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บทสรุปผู้บริหาร 

การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากลต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
รัฐและภาคประชาสังคม โดยรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ภาคประชาสังคมได้เข้าถึง เพ่ือตรวจสอบ
การบริหารของรัฐอีกทางหนึ่ง  

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการให้สัมปทานของรัฐ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

คณะผู้วิจัยพบว่า ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนไม่ค่อยให้ความสนใจกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ ในช่วง 5 ปีแรกหลังการประกาศใช้เท่าใดนัก เนื่องจากไม่สามารถเรียกดูข้อมูลของรัฐได้
อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ในขณะที่รัฐบาลเองให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนเพียงในระดับนโยบายเท่านั้น เช่น การออกมติ 
ครม. ให้ใช้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของหน่วยงานของรัฐแต่ละ
แห่ง แต่ในทางปฏิบัตินั้น รัฐบาลมิได้ผลักดันให้หน่วยงานราชการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และมติ 
ครม. รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) ที่ต้องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ของหน่วยงานของรัฐ 

การไม่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังของฝ่ายบริหารถูกสะท้อนให้เห็นได้จากผลการ
ส ารวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาสัมปทานผ่านเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจของคณะผู้วิจัย
ซึ่งพบว่า ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 มีรัฐวิสาหกิจ 13 แห่งจากทั้งหมด 59 แห่ง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีก าหนด และรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง
จากทั้งหมด 11 แห่ง ไม่เปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานทางเว็บไซต์ โดยในจ านวนนั้น มี 4 แห่งที่ต้อง
ให้ประชาชนท าเรื่องร้องขอข้อมูลไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง นอกจากนี้ การส ารวจของ สขร. ในปี 
พ.ศ. 2555 พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงร้อยละ 74 ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้
ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ 

สาเหตุหลักของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ประสิทธิภาพ
มาจากความไม่สมบูรณ์ทางกฎหมาย และช่องโหว่เชิงสถาบัน กล่าวคือ 

ประการแรก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ยังคงเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้วิจารณญาณว่าจะ
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการร้องขอ เนื่องจาก “ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย” ซ่ึงถูก
นิยามในกฎหมายมีกรอบที่กว้างเกินไป และขาดกรอบหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานรัฐจะใช้ในการพิจารณา 
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อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวยังสร้างแรงจูงในให้เจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาเลือกที่จะ
ปกปิดข้อมูลมากกว่าการเปิดเผย จากการที่กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่
ห้ามเปิดเผย หากแต่ไม่มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย 
ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐละเว้นที่จะเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายจะมีบทลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเบากว่าบทลงโทษ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สั่งห้ามเปิดเผยที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

นอกจากนี้ แม้ว่าในทางปฏิบัติ ปรากฏช่องทางที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปกปิดข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผย แต่บทลงโทษส าหรับกรณีดังกล่าวกลับเบากว่าบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลที่
กฎหมายสั่งห้ามเปิดเผย 

ประการที่สอง การพิสูจน์ว่าข้อมูลใดควรเปิดเผย ตามกระบวนการของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) ของ สขร. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธเปิดเผยข้อมูลที่
ประชาชนร้องขอนั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน อีกท้ังค าวินิจฉัยของ กวฉ. ก็มิได้ “เป็นที่สุด” ในทางปฏิบัติ 
เนื่องจาก สขร. ไม่มีอ านาจลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐหรือออกค าสั่ งโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ หากต้อง
อาศัยการสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด หรืออ านาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว 
หากผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดเผย ก็จะไม่มีการด าเนินการเพ่ือลงโทษทางวินัยแก่
ข้าราชการดังกล่าว 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ 2 ประการ  

ประการแรก ต้องปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ โดยเพ่ิมบทบัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมายดังนี้ 

 แก้ไขค าว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” เป็น “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ซึ่ง
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารในการครอบครองของบริษัทเอกชนทีจ่ัดท าบริการสาธารณะ
หรือด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และก าหนดให้ค าว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ยึดถือค านิยามตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่ครอบคลุม
จ านวนรัฐวิสาหกิจมากกว่าค านิยามตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ก าหนดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลโดยสุจริต และเพ่ิมโทษผู้ที่จงใจ
ปกปิดข้อมูลข่าวสารให้สูงกว่าผู้เปิดเผยข้อมูลโดยสุจริต 

 ก าหนดหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการรับเรื่องร้องขอและเปิดเผยข้อมูลให้
ชัดเจน เพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการใช้วิจารณญาณว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ 

 ก าหนดหลักการเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลข่าวสารทีต่้องอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าผลประโยชน์
สาธารณะต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล ผ่านวิธีการประเมินผลได้-ผลเสีย 
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(Prejudice Test) ตามมาตรฐานสากล เช่น หลักการเปิดเผยของ สขร. สหราช
อาณาจักร (Information Commissioner’s Office-ICO) 

 เพ่ิมประเภทของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยอัตโนมัติทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ งบ
การเงินรายปี แผนนโยบาย และผลการพิจารณาโครงการรัฐที่มีผลกระทบต่อ
สาธารณชน รวมทั้งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาสัมปทานที่ปัจจุบันถูกก าหนดให้
เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

 ก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารทุกประเภทเพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสารนั้นถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือลดเวลาในการค้นหาและเปิดเผยข้อมูล และก าจัดข้ออ้างจากรัฐว่าไม่มีข้อมูล  

 ก าหนดชั้นความลับของข้อมูลที่คิดว่าควรปกปิดไว้ล่วงหน้าและสอดคล้องกับบทบาท
ของแต่ละหน่วยงาน (เช่น กระทรวงศึกษาธิการจะอ้างความมั่นคงของชาติเพ่ือไม่
เปิดเผยข้อมูลไม่ได้) เพ่ือลดการอ้างว่าเป็นข้อมูลที่ต้องปกปิดหลังจากมีการร้องขอ
ข้อมูล 

 ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเป็น “หน้าที่” ของรัฐ และมิใช่ “ภาระ” รัฐจะเรียกเก็บค่า
เสียเวลาหรือค่าธรรมเนียมจากประชาชนไม่ได้ ยกเว้นค่าถ่ายเอกสารที่ต้องเท่ากับ
ต้นทุนจริงและราคาตลาด 

 ก าหนดให้น่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องมีฝ่ายอ านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูล
แก่ประชาชน ซึ่งฝ่ายนี้จะต้องมีงบประมาณและบุคลากรที่สอดคล้องต่อการเข้าใช้
บริการของประชาชน 

ประการทีส่อง ต้องมีการปรับปรุงเชิงสถาบัน ดังนี้ 

 ให้ สขร. เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองดังตัวอย่างของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งต้องมีแหล่งเงินทุนและบุคลากรอย่าง

เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งอ านาจเด็ดขาดในการออกบทลงโทษแก่ผู้ไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 คณะกรรมการของ สขร. จะต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือนักการเมือง แต่เป็นบุคคลที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ และเป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน ที่ถูกสรรหาตาม

กระบวนการที่เป็นอิสระจากรัฐ 

 ให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใช้การปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนและแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐ 





Executive Summary 

Any fight against corruption will not be successful without the cooperation 
between the State and the civil society. To do so, the State has to disclose 
information under its possession so that non-government organizations will be better 
able to monitor government’s actions. 

