียหายอันเปนเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้น 
ไปแลว ศาลไมตองกําหนดคําบังคับใดๆ อีก  มีตัวอยางคดีดังนี้ 

(๑) ผูฟองคดีเปนขาราชการครูไดมีบันทึกขอหลักฐานแสดงรายละเอียด

ประกอบการเบิกจายเงินเดือนโดยใชบริการของธนาคาร (สลิปเงินเดือน) ที่รับรองความถูกตองโดยเจา

หนาที่การเงิน เพื่อจะนําไปใชประกอบการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและทําบัตรเครดิต แตสํานักงาน 

การประถมศึกษาอําเภอคลองหลวงซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการเบิกจายเงินเดือนไดจัดสงใบงบหนาจายเงิน

ใหแกผูฟองคดี และผูรับรองเอกสารไมใชเจาหนาที่การเงินที่รับผิดชอบ ผูฟองคดีเห็นวาเอกสารดังกลาว

ไมสามารถนําไปใชตามความประสงคได  อีกทั้ง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

มีหนังสือชี้แจงวาการดําเนินการของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอคลองหลวงถูกตองแลว ผูฟองคดี 

เห็นวาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีเจตนากลั่นแกลง ละเวนการปฏิบัติหนาที่และ 

เลือกปฏิบัติ จึงขอใหศาลเพิกถอนหนังสือของผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ชี้แจง 

เร่ืองรองเรียนและขอใหออกหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายเงินเดือนดังกลาวใหแก 

ผูฟองคดี 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๒ 

คําวินิจฉัย การที่ผูฟองคดีมีความประสงคใหเจาหนาที่ของรัฐจัดทํา

หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายเงินเดือนโดยใชบริการของธนาคารที่รับรองความถูกตอง

โดยเจาหนาที่การเงินที่รับผิดชอบ เพื่อใชเปนหลักฐานในการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและเพื่อใชเปนหลัก

ฐานในการทํานิติกรรมกับสถาบันการเงินตาง ๆ ซึ่งผูฟองคดีไดรับเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียด

ประกอบการเบิกจายเงินเดือนดังกลาวแลว แตผูฟองคดีเห็นวาเอกสารดังกลาวไมชัดเจนเพียงพอที่จะใช

เปนหลักฐานไดนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีการจัดทําหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิก

จายเงินเดือนดังกลาว รวมทั้งผูอํานวยการโรงเรียนฯ ไดออกหนังสือรับรองตําแหนงเงินเดือนและอัตราเงิน

เดือนใหแกผูฟองคดีแลว และผูฟองคดีไดรับการอนุมัติใหเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแลว ประกอบกับ 

ไมปรากฏวาสถาบันการเงินอื่นไดปฏิเสธไมรับพิจารณาหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจาย

เงินเดือนดังกลาวที่ผูฟองคดีกลาวอาง กรณีจึงเห็นไดวาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีอันเปน

เหตุแหงการฟองคดียอมหมดสิ้นไปแลว ศาลไมจําตองกําหนดคําบังคับใด ๆ อีก  ศาลไมรับคําฟองไว

พิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๖/๒๕๔๗)  
 

(๒) ผูฟองคดียื่นคําขอตอพนักงานอัยการเพื่อใหสงสรุปพยานหลักฐาน

พรอมความเห็นในการสั่งไมฟองคดีอาญาที่ผูฟองคดีเปนผูเสียหายไปใหผูฟองคดี แตพนักงานอัยการ 

ไมสงใหตามคําขอ ผูฟองคดีจึงขอใหศาลพิพากษาบังคับใหพนักงานอัยการสงเอกสารดังกลาวใหแก 

ผูฟองคดี 

คําวินิจฉัย เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ในระหวางการพิจารณาคดีของ

ศาล ผูฟองคดีไดรับสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ

ส่ังคดีตามที่พนักงานอัยการไดจัดสงใหแลว  กรณีจึงถือไดวาเหตุที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน

หรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐตามคําฟองไดหมดสิ้นไปแลว ไมมีกรณีที่ศาลจะ

ตองกําหนดบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ศาลจําหนาย

คดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๔๘)  
 

 

 

 

(๓) ผูฟองคดีฟองวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมดําเนินการเปดเผยขอ

มูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดี จํานวน ๓ รายการ ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารฯ มีคําวินิจฉัยใหเปดเผย ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําสั่งใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดําเนินการ

จัดสงสําเนาหนังสือทั้ง ๓ รายการใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัย  เมื่อปรากฏวาภายหลังจากที่ศาลรับคําฟองไวพิจารณาแลว 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสงสําเนาเอกสารที่อยูในความครอบครอง จํานวน ๓ รายการ ตาม 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหผูฟองคดีทราบแลว  ดังนั้น เหตุแหงการ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๓ 

ฟองคดีจึงหมดสิ้นไปแลว ศาลไมอาจออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญติัจดั

ต้ังศาลปกครองฯ ใหผูฟองคดีได  ศาลจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ 

๖๓๘/๒๕๔๘∗)  
 

๒.๒.๒.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

กอนผูเสียหายจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษา

เพิกถอนคําสั่งเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ผูเสียหายจะตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธี

การสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว

กอน  โดยแยกพิจารณาไดดังนี้ 

(๑) กรณีฟองวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ 

หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนไดตรวจดูตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอ

ของผูฟองคดีตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูฟองคดีจะ

ตองใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ กอนการฟองคดีตอศาลปกครอง  

(๒) กรณีฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของผูมี

ประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ผูฟองคดีจะตองใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๘ หรือ

มาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แลวแตกรณี กอนการฟองคดีตอ 

ศาลปกครอง   

 

เมื่อผูเสียหายใชสิทธิรองเรียนหรือสิทธิอุทธรณ ดังกลาวแลว และคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แลวแตกรณี 

วินิจฉัยสั่งการหรือไมวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนดเวลาตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

กํ าหนดไวแล ว  (มาตรา  ๑๓ วรรคสอง  และมาตรา  ๓๗) ผูฟ อ งคดีจึ งจะมี สิทธินํ าคดีมาฟ อง 

ศาลปกครองได  สําหรับแนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 

ความเดือดรอนหรือเสียหาย มีดังนี้ 
 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๔ 

(๑)  กรณีไมไดดําเนินการใชสิทธิรองเรียนหรืออุทธรณเพื่อแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว กอน
ฟองคดีตอศาลปกครอง 

 

(๑.๑) กรณีไมไดใชสิทธิรองเรียนตามมาตรา ๑๓ แหงพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  มีแนวคําวินิจฉัยดังนี้ 

ก. คดีที่เทศบาลไมอนุญาตใหคัดหรือถายสําเนาเอกสารเกี่ยว

กับโครงการปลูกตนเฟองฟาทางเขาหาดทรายแกว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  การฟองคดีตอศาล

ปกครองจะตองเปนไปตามเงื่อนไขแหงการฟองคดี กลาวคือ ตองมีการอุทธรณหรือรองทุกขภายในฝาย

