เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๔๕
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(กรณีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ ลต ๐๐๐๑/๔๑๕๓
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา นายบุญมาก ศิริ
เนาวกุล และนางวารุณี ภูริสัมบรรณ ไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธ
ไมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายบุญมาก ศิริเนาวกุล และการ
ยกเลิกบัญชีรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรี ทําใหนางวารุณี ภูริสัมบรรณ พน
จากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ไดมี คําวินิจฉัยที่ สค ๒๖/
๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผย ขอมูลและอนุญาตให
นายบุญมาก ศิริเนาวกุ ล คัดสําเนาขอมูลขา วสารเกี่ยวกับ การเพิ กถอนสิ ทธิ การเลือกตั้ง และคํา
วินิ จ ฉัยที่ สค ๒๕ /๒๕๔๔ ลงวั นที่ ๒๗ กรกฎกาคม ๒๕๔๔ ใหคณะกรรมการ การเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสาร พรอมรับรองความถูกตองใหแกนางวารุณี
ภูริสัมบรรณ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งสองกรณีดังกลาว ดวยเหตุผลตอไปนี้
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นและมีภารกิจที่สําคัญเกี่ยวกับการควบคุมและ
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๓๒๗
(๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ ไมอยูภายใตบังคับ ของ
หนวยงานหรือองคกรใด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทําหนาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะตองเปนไปตามอํานาจและความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น ซึ่งในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีแนวทางในการปฏิบัติอยูแลว
ดังนั้น งานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง จึงไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๐๐๓๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
๒๕๔๐ แตอยางใด ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช
กับองคกรที่อยูภายใตบังคับของฝายบริหาร และไดบัญญัติขึ้นกอนที่รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร
ไทยจะประกาศใช จึงไมมีผลใชบังคับกับหนวยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย
๒. การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอยางเบ็ดเสร็จเชนเดียวกับศาล
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมอยูใน
ความหมายของคําวาหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว จะทําใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยของผูรองและพยาน
แมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ จะไดแนะนําใหมีการปกปดชื่อและที่อยูของ ผู
รองและพยานแลวก็ตาม แตเมื่อพิจารณาจากขอความก็อาจคาดเดาไดวา ผูรองหรือพยานทีม่ า ใหการ
เปนผูใด ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยของผูรองและพยานดังกลาวแลว อาจทําให
บุคคลภายนอกไมกลามาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งอีก ซึ่งจะสงผลกระทบตอ การ
ปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเลือกตั้งในอนาคต และจะ
ทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ การ
เปดเผยอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได
๔. ขอมูลขาวสารที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ใหเปดเผยนั้น
เปนขอมูลขาวสารที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย
อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ซึ่งไมใชขอมูลขาวสารสาธารณะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงมีคําสั่งไมใหเปดเผยได ตามนัยมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม อยางไร
๒. ถาหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ขอมูลขาวสารที่คณะกรรมการวินิจฉัย
การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารฯ ให เ ป ด เผยดั ง กล า วนั้ น จะมี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ อาจทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และการเปดเผยอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของผูรองและ
พยาน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไดหรือไม อยางไร
เนื่องดวยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา ปญหาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหารือมาขางตน เปนปญหาขอกฎหมายที่สําคัญอันจะเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ

๓
ตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ ๑ แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการ
ประชุมของกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ แตงตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ๒ เพื่อ
พิจารณาปญหาดังกลาว
ตอมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีหนังสือ ที่ ลต ๐๐๐๑/๔๗๒๔ ลง
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปความไดวา นายวรท ศรีไพโรจน ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎรธานี ไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการเพื่ออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ กรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย
คณะกรรมการวินิจ ฉัยการเป ดเผยขอมูลขาวสารฯไดมีคํ าวิ นิจฉัย ที่ สค ๓๒ /๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๔๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยขอมูล
ตามอุทธรณ พรอมรับรองความถูกตองใหแกผูอุทธรณ แตโดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมเห็น
พ อ งด ว ยกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารดั ง กล า ว สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม อยางไร
๒. ถาหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ขอมูลขาวสารที่คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารฯใหเปดเผยดังกลาวนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง คื อ อาจทํ า ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ไม อ าจสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค และการเปดเผยอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของผูรองและพยาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไดหรือไม อยางไร