Thailand passed the Official Information Act of 1997 (OIA 1997).  The law 
requires that state organizations disclose certain information automatically to the 
public and other types of information have to be disclosed upon request. The law 
also establishes the Official Information Commission (OIC) which deals with the non-
compliance.   

This study finds that the civil society and the media did not exploit the law 
much during the first five years after its promulgation. The government made 
“gestures” to promote the law such as by adopting a series of cabinet resolutions 
requiring state bodies to comply with the order of the OIC within 7 days and to 
restrain from contesting the disclosure order of the OIC and requiring the Civil Service 
Commission (CSC) to assess state organizations’ compliance to the law to be used as 
a key performance indicator (KPI).  However it ignored to follow through with 
implementation.  The lack of financial support to the OIC further confirms the 
suspicion that the government only provides “lip service” on the issue of state 
information disclosure. 

One of the most important cabinet decisions was to require state 
organizations to disclose their procurement information on their websites, allowing 
broad and easy access by the public in 1997.  But again, according to a survey by the 
OIC in 2012, only 26 percent of local administrations disclose procurement 
information on their websites. Similarly, our survey of state-owned enterprises (SOEs)’ 
website conducted in May 2013, found that 13 of 59 SOEs did not fully disseminate 
the information on public procurement on their website, 7 of 11 SOEs did not 
disclose concession contracts on their website, of which 4 required an official letter 
from the requesters. 
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The study finds that there are several shortcomings of the OIA. Firstly, the law 
is vague about “the information not subject to disclosure”. As a result, the state 
body which possesses the requested information has the discretionary power to 
define the information exempted from the disclosure requirement.  

In general, a public official is inclined to protect rather than disclose 
requested information because of the disproportionately heavy penalties for the 
disclosure of the “confidential information” compared to those for the refuse to 
disclose the “information subject to (automatic) disclosure”. According to the law, a 
public official risks a year of imprisonment or/and Baht 20,000 if he/she discloses 
what is considered “confidential information”. Interestingly, the law does not 
prescribe any specific penalty for those who do not disclose information subject to 
disclosure. 

Secondly, the “appeal” process of the Information Disclosure Tribunals (IDT) 
in case a public agency refuses to disclose requested information takes a long time 
and the IDT does not have the power to impose disciplinary sanctions on the officers 
that refuse to comply with its order.  The decision whether or not to impose the 
sanction rests with the head of the particular state agency to which the officer 
belongs. Since higher ranking officials are often involved with the non-disclosure 
decision, disciplinary actions are unsurprisingly rare in practice. 

This study proposed therefore two recommendations in amending the OIA 
and reforming the OIC as follows, 

1. It is of utmost importance to improve the OIA 1997 by amending the 
following elements, 

 Replace the word “official information” by the “public information” 

which includes information in the possession of private companies 

providing public services or whose business has big negative impact on 

the local population. And use the definition of the “State-Owned 

Enterprises” according to Budget Procedure Act of 1959 which includes 

larger number of SOEs than that of the OIA 1997. 
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 Introduce protection for public officials who disclose information with 

good intentions and impose heavier penalties for those who dishonestly 

refuse to disclose information. 

 Prescribe clear procedures and guidelines for processing information 

request and disclosure to avoid individual discretion. 

 Prescribes that every decision not to disclose information must be based 

on “the public interest principle” and “the prejudice test” meaning that 

the public interest from disclosure must not outweigh the private 

prejudice or harm. 

 Clearly prescribe additional types of information to be disclosed 

automatically by every public agency: annual financial statement, policy 

planning and decision on government projects impacting the population 

as well as public procurement and concessions.  

 Introduce a standard template for information disclosure so that the 

information presented to the public will be more organized, complete 

and timely.  

 Since disclosure of public information is not a “burden” but the “duty” 

of the government, no fees should be charged, except for reproduction 

costs. 

 Require that every public agency must set up an information disclosure 

center to facilitate the public on this matter. The funding and the 

number of staff of such a center must commensurate with the agency’s 

budget.  
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2. Restructuring the OIC as follows, 

 Free the OIC from administrative and political influence by making it an 

independent institution similar to the Office of Auditor-General (OAG) or 

the National Anti-Corruption Commission (NACC).  

 Guarantee its funding source based on performance in order for the 

office to effectively enforce the law as well as the authority to impose 

penalties.  

 All the commissioners of the OIC must not be a public official or a 

politician but an expert of different relevant fields and a representative of 

different stakeholders of the society selected through independent and 

transparent process. 

 The Ministry of Finance and the CSC must incorporate compliance to the 

public information act as criteria to determine remuneration and benefit 

for the public officials.  
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บทท่ี 1  
บทน า 

กระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ได้รับความส าเร็จเท่าใด
นัก ความพยายามที่จะสร้างกลไกและสถาบันในรูปแบบขององค์กรอิสระขึ้นมาจ านวนมากเพ่ือ  
“ตรวจสอบ” การทุจริตคอร์รัปชันภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ของนักการเมืองและพนักงานของรัฐที่ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับสูง การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ฯลฯ ก็ยังไม่สามารถยับยั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้  
ดังจะเห็นได้ว่าดัชนีคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) ของประเทศจะขึ้นลงอยู่ที่อันดับ 
80 โดยประมาณมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แต่ล่าสุด ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับลดลงอย่างมากจาก
อันดับที่ 88 ของทั้งหมด 176 ประเทศในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นอันดับที่ 102 จากทั้งหมด 177 
ประเทศในปี พ.ศ. 25561 

งานวิจัยเชิงประจักษ์ของ Svensson (2005)  พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อ
ประชากรสูง (GDP per capita) มักมีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยกว่าประเทศก าลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ า
กว่า2  อย่างไรก็ดี แม้ว่ารายได้ต่อหัวของคนไทยจะเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 4,471 เหรียญ สรอ.  
ในปี พ.ศ. 2541 เป็น 9,961 เหรียญ สรอ. ในปี พ.ศ. 25553  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ
ไทยกลับไม่ลดน้อยลง แต่กลับรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าโครงสร้างสถาบันในการปกครองของ
ประเทศไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วกว่า ท า ให้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงมากข้ึนเมื่อมี “เม็ดเงิน” ที่ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาซึ่งให้
ความส าคัญแก่การจัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจสอบและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไม่สามารถ
แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้  เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในประเทศไทยนั้นมี 