ปกครองกอนตามกฎหมายเฉพาะหรือตามมาตรา  ๔๔ แหงพระราชบัญญั ติวิธีปฏิบั ติราชการ 

ทางปกครองฯ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ แลว เห็นวา กฎหมายใหสิทธิประชาชนขอสําเนาเอกสารของทางราชการได และหากหนวยงาน

ที่ไดรับคําขอไมจัดให ประชาชนผูรองขอมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อ

พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนได และแมกฎหมายดังกลาวจะไมไดบัญญัติวาตองใชสิทธิดัง

กลาว แตก็ตองถือวากฎหมายดังกลาวไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ

เสียหายไวโดยเฉพาะแลว  ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีไมไดรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

จึงถือไดวายังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนในการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ

ฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๓๑/๒๕๔๕) 

 

ข. คดีที่กรมธนารักษไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่อยูในความ

ครอบครองของกรมธนารักษ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  เมื่อผูฟองคดีเห็นวาอธิบดีกรมธนารักษไม

ไดใหขอมูลขาวสารโดยครบถวน ผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๓ แหงพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อให

พิจารณาและใหความเห็นในกรณีที่อธิบดีกรมธนารักษฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่ใหขอแนะนําตออธิบดีกรมธนารักษใน

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ รวมทั้งเขาไปตรวจสอบขอมูลขาวสาร

วามีจริงหรือไม และหากอธิบดีกรมธนารักษไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ

เดียวกัน ผูฟองคดียอมใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตาม 

มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  เมื่อผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ

แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว ผูฟองคดี 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๕ 

จึงไมมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปก

ครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๔๕) 
 

ขอสังเกต  ศาลวินิจฉัยในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ ไววา มี ๒ กรณี คือ ๑) การใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และ  

๒) การใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ซึ่งกรณีที่ผูฟองคดีขอใหกรมธ

นารักษเปดเผยขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง แตอธิบดีกรมธนารักษอนุญาตใหผูฟองคดี 

ไดรับทราบขอมูลขาวสารไมครบถวน โดยแจงวาไมมีเอกสารบางรายการตามคําขอและผูฟองคดีไมเชื่อวา

เปนความจริง เขาลักษณะเปนกรณีที่ตองใชสิทธิรองเรียนตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ และเมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตรวจสอบและ

แจงผลการตรวจสอบใหผูฟองคดีทราบแลว หรือไมมีการแจงผลการตรวจสอบใหผูฟองคดีทราบภายใน

เวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงจะเปนผูมีสิทธิในการฟองคดีตอศาลปก

ครองได เพราะถือวาดําเนินการตามขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว

ครบถวนแลว  สวนกรณีตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เปนเรื่องที่หนวย

งานของรัฐมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารตองใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๘  สวนมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ  นั้ น  เป นกรณี ขอแก ไขเปลี่ ยนแปลงขอมู ลข าวสารส วนบุ คคล  ซึ่ งหากหน วยงานของรัฐ 

ไมแกไขเปลี่ยนแปลงใหตามคําขอ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได

ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

ค. การขอใหเปดเผยผลสรุปคําวินิจฉัย สํานวนการรองคัดคาน

การเลือกตั้ง และบันทึกรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูฟองคดีตองดําเนินการ

ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กลาวคือ ผูฟองคดี

ตองไปขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองตอหนวยงานที่ครอบครองเอกสารนั้น หาก

หนวยงานของรัฐไมจัดหาขอมูลหรือปฏิเสธไมยินยอมใหตรวจดู ผูฟองคดีมีสิทธิรองเรียนตอคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดตามมาตรา  ๙ มาตรา  ๑๑ มาตรา  ๑๓ และมาตรา  ๒๘  

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เมื่อผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่พระราช

บัญญั ติข อมู ลข าวสารของราชการฯ  กํ าหนดไว  ผู ฟ อ งคดี จึ งไม มี สิทธิฟ องคดีต อศาลตาม 

มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๔๖) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๖

ง. กรณีที่ผูฟองคดีประสงคจะขอตรวจดูเอกสารการสอบสวน

และเห็นวาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษไมสําเนาเอกสารการสอบสวนในสวนที่ผูฟองคดี

สมควรจะไดรับโดยไมมีเหตุอันควรจะอางไดตามกฎหมาย ผูฟองคดีจะตองรองเรียนตอคณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งเปนกฎหมาย

ที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะแลว  เมื่อผูฟองคดี

นําคดีมาฟองโดยที่ยังมิไดดําเนินการตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนไว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟอง

คดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 

๒๗๕/๒๕๔๖) 

จ. กรณีที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติไมอนุญาตใหผูฟองคดี 

ซึ่งถูกลงโทษไลออกจากราชการ ตรวจหรือคัดรายงานการประชุมของอนุกรรมการคณะกรรมการขาราช

การตํารวจ ผูฟองคดีตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชก ารฯ  กํ าห นด ไว ก อนนํ าคดี ม าฟ อ งต อศ าลปกค รอ ง  (คํ าสั่ งศ าลปกครอ งกล างที่  

๑๔๘/๒๕๔๗)  

นอกจากนี้  ยังมีกรณีที่ศาลวินิจฉัยวาผูฟองคดีไมไดใชสิทธิรอง

เรียนกอนฟองคดีตอศาลปกครอง ไดแก กรณีกรมธนารักษไมเปดเผยขอมูลขาวสารในความครอบครอง 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๔๕), การเคหะแหงชาติไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชา

ระหวางการเคหะแหงชาติกับเอกชน (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๔๐๗/๒๕๔๖), กรณีผูกํากับการสถานี

ตํารวจนครบาลสอบสวนไมชี้แจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนกรณี เจาหนาที่ ตํารวจละเลย 

ตอการปฏิบัติหนาที่ไมจับกุมผูกระทําผิดใหผูฟองคดีทราบ (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๘๑/๒๕๔๖), ผู

วาราชการจังหวัดกําแพงเพชรไมจัดสงเอกสารสําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีประ

จําป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแกผูฟองคดีตามคํารองขอ (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๐๒๑/

๒๕๔๖), ธนาคารแหงประเทศไทยไมใหผูฟองคดีตรวจดูเอกสารตาง ๆ ของบริษัทบริหารสินทรัพยที่อยู

ภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยโดยครบถวน (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๒๖๘/๒๕๔๖), กรมธ

นารักษและสํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรคไมเปดเผยเอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดินและหลัก

ฐานการขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุของกรมราชทัณฑ (คําสั่งศาลปกครองพิษณุโลกที่ ๓๗/๒๕๔๖ และ

ที่ ๔๙/๒๕๔๖), เจาพนักงานที่ดินไมดําเนินการตรวจสอบขอมูลผูครอบครอง น.ส.๓ ก. ที่พิพาทตามคํา

ขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๔๗), สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ไมเปดเผยขอมูลและไมทําสําเนาหนังสือที่ผูฟองคดีมีถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คําสั่ง 

ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๔/๒๕๔๗), ผูฟองคดีขอทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกรณีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๗ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลถูกกลาวหาวานําเงินที่ไดจากการขายขยะขององคการบริหารสวนตําบล 

ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๔๘), ผูวาราชการจังหวัดไมไดจัดสง

สําเนาเอกสารหลักฐานงบปวันทําการของขาราชการและลูกจางชั่วคราวอันเปนเอกสารประกอบการขอ

รับบําเหน็จบํานาญใหแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๕๕๑/๒๕๔๘) 
 

(๑.๒) กรณี ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๘ แหงพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  มีแนวคําวินิจฉัยดังนี้ 

ก. คดีที่ขาราชการที่ถูกรองเรียนฟองวา ศึกษาธิการอําเภอ 

ไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนที่กลาวหาวาผูฟองคดีแสวงหาผลประโยชนแกตนเองดวยการ 

เรียกเก็บเงินคาดําเนินการขอจัดตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และศึกษาธิการจังหวัดมีคําสั่ง 

ไมรับฟงคําคัดคานของผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หนังสือรองเรียนดังกลาวถือเปนขอมูล

ขาวสารของราชการตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งหากเจาหนาที่ของ

รัฐมีคําสั่งไมใหเปดเผยหรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสีย ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน  ๑๕ วัน  นับแตวันที่ ได รับแจงคําสั่ งนั้ น 

ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งถือเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ

สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ  เมื่อศึกษาธิการอําเภอมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูล  

และศึกษาธิการจังหวัดมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูฟองคดี ผูฟองคดีตองอุทธรณคําสั่งดังกลาว 

ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารกอน จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดตามมาตรา ๔๒  

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๔๕) 
 

ข . คดีที่ ผูแพการประกวดราคาไมได รับอนุญาตใหตรวจดู

เอกสารเกี่ยวกับการประกวดราคา โดยอางวาเปนเรื่องลับ  ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา เอกสารเกี่ยว

กับการประกวดราคาเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผูถูกฟองคดี (สํานัก

งานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ จึงเปนขอมูลขาวสารของราชการตาม

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  การที่ ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุญาต 

ใหผูฟองคดีตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการประกวดราคาซึ่งเปนขอมูลขาวสารของราชการ จึงถือวาผูถูกฟองคดี

มีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เมื่อผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไม

ไดดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครอง
กลางที่ ๑๒๑๒/๒๕๔๖ (มีความเห็นแยง)) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๘ 

ค. คดีที่ขาราชการที่ถูกรองเรียนฟองขอใหผูอํานวยการสํานัก

งานเขตพื้นที่การศึกษาเปดเผยบันทึกการประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาและสําเนาเอกสารตางๆ ที่ใชในการรองเรียนผูฟองคดี เพื่อนําไปดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของ

ตามกฎหมาย  ศาลปกครองพิษณุโลกวินิจฉัยวา การที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี

หนังสือปฏิเสธไมสงสําเนาเอกสารตามที่ผูฟองคดีรองขอใหแกผูฟองคดีโดยใหเหตุผลวาเปนความลับของ

ทางราชการ ผูฟองคดีจะตองใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  เมื่อผูฟองคดียังไมได

อุทธรณตามที่กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการเยียวยาไว จึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา 

๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองพิษณุโลกที่ ๘๔/๒๕๔๗)  
 

(๑.๓)  กรณีไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๒๕ แหงพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

- กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน

ประวัติขาราชการ (ก.พ. ๗) ตอหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการควบคุมดูแลเอกสารดังกลาว แตหนวย

งานมีมติไมอนุมัติใหแกไข ผูฟองคดีจึงขอใหศาลมีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐแกไขวัน เดือน ปเกิดใน

ทะเบียนประวัติขาราชการใหถูกตอง  ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา  ขอมูลเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดของ

ผูฟองคดีในทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. ๗ ) เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๔ แหงพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เมื่อผูฟองคดีมีคําขอแกไขตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ

มูลขาวสารดังกลาวแตหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารใหตรงตามคําขอ ผูฟองคดีมี

สิทธิอุทธรณคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  เมื่อผูฟองคดีไมไดยืน่

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารกอนยื่นฟองคดี จึงเปนกรณีที่มิไดปฏิบัติตาม

ข้ันตอนหรือวิธีการสํ าหรับการแก ไขความ เดื อดรอน เสี ยหายตามที่ กฎหมายกํ าหนดตาม 

มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๖๒๖/
๒๕๔๖, ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ และที่ ๓๗๒/๒๕๔๗)  

 
(๒) กรณีใชสิทธิรองเรียนหรืออุทธรณเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือ

เสียหายตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว ภายหลังจากฟองคดีตอ

ศาลปกครองแลว ถือเปนการฟองคดีที่ไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการฟองคดีปกครองที่กฎหมาย

กําหนดใหตองดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๔๕)  คําวินิจฉัยที่วินิจฉัยในทํานอง



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๑๙ 

เดียวกัน ไดแก กรณีที่กรมพลาธิการทหารบกไมเปดเผยขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการประกวด

ราคาตามประกาศประกวดราคาของกรมพลาธิการทหารบก (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๑๙/๒๕๔๙) 

 

(๓) กรณีผูฟองคดีนําคดีมาฟองกอนพนกําหนดระยะเวลาพจิารณาเรือ่ง
รองเรียนหรืออุทธรณตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไว 

ก. คดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ไม เปดเผยขอมูลผลการดําเนินการกรณีประธานกรรมการบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต .  

ถูกกลาวหาวาทุจริตตอหนาที่  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  การที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แลว 

แตคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยังไมไดมีการสั่งการตามกฎหมายดังกลาว เนื่องจาก 

อยูระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หรือไม ผูฟองคดี 

จึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๔๘) 

หมายเหตุ  ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไมรับคํารองของคณะรัฐมนตรี

โดยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กรณีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐ

มนตรีเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กับคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เนื่องจากคณะกรรมการ

วิ นิ จ ฉั ย ก าร เป ด เผ ยข อมู ล ข า วส า รไม ใช อ งค ก รต าม รัฐ ธ รรมนูญ  และก รณี ต าม คํ า ร อ ง 

เปนปญหาการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนหนวยงาน

ของฝายบริหารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ดังนั้น แมคณะรัฐมนตรีจะเปนองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ แตการที่คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล 

ตามที่พระราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจไว เพื่อมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใชอํานาจตามพระ

ราชบัญญัติดังกลาว คณะรัฐมนตรีไมไดใชอํานาจในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญแตอยางใด เมื่อมี

ปญหาเกิดขึ้นจากการใช อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ตามที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จึงไมใชกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๐ 

ที่เปนองคกรตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (คําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๙/๒๕๔๘) 

 
ข. คดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอใหคณะ

กรรมการการเลือกตั้ งเปด เผยขอมูล เกี่ยวกับการรายงานการกระทําความผิดของผูฟ องคดี  

แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเปดเผย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือลงวันที่ ๘ 