๑

ขอ ๑๑ ในกรณีจําเปนที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือตองปฏิบัติราชการโดย
รี บ ด ว นเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าอาจขอให ก รรมการร า งกฎหมายจากคณะต า งๆ ประกอบเป น
กรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษเปนการชั่วคราว เพื่อประชุมปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได
ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการรางกฎหมายเลือกกรรมการรางกฎหมายคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งมาประชุมเปนประธานในที่ประชุม และใหนําความในขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๒
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๑๗๗/๒๕๔๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ประกอบดวย นายกมลชัย รัตนสกาววงศ นายคณิต ณ นคร นายจเร
อํานวยวัฒนา นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต นายชาญชัย แสวงศักดิ์ นายเชาวน สายเชื้อ นายดิเรก สุนทรเกตุ นาย
ธงทอง จันทรางศุ นายนรนิติ เศรษฐบุตร คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นาย
ประเสริฐ ตัณศิริ นายพนม เอี่ยมประยูร นายมีชัย ฤชุพันธุ นายวัฒนา รัตนวิจิตร นายวิลาศ สิงหวิสัยนายศักดา
โมกขมรรคกุล นายสมบูรณ บุญภินนท นายสหาย ทรัพยสุนทรกุล นายสมยศ เชื้อไทย นายสันติ ทักราล นาย
อมร จันทรสมบูรณ นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ และนายเอนก สิทธิประศาสน และนายอาษาเมฆสวรรค เปน
กรรมการ โดยที่ประชุมเลือกนายมีชัย ฤชุพันธุ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

๔
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวขางตนประกอบ
กับไดรับฟงคําชี้แจงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ )
และผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง แล ว เห็ น ว า ป ญ หาที่ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ในกรณีนี้แบงออกไดเปน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนหนวยงานของรัฐตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี้
หรือไม
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการฯ หรือไม อยางใด ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม
๓. ในการเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารอั น มี ลั ก ษณะกระทบต อ การดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ในการปฏิบั ติ หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว า ด ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ดังกลาวไดหรือไม อยางใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลวมีความเห็น
ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐ
ประเภทหนวยงานอิสระของรัฐ และอยูในความหมายของบทนิยาม คําวา “หนวยงานของรัฐ” ตาม
มาตรา ๔ ๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ประเด็นที่สอง เห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนคณะบุคคลหรือองคกรที่ใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ มิไดเปนหนวยงานของรัฐและมิไดเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมิไดอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แตอยางใด
ประเด็นที่สาม เห็ นวา การพิจารณาวาขอมูลขาวสารที่เกิดจากการใชอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญฯ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในสวนใดควรเปดเผยหรือไม นั้น เป นดุลพินิจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณา แตเนื่องจากขอมูลขาวสารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อไดดําเนินการพิจารณาเสร็จแลว ยอมอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แมสํานักงานฯ จะอยูภายใตบังคับขอมูลขาวสารของราชการฯ แตถาหาก

๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ

๕
คณะกรรมการการเลื อ กตั้งเห็ น วา ข อมู ลขา วสารใดที่ เกิด จากการใชอํา นาจตามรัฐธรรมนูญ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเปดเผยจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจใชอํานาจดุลพินิจใหเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลดังกลาว
มากนอยเพียงใดก็ได
กรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝายขางนอย ๔ เห็นดวยกับความเห็นในประเด็นที่
หนึ่ง ที่วา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนวยงานอิสระของรัฐ
และอยูในความหมายของบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
แตสําหรับความเห็นในประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม ที่วา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมิไดอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ นั้น กรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ฝายขางนอยมีความเห็นแตกตางจากความเห็นกรรมการฯ ฝายขางมาก โดยเห็นวาแมวา
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ และใชอํานาจในฐานะเปน
องคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและมีผลบังคับใชไดในตนเองอยางเปนอิสระ แตก็เปนเพียงอํานาจ
อิ ส ระในการดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว เ ท า นั้ น มิ ไ ด ห มายความว า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่ตราขึ้นเพื่อบังคับให
หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติแตอยางใด และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการฯ แลว เห็นไดวาเปนกฎหมายกลางที่ใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง และไมปรากฏ
วาพระราชบัญญัตินี้ยกเวนการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวแตอยางใด คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เนื่องจากกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ฝายขางนอยเห็นวา ปญหาดังกลาวเปน
ปญหาขอกฎหมายที่สําคัญ และผลของการวินิจฉัยอาจกระทบกระเทือนตอวิถีทางปฏิบัติราชการ อัน
อาจก อ ให เกิ ด ผลเสี ยหายแกประโยชน ส าธารณะหรือ ระบบบริห ารราชการเป น สวนรวมและยัง มี
ความเห็นแตกตางกันจึงขอใหมีการประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงไดจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อพิจารณาขอหารือดังกลาวตอไป
ที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาปญหาดังกลาวแลวมีความเห็น
ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐที่จะตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา
๕๘ ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ ขอมูลหรือ