                                           
1 ข้อมูลจาก Transparency International : http://www.transparency.org/country#THA (เรียกดูข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ. 2557) 
2 Svensson, J. 2005. “Eight Questions about Corruption”. Journal of Economic Perspectives,. Vol. 19 (3): 19-42. 
3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร หลังปรับอัตราเงินเฟ้อ (GDP per capita, PPP (current international dollar)) 
เรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ World Bank : http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx. 
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บ่อเกิดจากฝ่ายการเมือง การตราและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการ 
นิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการประจ า และในฐานะผู้กุมอ านาจในการจัดสรร
งบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ  ดังนั้นหากฝ่ายการเมืองไม่ “เอาจริง” กับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันแล้ว กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาก็ย่อมมีช่องโหว่ และการบังคับใช้ก็ย่อมหละหลวม
เพราะขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและบุคลากรจากฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร 

อนึ่ง แม้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้องค์กรที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชันมีความเป็นอิสระในเชิงโครงสร้างโดยมิได้สังกัดกระทรวงใดๆ แต่ทว่าหน่วยงาน
เหล่านี้ยังต้องพ่ึงพางบประมาณรายปีที่นักการเมืองในฐานะรัฐบาลจัดสรรให้ ท าให้ไม่มีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง 

ประสบการณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือเกาหลีใต้
สะท้อนว่า กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้รับผลส าเร็จนั้นเกิดจากแรงกดดันของประชาชน 
ที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน4  ท าให้การเมืองต้องตอบสนองเพ่ือที่จะได้มาซึ่งคะแนนเสียงใน 
การเลือกตั้ง  แต่การที่ประชาชนไทยจะออกมากดดันให้รัฐต้องด าเนินการอย่างจริงจังในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันได้ดังในต่างประเทศนั้น ประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่ เป็นและไม่เป็นตัวเงิน  
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐจึงเป็นกุญแจ
ส าคัญส าหรับภาคประชาชน อันได้แก่ ภาควิชาการ สื่อ เอกชน และองค์กร พัฒนาเอกชน ในการ
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของฝ่ายการเมือง 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้บริหารประเทศมาจากระบบการเลือกตั้ง สลับกับการปฏิวัติที่มี
อยู่เป็นครั้งคราว  ประเทศที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมักมีกฎหมายที่รับรองสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน  เพ่ือที่จะให้ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งมีข้อมูลเพียงพอ 
ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐบาลและพฤติกรรมของนักการเมืองและ 
พรรคการเมือง  ในทางตรงกันข้าม  ประเทศที่มีประชาธิปไตยเฉพาะในขั้นตอนของการเลือกตั้ง
เท่านั้น  มักไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศไม่ต้องการให้ประชาชนรับทราบ
และตรวจสอบการด าเนินงานของตนซึ่งอาจมีข้อบกพร่อง  การ “ปิดหูปิดตา” ประชาชนย่อมสะท้อน

                                           
4 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ. ธันวาคม 2554. ปัญหาการทุจรติคอร์รัปชนัในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและ
ป้องกัน (Corruption in the Private Sector: Preventive and Remedial Measures). เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. หน้า 181-195 
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สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1-3 

ระบบการบริหารประเทศแบบเผด็จการ  ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของคนไทยจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริง 

การศึกษานี้มีเป้าประสงค์ในการ (1) ประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผ่านการเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ (2) วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานตาม
กฎหมาย และ (3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย องค์กร และแนวทางในการผลักดันให้
มีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง โดยศึกษาจากประสบการณ์ในต่างประเทศประกอบ 

 





 

 

บทท่ี 2   
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นผลพวงของการปฏิรูประบบการเมืองในช่วงปี 
พ.ศ. 2535–2540 ซึ่งเริ่มจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ5 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  
ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  
และเป็นอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งได้ท าการรัฐประหารรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุผลที่ว่า “เพ่ือยุติปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน” 
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย6 การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารกับประชาชน  
ท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก  ในขณะที่รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์หลายฉบับผ่าน
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลทุกช่องเพ่ือยืนยันว่าไม่มีการเสียชีวิตของประชาชน พร้อมกับการแพร่ภาพ
เฉพาะเหตุการณ์ที่ผู้ประท้วงท าลายทรัพย์สินของทางราชการเท่านั้น ในขณะที่สถานี CNN และ BBC 
ถ่ายทอดให้เห็นภาพที่ทหารใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชน ท าให้ประชาชนต้องออกมาแสวงหา
ข้อเท็จจริงบนท้องถนน เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตย ความโปร่งใสในการ
บริหารประเทศของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่บิดเบือน  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงมีการยกร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ... . พร้อมกับ
กฎหมายอีก 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมีบทบัญญัติ 
ที่ก าหนดให้กระบวนการและข้ันตอนในการท าค าสั่งทางปกครองของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความโปร่งใสและเป็นธรรม และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ซึ่งให้การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการรับผิดทางละเมิดใน 
การปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกล้าตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นกรณีที่มีการจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น7 

ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่สองในเอเชียตะวันออกที่มีกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีการตรา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในปี พ.ศ. 2540  หลังจาก
เกาหลีใต้หนึ่งปี ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย จีน และอินโดนีเซียมีการตรากฎหมายดังกล่าว 

                                           
5 Prokati, Kittisak. Information Access and Privacy Protection in Thailand.  เรียกดูข้อมูลได้ที:่ 
ww.pcpd.org.hk/english/infocentre/files/thailand.doc  
6 คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 2557. ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย. ส านกัพิมพ์มติชน. กรุงเทพฯ: หน้า 367-371. 
7 Prokati, Kittisak. (หน้า 2)   
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2-2 บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2544 2548 2550 และ 2551 ตามล าดับ ประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นสองประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่มีกฎหมายดังกล่าว8 ในขณะที่มาเลเซียมีกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเฉพาะส าหรับรัฐสลังงอร์ (Selangor)  และปีนัง (Penang) เท่านั้น 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้ ก าหนดให้ “หน่วยงานของรัฐ”ต้องเปิดเผย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการขององค์กร อันได้แก่ ผลค าวินิจฉัยหรือค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน แผนโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสัญญาสัมปทานหรือ
สัญญาร่วมทุนกับเอกชนหรือสัญญาให้สิทธิเอกชนผูกขาดในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งข้อมูล
เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจั ดจ้ า งปั จจุบันและย้อนหลั ง  เ พ่ือให้ประชาชนได้รั บทราบผ่ านทาง 
ราชกิจจานุเบกษาและทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ และเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู 
และร้องขอ   

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
จากหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากข้อมูลที่กล่าวนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเป็นไปได้ของ
เจ้าหน้าที่รัฐในการจัดหาข้อมูลให้ 

อนึ่ง การดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  
เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะท างาน 2 ชุด ได้แก่ 

1) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูง
หรือระดับปลัดกระทรวง ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ของรัฐ และ 

2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
อิสระที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ผ่านการเสนอชื่อจาก กขร. เพ่ือเข้ามาท าหน้าที่
พิจารณาและชี้ขาดว่าข้อมูลใดเข้าข่ายเป็นข้อมูลที่ต้องปกปิดหรือต้องเปิดเผย  ในกรณีที่
เกิดการไม่เห็นด้วยของประชาชนต่อการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 

ในการศึกษาการเข้าถึงกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ในส่วนนี้ 
คณะผู้วิจัยจะน าเสนอในสองประเด็น ได้แก่  หนึ่ง บทบาทของรัฐบาลไทยในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ซึ่งจะกล่าวถึงท่าทีของรัฐบาลต่อกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ทั้งในแง่ของการก าหนดนโยบายและการสนับสนุนทางการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบาย

                                           
8 เรียกดูข้อมูลเกีย่วกับกฎหมายวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของแต่ละประเทศได้ที่: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country (เรียกดูข้อมูลล่าสุดวันที ่10 เมษายน พ.ศ. 2557) 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-3 

ดังกล่าวของหน่วยงานในบังคับบัญชาทั้งหมด และ สอง บทบาทของสื่อมวลชนในการเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะกล่าวถึงความตื่นตัวและความสนใจของสื่อมวลชนต่อกฎหมายว่าด้วย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวว่ามีมาก
น้อยเพียงใดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 

2.1 รัฐไทยบาล และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา การบังคับใช้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประสบกับ
ปัญหานานัปการ ท าให้ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้อย่างแท้จริงในทาง
ปฏิบัติ ถึงแม้สิทธิในการเข้าถึง “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
จะได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ9 และรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ได้มีมติ ครม. ที่ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูข่าวสารของราชการดังจะเห็นได้จากตารางภาคผนวก 1.1 

แม้ว่า ครม. จะมีมติให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 พร้ อมทั้ ง เน้นย้ าหน่ วยงานและเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ให้ ความร่ วมมื อกับ สขร .  เช่ น  
การให้มีคณะกรรมการเพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ในหน่วยงานแต่ละแห่ง  
การย้ าให้รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ต่อ สขร. ผ่านระบบออนไลน์ทุกปี หรือการให้ผู้บังคับบัญชา
ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือร่วมมือล่าช้า เป็นต้น แต่จากการส ารวจผลการปฏิบัติงาน
จริงของคณะผู้วิจัย พบว่า หน่วยงานของรัฐนั้นยังคงไม่ให้ความส าคัญกับมติ ครม.  ที่ออกมา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แก่ สขร. และการไม่น า
ข้อมูลข่าวสารตามที่ พ.ร.บ. ดังกล่าวก าหนดมาเปิดเผยต่อประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 สขร. รายงานว่า มีหน่วยงานของรัฐเพียง 2 ,314 แห่งจากทั้งหมด 
8,329 แห่ง (ร้อยละ 28) ที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ แม้ว่าจะมีการน า
ระบบประเมินผลผ่านเว็บไซต์เข้ามาใช้ เพ่ือท าให้รายงานผลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
ก็ตาม  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2550 โดยแบ่งหน่วยงานของรัฐออกเป็น 
3 กลุ่ ม ได้แก่  หน่วยงานส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค (จั งหวัดและอ า เภอ) และส่วนท้องถิ่น  
พบว่า หน่วยงานของรัฐที่ละเลยการให้ความร่วมมือกับ สขร. มากที่สุด คือ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้แก่ อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และพัทยา ตามที่แสดงในรูปที่ 2.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กทม. 
และพัทยา ที่มีผลงานแย่ลง ในขณะที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น มีการส่ง

                                           
9มาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

2-4 บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รายงานประมาณร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมดในภาคส่วนของตนเอง ซึ่ งมีการให้ความ
ร่วมมือกับ สขร. มากข้ึนเมื่อเทียบกับในอดีต 

อนึ่ง ยังคงมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ 30 (ตามที่แสดงในรูปที่ 2.2) ที่ปฏิบัติตามมติ 
ครม. ที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการประจ าเพ่ือดูแลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ในหน่วยงาน
ของตน และไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบราคา-ประกวดราคา และสรุปการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ทั้งนี้ สถิติการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระดับต่ าเช่นนี้ สอดคล้องกับจ านวนค าร้องจากประชาชนที่ขอให้ 
กวฉ. วินิจฉัยการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในปี 
พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่ามีจ านวน 11 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะ อบต. และ
เทศบาล) จากจ านวนเรื่องทั้งหมด 17 เรื่อง ซึ่งสุดท้ายแล้ว กวฉ. ก็ได้มีค าวินิจฉัยว่าเรื่อง 11 เรื่องนี้
เป็นการปฏิเสธที่ไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และมีค าสั่งให้หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ประชาชนร้องขอ 

สาเหตุหนึ่งที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นละเลยที่จะให้ความร่วมมือกับ สขร. นั้น เนื่องจาก สขร.  
ไม่สามารถที่จะเอาผิดกับหน่วยงานโดยตรงได้ แม้ว่า ครม. ทุกชุดจะมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบติดตามการให้ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่อ 
สขร. ก็ตาม นอกจากนี้ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการด าเนินการทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนยังคงมีความแตกต่างและ
หลากหลายในรายละเอียด10  เนื่องจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอ านาจในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของตนเอง ไม่เหมือนกับข้าราชการพลเรือนภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) ที่มีประมวลจริยธรรมฉบับเดียวกัน และมีหลักการปฏิบัติราชการในการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างชัดเจน  

                                           
10ส านักผู้ตรวจการแผ่นดินได้วาง “ค่านยิมหลักของมาตรฐานจริยธรรม” เพื่อเปน็แนวทางให้หนว่ยงานของรัฐจัดท าประมวลจริยธรรม 
ทั้งหมด 9 ข้อ ซ่ึงรวมถึง “การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง” (เรียกดูข้อมูลได้จาก
เว็บไซต์ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : http://www.ombudsman.go.th/10/9.asp) 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-5 

รูปที่ 2.1: หน่วยงานของรัฐที่ส่งรายงานต่อ สขร. ในปี พ.ศ. 2550 และ 2555  

 
หมายเหตุ: หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ได้แก่ สถาบันอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ

องค์กรอิสระ 
ที่มา: หนังสือ “รอบปี มีอะไร สรุปอยู่ ในเล่มนี้” ของ สขร. (สิงหาคม 2556) 

รูปที ่2.2: สรุปผลหน่วยงานที่ท าตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
หมายเหตุ: หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ได้แก่ สถาบันอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ

องค์กรอิสระ 
ที่มา: หนังสือ “รอบปี มีอะไร สรุปอยู่ ในเล่มนี้” ของ สขร. (สิงหาคม 2556) 
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โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