มีนาคม  ๒๕๔๔ แจงผูฟองคดีวา งานในหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง รวมทั้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการฯ จึงถือไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดี

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔ แตผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ

มูลขาวสาร  ซึ่งตอมาปรากฏวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีมติใหนําเรื่องที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดีเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการฯ กรณีจึงเห็นไดวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ไดถือเอาหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีเปนคําอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของผูฟองคดี  ดังนั้น 

จึงตองถือวาผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตอคณะกรรมการวินิจฉัย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

จะตองวินิจฉัยคํารองอุทธรณดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๗ 

เมษายน ๒๕๔๔ ตอเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จภาย

ในระยะเวลาดังกลาวหรือมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ผูฟองคดีจึงจะยื่นฟอง

คดีตอศาลได แตปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเปนเวลาภายหลัง

จากวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔ เพียง ๒๐ วัน เทานั้น กรณีจึงไมเปนไปตามเงื่อนไขในการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓๔/๒๕๔๗∗ 
(องคคณะพิเศษ))  

 
ค. คดีที่แพทยสภาไมเปดเผยขอมูลประวัติสวนตัวของศัลยแพทยผูให

การรักษาผูฟองคดีจนเปนเหตุใหเสนประสาทเสียงของผูฟองคดีถูกตัดขาดจนไมมีทางรักษา โดยอางวา

เปนขอมูลสวนบุคคลที่ไมตองเปดเผย และผูฟองคดีขอใหแพทยสภาชดใชคาเสียหาย  ศาลปกครอง

กลางวินิจฉัยวา  การฟองเรียกคาเสียหายจากการไมเปดเผยขอมูลขาวสารเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการ

กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๑ 

วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  เมื่อผูฟองคดีทราบคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาว

สารแลว ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการซึ่งอาจถือวาเปนการอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาว

สารตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ก็ตาม แตเมื่อยังไมพนกําหนดระยะ

เวลาพิจารณาอุทธรณ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๓๗  

วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  จึงถือไดวาผูฟองคดียังไมได

ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาล

ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓/

๒๕๔๙∗) 
ง. คดีที่ผูฟองคดีขอใหการทาเรือแหงประเทศไทยเปดเผยใบสําคัญ 

การจายเงินคาเสียหาย แตการทาเรือแหงประเทศไทยแจงวาไมมีเอกสารดังกลาว  ศาลปกครองกลาง

วินิจฉัยวา  เมื่อผูฟองคดีใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เพื่อตรวจสอบความมีอยูของใบสําคัญจายคาเสียหาย

แลว และเรื่องรองเรียนดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

ดังนั้น จึงเปนกรณีที่ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนเสียหายตามที่พระราช

บัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  กําหนดไว   ผูฟองคดีจึงไมมี สิทธิฟองคดีตามมาตรา  ๔๒  

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๗๓๙/๒๕๔๖) 

 
๒.๒.๒.๓  เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีปกครอง 

การฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารตอศาลปกครอง

นั้น จะตองยื่นฟองภายในระยะเวลาและหลักเกณฑตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไว 

ดังนี้ 

(๑)  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารหรือคําสั่ง 

ไมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ผูฟองคดีตองฟองภายใน ๙๐ วัน นับแตไดรับแจงผลการพิจารณา

อุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งถือเปนวันที่ ผูฟองคดี รูห รือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  

ในกรณีที่เปนคําสั่งที่อาจฟองตอศาลปกครองได ผูออกคําสั่งตองระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลา

สําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย  มิเชนนั้น ระยะเวลาในการยื่นฟองคดีจะยังไมเร่ิมนับจนกวา 

ผูออกคําสั่งจะแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีใหผูรับคําสั่งทราบ  แตถาไมมี

การแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นฟองคดีเลย ระยะเวลาในการฟองคดีจะขยายเปน ๑ ป 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๒ 

นับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารหรือผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ๑๒๗ 

(๒) กรณีฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเบื้องตนตองพิจารณาวาพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไวหรือไม  หากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนด

ระยะเวลาไวโดยเฉพาะ เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลวหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

ยังปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายยอมนําคดีมาฟองตอศาลไดภายใน ๙๐ วัน 

นับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว แตถาเปนกรณีที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

กําหนดหนาที่ใหแกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยไมไดกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

หนาที่ไวอยางชัดเจนวาตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด หรือกําหนดระยะเวลาเพียงวา “ภายในเวลา

อันสมควร” หรือ “โดยไมชักชา” เชน กรณีตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายยอมนําคดีมาฟองตอศาลไดภาย

ใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล   

สวนกรณีฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลย 

ไมพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือพิจารณาเรื่องรองเรียนลาชานั้น  ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรอง

เรียนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน และสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ 

วัน  หากมี เหตุ จํ า เป น   ดั งนั้ น  ผูฟ องคดีต องยื่ นฟ องคดีต อศาลอย างช าที่ สุ ดภายใน  ๙๐ วัน  

นับแตวันที่พนกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับเร่ืองรองเรียน 

สําหรับกรณีฟองวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ละเลยไมพิจารณาอุทธรณหรือพิจารณาอุทธรณลาชานั้น  ผูอุทธรณตองยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะเปนผูพิจารณาสงคําอุทธรณให

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาภายใน ๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอ

มูลขาวสารของราชการไดรับคําอุทธรณ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ ประกอบกับตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ซึ่งกําหนดใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มา

                                                  
๑๒๗ มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๓ 

ใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม  ดังนั้น 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจึงตองพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน  

๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสามารถขยายเวลา

ออกไปไดอีก ๓๐ วัน หากมีเหตุจําเปน  ดังนั้น ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาลอยางชาที่สุดภายใน  

๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๖๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับคําอุทธรณ  

 (๓)  กรณีฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา  ๙  

วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีตองยื่นฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่รู

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี๑๒๘ 

สําหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับระยะ

เวลาการฟองคดี มีดังนี้ 
 

- กรณีฟองขอใหมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดหาเอกสารใหผูฟองคดี
ตามคําขอ แตไมมีการสงมอบเอกสารใหตามที่ ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 

รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา  ศาลปกครองสูง

สุดวินิจฉัยวา  การที่ผูฟองคดีรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการแลว แตไมไดรับแจง

ผลการพิจารณา ผูฟองคดีตองยื่นฟองคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหปฏิบัติตาม

กฎหมาย โดยฟองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาว

สารของราชการไดรับคํารองเรียนของผูฟองคดี ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือฟองภาย

ใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจง  ทั้งนี้ ตาม

มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และไมไดมีหนังสือติดตามทวงถามไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ แตไดมายื่นฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕  จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพน

กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปก
ครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๔๖) 

 

ขอสังเกต  ศาลวินิจฉัยวา ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีนี้ มี ๒ ชวงเวลา 

คือ 

                                                  