๔

ประกอบด ว ย คุ ณ หญิ ง นั น ทกา สุ ป ระภาตะนั น ทน นายวั ฒ นา รั ต นวิ จิ ต ร นายสหาย
ทรั พ ย สุ น ทรกุ ล และนายพนม เอี่ ย มประยู ร
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓
๖
มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความ

๖
ขาวสารสาธารณะในความครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
ราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชนหรือสวนไดเสียอัน พึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฉะนั้น ตามหลักการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงตองการใหเปนหลักประกันแกประชาชนที่
จะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ข า วสารของทางราชการได เ สมอ ไม ว า ข อ มู ล ข า วสารนั้ น จะเป น ของ
หนวยงานของรัฐประเภทใด ซึ่งตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้นเปน
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเปนกฎหมายกลางในการกําหนดหลักเกณฑการใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่
เปด เผยข อ มู ล ขา วสารในความครอบครองใหแ กป ระชาชนได ท ราบ เพื่อ ที่ป ระชาชนจะได รับ รู
สภาพความจริงในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐ และเปนการพิทักษสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหไดรับความเปนธรรมโดยไมถูกรุกล้ําจนเกิน
ความจําเปนและไมถูกตองตามกฎหมายจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปนกฎหมายที่เปนไปตาม
หลักการของมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ประสงคจะใหประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐทุกแหง ดังจะเห็นไดจากบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ๗ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ด กํ า หนดให มี ค วามหมายครอบคลุ ม องค ก รของรั ฐ ทุ ก ประเภท ไม ว า จะเป น
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา
องค ก รควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ หน ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ และหน ว ยงานอื่ น ที่ กํ า หนดโดย
กฎกระทรวง เวนแตศาลในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาคดี ซึ่งสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งนั้น มาตรา ๒๕ ๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติใหมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนหนวยงานของรัฐตาม บทกฎหมายดังกลาว
และเปนหนวยงานอิสระ เพราะไมอยูในความควบคุมของรัฐบาล แตเปน หนวยงานที่ปฏิบัติงาน
ใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีลักษณะเปนหนวยงานทีเ่ ปน
อิสระของรัฐ และอยูในความหมายของบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ๙ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยตองมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังกลาว
ประเด็นที่สอง คณะกรรมการการเลือกตั้งอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.

มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓
๘
มาตรา ๒๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติ
บุ ค คลและอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง โดยมี ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น
ผูบังคับบัญชาสูงสุด
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓

๗
๒๕๔๐ ไดบัญญัติคํานิยามคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ๑๐ หมายถึง บุคคลตางๆ ที่ปฏิบัติงานใหแก
หนวยงานของรัฐ ซึ่งอาจจะเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือคณะกรรมการที่ทํางานสัมพันธกับ
หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดก็ได ดังนั้น โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงอยูในความหมายของการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
นอกจากนี้ ตามบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ๑๑ ของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ไดมีความหมายครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกประเภท คงมี
ยกเวน เฉพาะรัฐ สภาและศาลในสว นที่ไ มเ กี่ย วกับ การพิจ ารณาพิพ ากษาคดี ทั้ง นี้ เพราะในการ
ปฏิบัติงานของ “รัฐสภา” นั้น มาตรา ๑๘๘ ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
การประชุมเปนไปโดยเปดเผยตามขอบังคับการประชุม เวนแตคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่รองขอใหมีการประชุมลับ ฉะนั้น อํานาจในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของรัฐสภา จึงเปนอํานาจเด็ดขาดของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
สวน “ศาล” นั้น การพิจารณาคดีจะเปนไปโดยเปดเผย กรณีใดจะเปนการพิจารณาลับหรือจะเปดเผย
บางสวน รวมทั้งมีขอจํากัดในการเปดเผยอยางไร มีการบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ
แพง หรือ กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา หรือวิธีพิจารณาคดีอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงอยูแลว
โดยเปนอํานาจที่เด็ดขาดของศาลตามกฎหมายดังกลาว เมื่อทั้งสององคกรมีอํานาจเด็ดขาดตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่จะกําหนดความลับที่จะไมเปดเผยขอมูลนั้นได พระราชบัญญัติ ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไมใชบังคับกับรัฐสภาและศาลในสวนของการพิจารณาพิพากษา
คดี
สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่มีหนาที่จัดการการเลือกตั้งตรวจสอบ
และวินิจฉัยเพิกถอนผลการเลือกตั้ง ซึ่งแมวาจะเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญก็ตามแตไมปรากฏ
วามีบทกฎหมายใดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่มีสิทธิเด็ดขาดในการจะวินิจฉัย
วาขอมูลใดจะเปดเผยไดหรือไม ซึ่งในการจะยกเวนไมต องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กําหนดไวใ น
๒๕๔๐ นั้น กฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังจาก
พระราชบัญ ญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ .
พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับแลว จะตองมีบทบัญญัติที่แสดงขอยกเวนไวอยางชัดเจน ๑๓ ดังนั้น

๑๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓
๑๒
มาตรา ๑๘๘ การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของ
รัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในชอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับก็ให
ประชุมลับ
๑๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

๘
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึ งอยูภายใต บังคับ การปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติขอมูลขา วสาร ของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารจะอยูในอํานาจการพิจารณา
ทบทวนของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ประกอบดวย ผูที่
มีความชํานาญเฉพาะดาน และมีความเปนกลางทางวิชาการในอันที่จะถวงดุลยการใชอํานาจของรัฐ
ซึ่งเปนองคกรที่กฎหมายจัดใหมีอํานาจใหเปนองคกรในการสรางบรรทัดฐานวาขอมูลขาวสารใดตอง
เปดเผยหรือไม และหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาว
ประเด็นที่สาม ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ขอมูลขาวสารที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปดเผยนั้น มีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ การ
เลือกตั้ง คือ อาจทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม วัตถุประสงค
และการเปดเผยอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของผูรองและพยาน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไดหรือไม นั้น เห็นวา เหตุตางๆ ที่ค ณะกรรมการ
การเลือ กตั้ง ยกขึ้น อา งดัง กลา วเปน ขอ มูล ขา วสารที่มีลัก ษณะตามที่บัญ ญัติไ วใ นมาตรา ๑๕ ๑๔
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอยูในอํานาจของ คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จะพิจารณาทบทวนคําสั่งการไมเปดเผยของหนวยงานของรัฐได
รวมทั้งอาจมีขอสังเกตเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามที่ เห็นสมควรก็ได ดังนั้น เมื่อ
ในกรณีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยแลว ผูที่เกี่ยวของยอมจะตอง
มีหนาที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (กรณีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) เรื่องเสร็จที่
๔๙๖/๒๕๔๓
๑๔
มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยาหงนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
(๓)
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว
(๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
( ๕ ) รายงานการแพทยห รือ ขอ มูล ขา วสารสว นบุค คลซึ่ง การเปด เผยจะเปน การรุก ล้ํา สิท ธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
( ๖ ) ขอ มูล ขา วสารของราชการที่มีก ฎหมายคุม ครองมิใ หเ ปด เผย หรือ ขอ มูล ขา วสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ

๙

(ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน

วงศวฒ
ั นศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๔๕