2-6 บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รัฐบาลในฐานะผู้ก าหนดนโยบายบริหารประเทศ ได้เห็น
ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการทุกสมัย โดยจะเห็นได้จากการ
ที่ ครม. หลายๆ ชุดได้มีการเน้นย้ าให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการแก่ประชาชน พร้อมทั้งมีการออกนโยบายใหม่ๆ ที่เอ้ือให้การเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเช่น การมีมติให้มีการน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น หรือนโยบายที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เช่น การก าหนดให้
น าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นตัววัดประสิทธิภาพหรือความโปร่งใสของหน่วยงานฯ  

อย่างไรก็ดี หน่วยงานของรัฐเองยังคงมีท่าทีตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวค่อนข้างช้า 
โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นได้ให้อิสระในการบริหารงาน11   
ท าให้ สขร. ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่สามารถที่จะหาบทลงโทษต่อการเพิกเฉยต่อ
กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการได้  

ทั้งนี้ นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่มีจ ากัดของ สขร. ในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยรวมแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่า อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของ สขร. นั้นคือปัจจัยด้านงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณเป็นตัวแปรที่สะท้อนความส าคัญที่แต่ละรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน  งบประมาณที่ สขร. ได้รับจัดสรรจากส านักปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีในแต่ละปีนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และ 
งบรายจ่ายอ่ืน เนื่องจาก สขร. มีข้อมูลอนุกรมเวลาส าหรับข้อมูลงบรายจ่ายเฉพาะในส่วนของ 
งบด าเนินงาน คณะผู้วิจัยจึงจะศึกษางบเฉพาะส่วนนี้เท่านั้น 

งบด าเนินงานของ สขร. แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ  
งบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งบจัดงานสัมมนาภาคประชาชน งานด้านสารสนเทศและงบด าเนินงาน
อ่ืนๆ ซึ่งจากการพิจารณางบด าเนินงานดังกล่าวในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 -2556 พบว่า สขร. ได้รับ 
งบด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2547 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
งบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ สขร. ได้รับงบด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8 ล้านบาทจนถึง
ปี พ.ศ. 2556 (ตามที่แสดงในรูปที่ 2.3)   

                                           
11 มาตรา 281 วรรคหนึ่ง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บัญญตัิว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่” 
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รูปที่ 2.3: งบประมาณของ สขร. (เฉพาะงบด าเนินงาน) ปี พ.ศ. 2546-2556 

 
หมายเหต:ุ  

1. งบประมาณด าเนินการอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะของ กขร. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น 
2. งบประมาณงานด้านสารสนเทศเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจ้างเหมาบรกิารบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  

ที่มา: สขร. 

อย่างไรก็ดี เมื่อน าข้อมูลงบด าเนินงาน เฉพาะในส่วนของค่าเบี้ยประชุมของ กขร. ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติการประชุมของ กขร. พบว่า ข้อมูลค่าเบี้ย
ประชุมนั้นไม่สอดคล้องกับสถิติการประชุมของ กขร. กล่าวคือ งบค่าเบี้ยประชุมของ กขร. มีการปรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ในขณะที่ กขร. ท าการประชุมน้อยลงเมื่อเทียบกับระยะเวลา
ก่อนมีการปรับงบเบี้ยประชุม  โดยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 กขร. มีการประชุมเฉลี่ยปีละ 10 ครั้ง 
และช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 เฉลี่ยเหลือเพียงปีละ 5 ครั้ง (ตามรูปที่ 2.4) 
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ปีงบประมาณ 

อื่นๆ  งานด้านสารสนเทศ 
สัมมนาภาคประชาชนท่ัวไป เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
เบี้ยประชุมกรรมการ สขร. 
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2-8 บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รูปที่ 2.4: สถิติการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ (สขร.) 

 

กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้น พบว่า รัฐบาลให้ความส าคัญในเชิงนโยบายกับกฎหมายดังกล่าว ผ่านการก ากับดูแล
การบังคับใช้กฎหมายโดย สขร. อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังไม่ได้ให้อ านาจแก่ สขร. ในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ หากแต่เป็นเพียงหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการประสานงานและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ  นอกจากนี้ ในด้านการเงินนั้น สขร. ยังคง
มีงบประมาณที่จ ากัดเม่ือเทียบกับขอบเขตการท างาน ซึ่งต้องดูแลและประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐเกือบ 8,300 แห่งทั่วประเทศ 

นอกเหนือจากรัฐบาลไทยแล้ว สื่อมวลชนเองก็สามารถมีบทบาทในการสร้างประสิทธิภาพใน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อีกทางหนึ่ง ผ่านการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และรายงานให้ประชาชนได้
ทราบ ทั้งนี้  การตื่นตัวและให้ความส าคัญของสื่อมวลชนต่อกฎหมายดังกล่าวได้ถูกน าเสนอ 
ในส่วนต่อไปนี้  
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2.2 สื่อมวลชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การส ารวจการให้ความส าคัญของสื่อมวลชน (ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเน้นเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์) 
ต่อกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากจ านวนบทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวต่างๆ  

จากการส ารวจบทความที่กล่าวถึงกฎหมายดังกล่าวพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2541–2544 
สื่อหนังสือพิมพ์ยังคงกล่าวถึง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ น้อยมาก เฉลี่ยเพียง 17 เรื่องต่อปี ตามที่แสดง
ในรูปที่ 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวถึงการบังคับใช้และประโยชน์ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว และข้อถกเถียง
เกี่ยวกับการอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อย่าง เช่น 
ส านักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งข้อสงสัยในความเป็นอิสระของ สขร.   

รูปที่ 2.5 จ านวนบทความที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
หมายเหต:ุ รวบรวมบทความจากหนังสอืพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์และเว็บไซต์ข่าว 

ที่มา: ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ NEWSCenter รวมรวมโดยคณะผู้วิจัย  

 

สถิติบทความเก่ียวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้เพ่ิมข้ึนในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
ที่สื่อหนังสือพิมพ์กล่าวถึง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ในแง่ของการปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงไม่เปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐต่อสื่อมวลชน หรือแม้แต่ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เนื่องจากมี 
ข้อสงสัยว่ามีอ านาจการเมืองเข้ามาแทรกแซงการเปิดเผยข้อมูลหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเก็บภาษีของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชันฯ 