 
๑๒๘

 มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๔ 

(๑)  ผูฟองคดีตองยื่นฟองคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อให

ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยฟองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการไดรับคํารองเรียนของผูฟองคดี ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 

หรือ 

(๒) ฟองภายใน  ๙๐ วัน  นับแตวันที่ครบกําหนด  ๙๐ วัน  นับแตวันที่ 

ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจง 
 

- กรณีฟองโตแยงคัดคานคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารที่วินิจฉัยใหสถานีตํารวจนครบาลสามเสนเปดเผยบันทึกการสอบสวนปากคําตอ

ผูฟองคดี โดยใหมีดุลพินิจที่จะลบหรือปกปดชื่อหรือขอความที่อาจทําใหรูตัวบุคคลที่ใหถอยคําในสํานวน

ได ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาวจึงมีหนังสือคัดคานตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การ และนําคดีมาฟองขอใหศาลสั่งใหสถานีตํารวจนครบาลสามเสนเปดเผยขอมูลขาวสารภายในเวลาที่

ศาลกําหนด  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  การที่ผูฟองคดีไมพอใจที่สถานีตํารวจนครบาลสามเสนไม

เปดเผยบันทึกการสอบสวนปากคํา (คําใหการ) ของคูกรณี  และอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ซึ่งคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  มี คําวินิจฉัยและแจงผลคําวินิจฉัยให ผูฟองคดี 

ทราบแลว และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนที่สุดตามมาตรา ๓๗ 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เมื่อไมปรากฏหลักฐานชัดวาผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยเมื่อ

ใด แตถือไดวาการที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ คัดคานคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิ จ ฉัยการเป ด เผยขอมู ลข าวสารต อคณ ะกรรมการข อมู ลข าวสารของราชการเป น วันที่ 

ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเปนอยางชาในวันนั้นแลว  เมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการไมไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาว  ดังนั้น ระยะ

เวลาสําหรับยื่นคําฟองจึงขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองฯ  เมื่อผูฟองคดียื่นคําฟองเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นคําฟองที่พนกําหนด

ระยะเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๔/๒๕๔๖) 
 

- กรณีขาราชการขอใหเพิกถอนคําสั่งไมแกไขวัน เดือน ปเกิดใน
ประวัติขาราชการ 

คดีที่ผูฟองคดีเปนขาราชการกรุงเทพมหานครยื่นขอแกไขวัน เดือน ปเกิด

ในประวัติขาราชการ แตผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะเจาหนาที่ผูควบคุมการเกษียณอายุ



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๕ 

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งไมแกไขวัน เดือน ปเกิดในประวัติขาราชการตามคําขอของ 

ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

มีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบตามคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดปฏิเสธคําขอของ 

ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยื่นคําฟองเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งไมแกไขวัน เดือน  

ปเกิดในประวัติขาราชการของผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดี

ไดรับทราบคําสั่งไมแกไขวัน เดือน ปเกิดในประวัติขาราชการของผูฟองคดีเมื่อใด แตปรากฏขอเท็จจริง

จากบันทึกของเจาหนาที่เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๓ วาไดแจงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบแลว 

และในบันทึกกองการเจาหนาที่ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๓ ปรากฏวาผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ไดบันทึกถึงปลัดกรุงเทพมหานครวา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ มีคําวินิจฉัย 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบตามคําสั่งดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุดัง

กลาวกอนเดือนเมษายน ๒๕๔๓ แลว หากผูฟองคดีเห็นวาตนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากกรณี

ดังกลาว ผูฟองคดีชอบที่จะนําคดีไปฟองยังศาลยุติธรรม ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในขณะนั้นให

ปลดเปลื้องทุกขได เมื่อผูฟองคดีไมดําเนินการดังกลาวจนกระทั่งศาลปกครองเปดทําการ และนําคดี 

มาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 

การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
๕๖๗/๒๕๔๗) 

 

 ๒.๒.๒.๔  เงื่อนไขเกี่ยวกับฟองซอน ฟองซํ้า หรือดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้า 
เมื่อผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลแลว ถือวาคดีนั้นอยู ในระหวางการ

พิจารณาของศาลนั้น ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองในเรื่องเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอื่นอีกไมได 

เพราะเปนการฟองซอนซึ่งตองหามตามขอ ๓๖ ของระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

๒๕๔๓  จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองพบวา ศาลเคยวินิจฉัยในประเด็นเรื่องฟองซอน 

ในคดีที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรจัดทําสําเนางบปทําการของขา

ราชการและลูกจางชั่วคราวของสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรพรอมรับรองสําเนาถูก

ตอง จัดสงใหผูฟองคดีภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวากอนฟองคดีนี้ผูฟองคดีเคย

ยื่นฟองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรแลว เปนคดีหมายเลขดําที่ ๖๔๒/๒๕๔๘ เพื่อขอใหศาลพิพากษา

หรือมีคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรจัดสงสําเนาเอกสารฉบับเดียวกัน พรอมรับรองสําเนาถูก

ตองจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหผูฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งคดี

อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล  การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรกับพวกเปนผู

ถูกฟองคดีในคดีนี้ และขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเชนเดียวกับคดีกอน จึงเปนการนําเหตุแหงการฟอง



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๖ 

คดีในเรื่องเดียวกันมายื่นฟองคดีตอศาลอีก กรณีจึงตองหามตามขอ ๓๖ (๑) ของระเบียบฯ วาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครองฯ  ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๐๐๐/๒๕๔๘) 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๗ 

บทสรุป 
 

โดยที่มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหบุคคลยอม 

มีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในความครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงาน 

ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น  ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ  ฉะนั้น ตามหลักการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงตองการใหเปนหลักประกัน

แกประชาชนที่จะมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารของราชการไดเสมอ ไมวาขอมูลขาวสารนั้นจะเปนของ 

หนวยงานของรัฐประเภทใด  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเปน

กฎหมายกลางในการกําหนดหลักเกณฑการใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารในความ

ครอบครองใหแกประชาชนไดทราบ เพื่อที่ประชาชนจะไดรับรูสภาพความจริงในการปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง อันจะทําใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ และเปนการพิทักษสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชนใหไดรับความเปนธรรมโดยไมถูกรุกล้ําจนเกินความจําเปนและไมถูกตองตามกฎหมาย 

จากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ  ดังนั้น แมวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  

จะประกาศใชบังคับกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็ตาม แตหลักการตาม

กฎหมายดังกลาวก็บัญญัติไวสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ประสงคจะใหประชาชนไดทราบขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐทุกแหง  

ดังจะเห็นไดจากบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหมีความหมาย

ครอบคลุมองคกรของรัฐทุกประเภท ไมวาจะเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ 

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ

การพิจารณาคดี และหนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐ โดยกฎหมายใหอํานาจฝายบริหารที่จะออก

กฎกระทรวงกําหนดหนวยงานอื่นนอกเหนือจากหนวยงานดังกลาวขางตน เปนหนวยงานของรัฐซึ่งตองอยู

ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการได 

จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการนั้น แยกพิจารณาได ดังนี้ 

เขตอํานาจศาล 

ขอพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครองนั้น ตองเปนขอพิพาททางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวย

งานทางปกครองที่มีหนาที่ตองปฏิ บั ติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามกฎหมาย เชน การใชดุลพินิจโดยไมชอบ เลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ัน

ตอน  หรือวิธีการ อันเปนสาระสําคัญ  หรือการละเลยตอหนาที่ ในการปฏิบั ติตามกฎหมายหรือ 



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๘ 

การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร รวมถึงขอพิพาทเกี่ยวกับการฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจาก 

การกระทําดังกลาวดวย ดังเชน  

กรณีฟองวาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือมี

คําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูฟองคดีซึ่งเปนผูมีประโยชนไดเสีย หรือมีคําสั่งไมแกไขหรือลบขอมูล 

สวนบุคคลตามคําขอของผูฟองคดีซึ่งเปนเจาของขอมูล ผูฟองคดีสามารถนําคดีมาฟองขอใหเพิกถอนคํา

ส่ังดังกลาวไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือ 

กรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูฟองคดี 

หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เชน การละเลยไมเปดเผยขอมูลขาว

สารตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  การละเลยไมนําขอมูลขาวสาร

ของราชการตามมาตรา ๗ ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  การละเลยไมออกกฎกระทรวงกําหนดให

หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่ไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ เปนหนวย

งานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  หรือการปฏิบัติหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการฯ กําหนดไวลาชาเกินสมควร  ผูฟองคดีสามารถนําคดีมาฟองขอใหหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองฯ  

นอกจากนี้ ผูฟองคดียังอาจฟองเรียกคาเสียหายจากการมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราช

การที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูฟองคดีซึ่งเปน 

ผูมีประโยชนไดเสีย หรือมีคําสั่งไมแกไขหรือลบขอมูลของผูฟองคดี หรือจากการที่หนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ

มูลขาวสาร หรือละเลยไมดําเนินการตามมติของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยสามารถนาํ

คดีมาฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองหรือจาก

การละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ  

สวนขอพิพาทที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ไดแก การขอตรวจดูเอกสาร

ในสํานวนคดีแพง เนื่องจากการขอขอมูลขาวสารของศาลในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๔๔)๑๒๙ 

หรือกรณีที่หนวยงานที่ถูกฟองคดีไมใชหนวยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

                                                  
๑๒๙ อางแลว, หนา ๑๐๒ - ๑๐๓ .  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๒๙ 

เชน สหกรณออมทรัพย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๑๕๔๖)๑๓๐ หรือกรณีที่การกระทําที่นํามาฟอง 

ไมใชการกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เชน การจัดทํารายงาน

ประวัติบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจ (คําสั่งศาลปกครองพิษณุโลกที่ ๑๐/๒๕๔๕ และที่ ๑/๒๕๔๖)๑๓๑ หรือ

กรณีฟองวานายกรัฐมนตรีละเลยไมจัดหาขอมูลขาวสารตามคําขอ เมื่อปรากฏวานายกรัฐมนตรีไมใชผูที่

มีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการดังกลาว จึงไมใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาล

ปกครองกลางที่ ๖๗๑/๒๕๔๘)๑๓๒ 

เงื่อนไขแหงการฟองคด ี

การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่ศาลปกครองจะรับคําฟอง

ไวพิจารณาไดนั้น ผูฟองคดีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการฟองคดีตามที่กฎหมายวาดวยศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนดไว ซึ่งเงื่อนไขแหงการฟองคดีที่สําคัญมีดังนี้  

(๑)  เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสีย

หายที่จะมีสิทธิฟองคดีไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการแก

ไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคํา

บังคับไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กลาวคือ ผูที่จะฟองคดีเกี่ยวกับการไม

เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปก

ครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ แตในคดีฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ก า ร เป ด เผ ย ข อ มู ล ข า ว ส า รนั้ น  เจ า ห น า ที่ ข อ ง รั ฐ ห รื อ ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ถื อ ว า ไม ใ ช 

ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัด

ต้ังศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๔๘)๑๓๓   

ในการฟองคดีตอศาลปกครองนั้น ผูมีสิทธิฟองคดีปกครองนอกจากจะตองเปนผูเสียหายในคดี

ปกครองแลว มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ยังกําหนดวา การแกไขหรือ

บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น  ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดใน 

มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดวย  ดังนั้น ผูฟองคดีตองระบุคําขอใหชัดเจน และ 

คําขอนั้นตองเปนเรื่องที่กฎหมายใหอํานาจศาลที่จะสั่งหรือออกคําบังคับใหไดดวย เชน ผูฟองคดีมี 

                                                  
๑๓๐ อางแลว, หนา ๑๐๓ - ๑๐๔  
๑๓๑ อางแลว, หนา ๑๐๔  
๑๓๒ อางแลว, หนา ๑๐๔ - ๑๐๕  
๑๓๓ อางแลว, หนา ๑๐๖ - ๑๐๗  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๐ 

คําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) หรือขอใหศาลมี 

คําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญติัขอมลู

ขาวสารของราชการฯ โดยแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแกผูฟองคดี เปนคําขอที่ศาลสามารถ

กําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) เปนตน  แตหากเปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนด 

คําบังคับได ก็ถือไดวาผูฟองคดีไมใชผูมีสิทธิฟองคดี  ดังเชน กรณีที่ผูฟองคดีขอใหศาลเรียกเอกสารมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาซึ่งไมใชเปนการขอใหศาลเพิกถอนหรือพิพากษาถึงความชอบดวยกฎหมายของ

เอกสาร เปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๔๕)๑๓๔  

นอกจากนี้ กรณีที่ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีไดรับการเยียวยาแกไขแลว ก็ถือไดวาเหตุแหง

การฟองคดีไดหมดสิ้นไปแลว ไมมีกรณีที่ศาลตองออกคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัด

ต้ังศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๖/๒๕๔๗๑๓๕ ที่ ๕๓๘/๒๕๔๘๑๓๖ และที่ ๖๓๘/๒๕๔๘
๑๓๗) 

(๒)  เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบขั้นตอนตามที่

กฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการ 

เพื่อแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายกอนฟองคดีไว ดังนี้ 

(๒.๑) สิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ตามมาตรา ๑๓ ใน

กรณีที่หนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม 

มาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ หรือปฏิบัติหนาที่ลา

ชา  หรือกรณี ที่ ผู ขอขอมูลขาวสารเห็นวาตนไม ได รับความสะดวกโดยไมมี เหตุผลอันสมควร  

ซึ่ งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตองพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน  

๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตรวมเวลาทั้งหมด

แลวตองไมเกิน ๖๐ วัน 

อนึ่ง แมวามาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จะบัญญัติวาใหใช

สิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไมใชเปนการใชสิทธิอุทธรณก็ตาม แตบท