อนึ่ง สื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวได้กล่าวถึง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มากที่สุดในช่วงปี  
พ.ศ. 2549-2551 เฉลี่ย 85 บทความ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานรัฐหลายแห่งถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับ
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2-10 บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ความโปร่งใสในการท างานจากสื่อและประชาชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บมจ. การบินไทย เป็นต้น จนกระท่ังถึงระยะเวลาภายหลังการเกิด
รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 สื่อหนังสือพิมพ์ได้รายงานเกี่ยวกับการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน
ราชการต่างๆ และการเน้นย้ าของรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
อย่างเคร่งครัด 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นประเด็นให้พูดถึงน้อยลงในสื่อหนังสือพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2552-
2554 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการขอข้อมูลจากสถาบันการศึกษา เช่น กรณี การ
ขอดูผลการตรวจคะแนนของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง และกรณีฟ้องร้อง
เกี่ยวกับปริญญาเอกปลอมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  อย่างไรก็ดี จากการส ารวจบทความ
ในปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่า  สื่อมวลชนและประชาชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ตื่นตัว
มากขึ้นในการใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ในขณะที่
บทความเก่ียวกับข้อวิพากษ์วิจารณ์การปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐต่อสื่อ ประชาชน 
และหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีปฏิเสธการให้ข้อมูลการ
ขายข้าวโครงการรับจ าน าข้าวของกรมการค้าต่างประเทศต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบ
เรื่องการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล12 เป็นต้น บทความเดียวที่มีการอ้างถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
ตามกฎหมายคือบทความของ ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ เรื่อง “เงินสินบนและเงินรางวัล” ซึ่งตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 255513 ซึ่งกล่าวถึงกรณีที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจขอข้อมูลการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลของกรมศุลกากรย้อนหลัง 10 ปี 

กล่าวโดยสรุป ในช่วง 4-5 ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการนั้น สื่อมวลชนยังไม่มีความสนใจต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ มากนัก แต่กลับเพิ่ม
ความสนใจและพูดถึงกฎหมายดังกล่าวตั้งแตปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 

ทั้งนี้ สถิติบทความจากสื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของการพัฒนาของกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวที่คณะผู้วิจัยของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้น าเสนอในรายงานเรื่อง “Assessment on the 
Implementation of the Access to Information Law in Thailand” (การประเมินการ

                                           
12” หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. 12 ตุลาคม 2555. “อินโดฯ เลิกซื้อข้าวไทยปนสารหนู-ข้าวกาฝากญวณทะลัก” เรียกดขู้อมูลได้ที่: 
http://www.thaipost.net/news/121012/63608 
13  มติชนออนไลน์. 7 พฤศจิกายน. 2555. “นวลน้อย ตรีรตัน์: เงินสินบนและเงนิรางวัล” เรียกดูขอ้มูลได้ที่: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352264915&grpid=03&catid=03 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352264915&grpid=03&catid=03


โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-11 

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทย)14  ซึ่งจัดท าภายใต้
โครงการของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2554 โดยคณะผู้วิจัยของศูนย์ฯ ได้แบ่งช่วงระยะเวลาของ
พัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็น 3 ช่วง (ตามที่ปรากฏในรูปที่ 2.6) 
ได้แก่  

หนึ่ง ช่วงเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2540–2543 ซึ่งเป็นช่วงที่หน่วยงานราชการยังไม่คุ้นเคยกับ
กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากที่ผ่านมา หน่วยงานราชการส่วนใหญ่
ยังคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของการปกปิดข้อมูลของราชการ ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นจึงให้ความส าคัญแก่
การสร้างความเข้าใจให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ 

สอง ช่วงการบังคับใช้ ปี พ.ศ. 2544–2548 เป็นช่วงที่มีการใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้
มากที่สุด โดยผู้ที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดได้แก่ (ก) เจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่มักใช้สิทธิเรียกร้องข้อมูลที่
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยที่เกี่ยวกับตนเองหรือที่ เกี่ยวกับการประเมินผลงานหรือการ
สอบแข่งขันในระบบราชการ (ข) สื่อที่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับการทุจริต  
คอร์รัปชันในวงราชการ และการให้สัมปทานและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐที่ไม่โปร่งใส และ (ค) 
ประชาชนทั่วไปที่กังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 

สาม ช่วงที่ต้องปรับปรุงกฎหมาย ปี พ.ศ. 2549–2553 เป็นช่วงที่หน่วยงานราชการได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพบจุดอ่อนของกฎหมาย ท าให้มักจะหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยข้อมูล 

  

                                           
14 Centre for Philanthropy and Civil Society, National Institute of Development Administration (NIDA). July 2011 . 
“Assessment on the Implementation of the Access to Information Law in Thailand”,. เรียกดูเอกสารได้ที่: 
<http://www.right2info.org/resources/publications/Thai_AssessmentontheImplementationofATIlaw_2011.docx> 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

2-12 บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รูปที่ 2.6พัฒนาการของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ พ.ศ. 2540 – 2553 

 
ที่มา: แปลจากรูป 2 (หน้า 14) ของรายงาน Assessment on the Implementation of the Access to Information Law in Thailand. .July 2011. ศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  โดยคณะผู้วิจัย 

2.3 สรุปการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทยนั้นใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างมาก 
จะเห็นได้จากการที่  ครม. ต้องมีมติ “กระตุ้น” การท างานของหน่วยงานภาครัฐให้ท าตาม  
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้รวมการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นตัวประเมินประสิทธิภาพขององค์กร การก าหนดบทลงโทษทางวินัย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว หรือการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์  

อย่างไรก็ดี ก็ยังปรากฏหน่วยงานของรัฐจ านวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เห็นได้จากสถิติการประเมินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดท าโดย สขร. หรือจากสถิติบทความจากสื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์
ข่าวสาร ที่กล่าวถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวหรือการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น ซึ่งสะท้อนมุมมองของสื่อมวลชนต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สาเหตุที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่น่า
พอใจนั้น ก็เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญเฉพาะส่วนของนโยบาย แต่ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณอย่างเพียงพอแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ สขร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการสนับสนุนและบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โดยตรง  อีกทั้งรัฐบาลยังไม่ได้ให้อ านาจเด็ดขาด
แก่ สขร. ในการสั่งลงโทษหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด   

ช่วงแรก  
(พ.ศ. 2540-2543) 

•  สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชน 

• หน่วยงานราชการส่วนมากยังไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

• หน่วยงานราชการยังคงยึดกับ
วัฒนธรรมของการปกปิดข้อมูล 

ช่วงการบังคับใช้  
 (พ.ศ. 2544 - 2548) 

• มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น โดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สื่อ และ
ประชาชนท่ัวไป 

• การเมืองเริ่มเข้ามาแทรกแซง 

ช่วงการปรับปรุงกฎหมาย 

 (พ.ศ. 2549-2553) 

• หน่วยงานของรัฐค้นพบวิธีการที่
จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร 

• การปรับปรุงกฎหมาย 



 

 

บทท่ี 3   
ขั้นตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมาย พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ให้สิทธิประชาชนในการยื่นเรื่องต่อ สขร. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นสองประเด็น ได้แก่ (1) การร้องเรียนการไม่เปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติ
ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (Non-compliance)15 และ (2) การอุทธรณ์ (การขอให้พิจารณาชี้ขาด) 
ในกรณีที่หน่วยงานรัฐปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล (Refusal to disclose)16 ตามที่สรุปในตารางที่ 3.1 
การด าเนินการส าหรับเรื่องร้องเรียนทั้งสองส่วนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปดังที่จะอธิบายใน
รายละเอียดต่อไป 

ตารางท่ี 3.1: สรุปประเด็นการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของประชาชนต่อ สขร. 

กรณี การร้องเรียน การอุทธรณ์ 
ประเด็น 1) หน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารฯ 
2) หน่วยงานรัฐไม่ตอบรับหรือตอบรับค าร้องขอ

ข้อมูลช้ากว่า 15 วัน 
3) หน่วยงานรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลที่ร้องขอ 
4) หน่วยงานรัฐไม่ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนใน

กรณีที่ไม่มีข้อมูล หรือไม่ส่งต่อค าร้องขอ
ข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ ที่คิดว่ามีขอ้มูลแทน
ประชาชน 

5) หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ถามความเห็นของเจ้าของขอ้มูลกอ่น 

6) หน่วยงานของรัฐไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เท่าที่จ าเป็นหรือไม่ป้องกันการร่ัวไหล 

1) หน่วยงานรัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า
เป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ 

2) หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ/ข้อมูลสว่นบุคคลโดยไม่ฟังค าคัดค้าน
จากผู้มีส่วนได้เสีย 

3) หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขหรือลบข้อมูลสว่น
บุคคล ซึ่งเจ้าของคิดว่ามีข้อผิดพลาดตามค า
ขอ 

ผู้รับพิจารณาเร่ือง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
(กวฉ.) 

หมายเหตุ: การอุทธรณ์ ในที่นี้ หมายถึง การขอให้ กวฉ. พิจารณาว่าการที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นข้อมูลที่ต้องปกปิดเป็น
ความลับ (ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล) เป็นการปฏิเสธที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 

                                           
15 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บญัญัติว่า “ผู้ใดเห็นว่าหนว่ยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลขา่วสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลขา่วสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา 
11 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนา้ที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้
นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค า
คัดค้านตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25” 
 

16 มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้นโดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ” 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

3-2 บทที่ 3 ขั้นตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ และกฎหมายลูกที่ออกตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว เช่น กฎกระทรวง มติ 
ครม. เป็นต้น ได้แบ่งแยกกรณีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่และการอุทธรณ์ค าสั่งต่างๆ ของ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้รับเรื่องและ
พิจารณากรณีเหล่านี้แยกออกเป็นสองชุด ได้แก่ กขร. และ กวฉ.  โดย กขร. ท าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ก าหนด และรับเรื่องอุทธรณ์เพ่ือส่งให้ กวฉ.17 ในขณะที่ กวฉ. นั้นท าหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ต่างๆ (ที่ถูกส่งมาจาก กขร.) ซึ่งโดยหลักแล้วจะเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณี
การปฏิเสธเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐซึ่งให้เหตุผลว่า “เป็นข้อมูลปกปิด” 

ทั้งนี้ เราสามารถสรุปกระบวนการและระยะเวลาที่ใช้ในการร้องเรียนหรือยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการทั้งสองชุดของ สขร. โดยแบ่งประเด็นตามลักษณะของข้อมูล คือ (1) ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่แสดง 
ในรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2 

กระบวนการเกี่ยวกับการร้องเรียนและอุทธรณ์ของข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่สรุปในรูป
ที่ 3.1 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่วงก่อนการส่งเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ช่วงการพิจารณา
เรื่อง และช่วงหลังจากได้รับผลการพิจารณา 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ก าหนดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ (ต่อ กขร.) หรือยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล (ต่อ กวฉ.) ได้หลังจากยื่นค าขอข้อมูลแล้ว 
15-30 วัน ซึ่งหลังจากท่ีเรื่องถึงคณะกรรมการของ สขร. (ชุดใดชุดหนึ่งแล้วแต่กรณี) ประชาชนต้องรอ
ผลการพิจารณาร้องเรียนหรืออุทธรณ์อีก 30-60 วัน 

 

  

                                           
17 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการ (ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
(กขร.)-คณะผู้วิจัย) พิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์” 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 3-3 

รูปที่ 3.1: กระบวนการร้องเรียนและอุทธรณ์ส าหรับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
หมายเหต:ุ กขร. คือ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

กวฉ.คือ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 

  

7 วัน

ลงโทษทางวินัย

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินคดีทางอาญา

กขร. กวฉ.

ร้องเรียน ขออุทธรณ์

ส่งค าขอข้อมูล

หน่วยงานเพิกเฉย/ตอบค าขอช้า

กว่า 15 วัน /ตอบว่าไม่มีข้อมูล

หน่วยงานตอบปฎิเสธค าขอว่า 

“เป็นข้อมูลปกปิด”

กขร. ให้ค าตอบผู้

ร้องเรียน 
กขร. ให้หน่วยงานของรัฐ

พิจารณาว่าจะเปิดเผยหรือไม่  

แต่ต้องให้ค าตอบผู้ร้องเรียน

ตอบว่ายอม

เปิดเผย 

ตอบว่าไม่เปิดเผย “เป็น

ข้อมูลปกปิด”

ผู้ร้องเรียนไม่เห็นด้วย ผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วย

ฟ้องศาลปกครอง

30-60 วัน

15 วัน

ระยะเวลาด าเนินงาน

กขร. เข้าตรวจสอบ

ข้อมูล และพบว่าไม่มี

ข้อมูลตามที่ขอ

กขร. เข้าตรวจสอบ

ข้อมูล และพบว่ามี

ข้อมูลตามที่ขอ

กวฉ. วินิจฉัยให้เป็นข้อมูลที่

ต้องเปิดเผย  และสั่งให้

หน่วยงานเปิดเผย

กวฉ. วินิจฉัยให้เป็น

ข้อมูลที่ต้องปกปิด 

เพิกเฉย/ยัง

ไม่ส่งข้อมูล

 

เพิกเฉย/ยัง

ไม่ส่งข้อมูล

ผู้ร้องเรียน

ได้รับข้อมูล
ผู้ยื่นอุทธรณ์

ได้รับข้อมูล

 

ผู้ร้องเรียน

ยังไม่ได้รับ

ผลพิจารณา

15 วัน

ภา
ยใ

น 
 5

 ว
ันห

ลัง
ได

้รับ
ค า

พิจ
าร

ณา

ภายใน  5 วันหลังได้รับค าพิจารณา



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

3-4 บทที่ 3 ขั้นตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

รูปที่ 3.2: กระบวนการร้องเรียนและอุทธรณ์ส าหรับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 
ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 

  

ภายใน  5 วันหลังได้รับค าพิจารณา

เจ้าของข้อมูลไม่เห็นด้วย
เปิดเผย ไม่เปิดเผย

เปิดเผย

เจ้าของข้อมูลเห็นด้วยเจ้าของข้อมูลไม่เห็นด้วย

เจ้าของคัดค้านไม่ให้เปิด

หน่วยงานมีค าสั่งไม่

รับฟังค าคัดค้าน

หน่วยงานรับฟังค า

คัดค้านและไม่เปิดเผย

หน่วยงานถามความยินยอมเจ้าของข้อมูล

เปิดเผย

ขอให้ลงโทษทาง

วินัยเจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้อง

ด าเนินคดีทางอาญา

ขออุทธรณ์

ต่อ กวฉ.