บัญญัติดังกลาวก็เปนบทกฎหมายที่มีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ

ราชการที่ไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังนั้น ผูที่ได

                                                  
๑๓๔ อางแลว, หนา ๑๑๐ - ๑๑๑  
๑๓๕ อางแลว, หนา ๑๑๑ - ๑๑๒  
๑๓๖ อางแลว, หนา ๑๑๒  
๑๓๗ อางแลว, หนา ๑๑๓  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๑ 

รับคําสั่งแจงผลการดําเนินการตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ หรือเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือ

กรณีที่ผูขอขอมูลขาวสารเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ดังเชนกรณีผูที่ไดรับ

คํ า สั่ ง แ จ ง ผ ล ก า รต รว จ ส อ บ เอ ก ส า รต าม คํ า ข อ เห็ น ว า คํ า สั่ ง ดั ง ก ล า ว ไม ถู ก ต อ งห รื อ 

ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ผูฟองคดีตองรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการตามบทบัญญัติดังกลาวกอนฟองคดีตอศาลปกครอง (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 

๑๘๓๖/๒๕๔๖)๑๓๘ 

(๒.๒) สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  แยกพิจารณา

ไดดังนี้ 

(๒.๒.๑) กรณีที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

(๒.๒.๒) กรณีที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชน 

ไดเสียตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

(๒.๒.๓) กรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลใหตรงตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของ

รัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริงและไดยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล 

กรณีอุทธรณคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารหรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมี

ประโยชนไดเสียตาม (๒.๒.๑) และ (๒.๒.๒) นั้น ผูฟองคดีตองยื่นอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจง

คําสั่งตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  สวนการอุทธรณคําสั่งไมแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหตรงตามคําขอตาม (๒.๒.๓) นั้น ผูฟองคดีตองยื่นอุทธรณ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช

การฯ  ซึ่งหากการแจงคําสั่งดังกลาวไมมีการระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคํา

โตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงไว ระยะเวลาสําหรับการยื่นอุทธรณก็จะขยายไป

เปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๘๒๖/๒๕๔๗)๑๓๙ 

ดังนั้น หากเปนขอพิพาทที่เขาลักษณะที่ตองใชสิทธิรองเรียนหรือสิทธิอุทธรณตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ผูฟองคดีก็ตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่พระราช

บัญญัติดังกลาวกําหนดไวใหครบข้ันตอนกอน และเมื่อมีการสั่งการหรือไมมีการสั่งการภายในเวลาที่พระ

                                                  
๑๓๘ อางแลว, หนา ๙๐ - ๙๑  
๑๓๙ อางแลว, หนา ๗๑ - ๗๓  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๒ 

ราชบัญญั ติดังกลาวกําหนดไว  ผูฟองคดีจึงจะมี สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  หากผูฟองคดี 

ยังไมไดใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตอคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร กอนฟองคดีตอศาลปกครอง หรือใชสิทธิรองเรียนหรือ 

สิทธิอุทธรณภายหลังจากฟองคดีตอศาลปกครองแลว หรือผูฟองคดีนําคดีมาฟองกอนพนกําหนดระยะเวลา

พิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือพิจารณาอุทธรณ ของ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร กรณี ดังกลาวถือวาผูฟองคดีไมใชผูมี สิทธิฟองคดี 

ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองฯ  นอกจากนี้  

การยื่นอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร  คําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสีย  และคําสั่ง

ไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหตรงตามคําขอ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการฯ กําหนดใหยื่นคําอุทธรณ คําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่พิจารณาวาคําอุทธรณเขาหลักเกณฑการอุทธรณ

หรือไม  ดังนั้น แมจะปรากฏวาผูฟองคดียื่นเปนเรื่องรองเรียนแตหากคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

ของราชการพิจารณาแลวเห็นวาเนื้อหาของเรื่องเปนกรณีอุทธรณก็สามารถสงเรื่องดังกลาวใหคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาโดยถือวาเปนคําอุทธรณ ได (คําพิพากษา 

ศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓๔/๒๕๔๗ และคําสั่งศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓/๒๕๔๙)๑๔๐ 

จากการรวบรวมแนวคําสั่งไมรับคําฟองในขอพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาว

สารของราชการพบวา คดีที่ศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากผูฟองคดีไมไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนหรือวิธีการตามที่พระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  กําหนดไวกอนฟองคดีตอ 

ศาลปกครองนั้น เปนคดีที่มีปริมาณมากที่สุด  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่ประชาชนขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กําหนดบังคับใหตองดําเนินการเพื่อแกไข

เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดีตอศาลปกครองในกรณีฟอง 

ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนดวิธีการดําเนินการ 

เพื่อแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะแลว โดยใหดําเนินการรองเรียนตอคณะกรรมการ 

ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ หรืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๕  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองดําเนินการรองเรียนหรืออุทธรณ  แลวแตกรณี  

ตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนดไวกอนฟองคดีตอศาลปกครอง๑๔๑ 

                                                  
๑๔๐ อางแลว, หนา ๑๒๑  
๑๔๑ โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ ๒.๒.๒.๒  หนา ๑๑๓ - ๑๒๑  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๓ 

(๓)  เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราช

การ เนื่องจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไมไดกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวโดย

เฉพาะ  ดังนั้น การฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสารตอศาลปกครองนั้น จะตองยื่น

ฟองภายในระยะเวลาและหลักเกณฑตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไว ดังนี้  

(๓.๑)  กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารหรือคําสั่งไมแกไขขอมูลขาว

สารสวนบุคคล  ผูฟองคดีตองฟองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณของคณะ

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ ซึ่งถือเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ในกรณีที่เปนคําสั่งที่อาจ

ฟองตอศาลปกครองได ผูออกคําสั่งตองระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่ง

ดังกลาวดวย  มิเชนนั้น ระยะเวลาในการยื่นฟองคดีจะยังไมเร่ิมนับจนกวาผูออกคําสั่งจะแจงวิธีการยื่นคํา

ฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีใหผูรับคําสั่งทราบ  แตถาไมมีการแจงวิธีการยื่นคําฟองและ

ระยะเวลาสําหรับยื่นฟองคดีเลย ระยะเวลาในการฟองคดีจะขยายเปน ๑ ป นับแตวันที่ ผูฟองคดี 

ไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือผลการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

(๓.๒) กรณีฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนา

ที่ตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ในเบื้องตนตองพิจารณาวาพระ

ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไวหรือไม  หากเปนกรณี

ที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาไวโดยเฉพาะ เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลวหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐยังปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายยอมนําคดีมาฟองตอศาล

ไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว แตถาเปนกรณีที่พระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของราชการฯ กําหนดหนาที่ใหแกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยไมไดกําหนดระยะ

เวลาในการปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจนวาตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด หรือกําหนดระยะเวลาเพยีง

วา “ภายในเวลาอันสมควร” หรือ “โดยไมชักชา” เชน กรณีตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ 

วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายยอมนําคดี

มาฟ องตอศาลไดภายใน  ๙๐ วัน  นับแตวันที่ พ นกํ าหนด ๙๐ วัน  นับแตวันที่ ผูฟ องคดีมีหนั งสือ 

รองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  

และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ 

ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล   



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๔ 

สวนกรณีฟองวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการละเลย 

ไมพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือพิจารณาเรื่องรองเรียนลาชานั้น  ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ บัญญัติใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเรื่องรอง

เรียนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน และสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ 

วัน  หากมี เหตุ จํ า เป น   ดั งนั้ น  ผูฟ องคดีต องยื่ นฟ องคดีต อศาลอย างช าที่ สุ ดภายใน  ๙๐ วัน  

นับแตวันที่พนกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับเร่ืองรองเรียน 

สําหรับกรณีฟองวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สารละเลยไมพิจารณาอุทธรณหรือพิจารณาอุทธรณลาชานั้น  ผูอุทธรณตองยื่นคําอุทธรณตอคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะเปนผูพิจารณาสงคํา

อุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาภายใน ๗ วัน นับแตวันที่คณะ

ก รรมการข อมู ล ข า วส ารขอ งราชก ารได รับ คํ าอุ ท ธ รณ   ทั้ งนี้  ตามม าต รา  ๓๗ วรรคหนึ่ ง  

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบกับตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ซึ่งกําหนดให 

นําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม  ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจึงตองพิจารณาคํา

อุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การ และสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก ๓๐ วัน หากมีเหตุจําเปน  ดังนั้น ผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอ

ศาลอยางชาที่สุดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พนกําหนด ๖๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการไดรับคําอุทธรณ 

(๓.๓)  กรณีฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตองยื่นฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 

แตไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี 
 

นอกจากนี้ ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยในเนื้อหาของขอพิพาทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของราชการที่สําคัญ ดังนี้ 

- บทบัญญัติขอ ๑๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดใน

ทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่บัญญัติตัดสิทธิขาราชการผูไมไดยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด 

ภายในกําหนดเวลาวาจะยื่นคําขอแกไขไมได เปนบทบัญญัติที่ขัดตอมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหงพระราช

บัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการฯ  ไมมีผลใชบังคับเพื่อตัดสิทธิในการยื่นคําขอแกไขวัน  เดือน  

ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ  และกําหนดเวลาตามขอ ๑๐ ของระเบียบดังกลาว ที่กําหนดระยะ

เวลาในการยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติใหกระทําภายใน ๖ เดือนนั้น มีผลเปนเพียง

การกําหนดระยะเวลาเพื่อเรงรัดขาราชการที่ประสงคจะยื่นคําขอดังกลาวเทานั้น ไมอาจถือวาเปนบท



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๕ 

บัญญัติที่ตัดสิทธิขาราชการไมใหยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติเมื่อพนระยะเวลาแลว

เชนกัน  ดังนั้น หากขาราชการผูใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนไมถูกตองตามที่เปนจริง ยอมมี

สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอ

มูลขาวสารสวนนั้นได  และไมจําตองกระทําภายในระยะเวลา  ๖ เดือน  ตามบทบัญญั ติขอ  ๑๑ 

ของระเบียบดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๐๕๑/๒๕๔๖)๑๔๒  

ปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราช

การ พ .ศ . ๒๕๒๗ ไดถูกยกเลิกแลวโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน  เดือน  

ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-  ศาลปกครองตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ในปญหาขอกฎหมาย และการรับฟงขอเท็จจริงของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย

ในคําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๘๒๖/๒๕๔๗๑๔๓, ที่ ๑๑๓๒/๒๕๔๗ ๑๔๔ และที่ ๑๒๐๓/๒๕๔๗ ๑๔๕

ศาลตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาว

สาร และคําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๖๑๙/๒๕๔๘๑๔๖ ศาลตรวจสอบการรับฟงขอเท็จจริง 

ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

-  ศาลวินิจฉัยวางแนวทางการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่

หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ในกรณีฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควรวา ตองเปนคาเสียหายที่เปนผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวลาชาเกินสมควร และตองเปนความเสียหายที่ไมไกลกวาเหตุและตองมีจุดที่นํามาอางอิงเปน 

เหตุแหงการฟองคดีไดดวย  ความเสียหายที่ผูฟองคดีคาดวาจะมีข้ึนในอนาคต ยังไมเกิดขึ้นจริง และเปน

ส่ิงซึ่งเกิดจากการคาดการณของผูฟองคดีที่ไกลกวาเหตุ พนวิสัยที่จะรูไดแนวาความเสียหายมีเพียงใด  

ยังถือไมไดวาเปนความเสียหายจากการที่หนวยงานทางปกครองละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดัง

กลาวลาชาเกินสมควร (คําพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลกที่ ๒๐/๒๕๔๗)๑๔๗ 

-  ศาลวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราช

การ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอ

                                                  
๑๔๒ อางแลว, หนา ๖๑ - ๖๔  
๑๔๓ อางแลว, หนา ๗๑ - ๗๓  
๑๔๔ อางแลว, หนา ๗๖ - ๗๘  
๑๔๕ อางแลว, หนา ๘๒ - ๘๓  
๑๔๖ อางแลว, หนา ๗๙ - ๘๐  
๑๔๗ อางแลว, หนา ๙๙ - ๑๐๑  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๖ 

มูลของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  

และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ  สํานัก

งานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติขอ

มูลขาวสารของราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๕๒๓/๒๕๔๖)๑๔๘ และไมมีหนาที่ในการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๔๘๑๔๙ และที่ ๑๘๓๖/๒๕๔๖)๑๕๐ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
๑๔๘ อางแลว, หนา ๘๓ - ๘๔  
๑๔๙ อางแลว, หนา ๙๓ - ๙๗  
๑๕๐ อางแลว, หนา ๙๐ - ๘๑  



 

สพร./คดีปกครองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  

๑๓๗ 

ที่ปรึกษา 
นายวรพจน วิศรุตพิชญ    ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

 
ประธานคณะทํางาน 
นางสมฤดี  ธัญญสิริ    ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 

 
คณะทํางาน 
นายบุญชัย  สิงหโต    พนักงานคดีปกครอง ๘  

นางสาวมุกดา  เอนกลาภากิจ   พนักงานคดีปกครอง ๗ว 

นางสาวพจนีย แดนประเทือง   พนักงานคดีปกครอง ๔ 

นางสาวธาริณี องคสุทธิสวัสด์ิ   พนักงานคดีปกครอง ๓ 

นางสาววศินี  ใจแจม    เจาหนาที่ศาลปกครอง 

 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
นางสาวมุกดา  เอนกลาภากิจ   พนักงานคดีปกครอง ๗ว 

 
ผูพิมพ 
นางสาวทิพวรรณ  เมธานิมิตพงศ   เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๑ 

นางสาวสายพิน  ภักดี    พนักงานธุรการ 