 

มีค าขอข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานไม่ถามความยินยอมเจ้าของข้อมูล

เจ้าของยินยอมให้เปิด

ฟ้องศาลปกครอง

30-60 วัน

15 วัน

ระยะเวลาด าเนินงาน

กวฉ. วินิจฉัยให้เป็น

ข้อมูลทีเ่ปิดเผยได้

กวฉ. วินิจฉัยให้เป็น

ข้อมูลเปิดเผยไม่ได้ 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน

แต่มีการเปิดเผย

เจ้าของข้อมูลรู้ว่ามีการ

เปิดเผยข้อมูลของตน



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 3-5 

ส าหรับกระบวนหลังจากที่ประชาชนได้รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการของ สขร.  
ทั้งสองชุด จะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่สามารถกล่าวอย่างสรุปส าหรับกรณีการร้องเรียนได้ว่า 
หาก กขร. ให้ค าตอบผู้ร้องเรียนว่า หน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียนไม่มีข้อมูลตามที่ขอ กระบวนการ
ทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด18 แต่หาก กขร. พบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีข้อมูลตามที่ขอจริง กขร. จะสั่งให้
หน่วยงานนั้นพิจารณาและให้ค าตอบแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ซึ่งหากหน่วยงานเห็นว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องปกปิด สิ่งที่ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการต่อได้หลังจากนี้ คือการยื่น
อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลให้ กวฉ. วินิจฉัย ซึ่งก็จะเป็นไปตามกระบวนการการอุทธรณ์ค าสั่งไม่
เปิดเผยข้อมูลตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ทั้งนี้ กระบวนการหลังจากการวินิจฉัยของ กวฉ. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ มีค าสั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐเปิดเผยข้อมูล และไม่ให้เปิดเผยข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กรณีแรก เมื่อ กวฉ. มีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนร้องขอแล้ว  
หากหน่วยงานแจ้งว่ายอมเปิดเผยข้อมูล ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง 
(ระยะเวลาเท่ากับการเปิดเผยข้อมูลในกรณีการร้องเรียนต่อ กขร.) แต่หากหน่วยงานดังกล่าวเพิกเฉย 
หรือล่าช้าที่จะเปิดเผยข้อมูลตามค าสั่งของ กวฉ.19 แม้ว่า พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ จะให้ค าวินิจฉัย
ดังกล่าว “เป็นที่สุด”20 (ต้องปฏิบัติตาม) ก็ตาม ประชาชนเจ้าของเรื่องสามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 254221   

                                           
18 จากการสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ฝ่ายกฎหมายของ  สขร. โดยคณะผู้วิจัย (2556) 
19 ตัวอย่างของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของ กวฉ. ได้แก่ กรณีของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ถกู กวฉ. สั่งให้เปิดเผย
ข้อมูลการให้เช่าทีด่ินในโครงการพัฒนาที่ดินยา่นพหลโยธิน ถนนก าแพงเพชร 2 ในวันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (ค าวินิจฉยั กวฉ. 
เลขที่ สค 018/2548)  หากแต่การรถไฟฯ ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติค าสั่งภายใน 7 วัน ตามมต ิครม. (วันที่ 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2542) และ
พยายามฟอ้งทั้งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดเพื่อยกเลิกค าสั่งดังกล่าวของ กวฉ. หากแต่ศาลปกครองทั้งสองระดับไม่รับค า
ฟ้อง (คดีหมายเลขแดงที่ 795/2548 ) ยิ่งไปกว่านั้น แม้เวลาจะผ่านมาถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 การรถไฟฯ ก็ยังเพกิเฉยไม่เปิดเผย
ข้อมูล จนท าให้ กขร. มีมติให้ส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการต่อไป (ดู บันทึกการประชุมของ สขร. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2550)  
20 มาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สดุ และในการมีค าวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวขอ้งปฏิบัติ
เกี่ยวกบักรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้” 
21 มาตรา 9 (1) (2) และ (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษา หรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนว่ยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง
หรือการกระท าอืน่ใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรอืนอกเหนอือ านาจหน้าที่ หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืโดยไม่ถกูต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอน หรือวธิีการอนัเป็นสาระส าคัญทีก่ าหนดไว้ส าหรับการกระท านัน้ หรอืโดยไม่สุจริต หรอืมีลกัษณะเป็นการเลอืกปฏิบัตทิี่ไม่เป็นธรรม หรอืมี
ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเปน็หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรอืเป็นการใช้ดุลพินจิโดยมิชอบ  

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนว่ยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบัติ หรอืปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกนิสมควร  

 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

3-6 บทที่ 3 ขั้นตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

กรณีท่ีสอง หาก กวฉ. มีค าสั่งไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้อง
ปกปิด แต่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับ กวฉ. ขั้นตอนต่อไปที่ประชาชนสามารถท าได้คือยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครอง แต่ต้องกระท าภายใน 15 วันหลังจากได้รับแจ้งค าวินิจฉัย  

กระบวนการและระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นร้องต่อ สขร. ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยทั่วไป แต่ส าหรับการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐนั้น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ให้สิทธิประชาชนยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการของ สขร. ได้ 
ทั้งในฐานะผู้ร้องขอข้อมูลซึ่งมีกระบวนการตามที่กล่าวมาข้างต้น และในฐานะเจ้าของข้อมูลซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูล โดยมีกระบวนการตามที่แสดงในรูปที่ 3.2  

กล่าวโดยสรุป ค าพิจารณาของคณะกรรมการของ สขร. ทั้งสองชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กขร. 
ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ในแง่ของการไม่สามารถบังคับให้หน่วยงานของรัฐท าตามได้ในทางปฏิบัติ   
โดยทั้งประชาชนผู้ร้องขอข้อมูลและหน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลอยู่ในครอบครองสามารถน าเรื่องไปสู่
ศาลปกครองได้ นอกจากนี้แล้ว กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของราชการฉบับปัจจุบันมิได้ให้
อ านาจแก่คณะกรรมการของ สขร. ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการไม่
เปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ดังจะเห็นได้จากมาตรา 28 (2) และ 28 (4) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
ที่ก าหนดอ านาจของ กขร. ว่า “ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับค าขอ” และ “พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 
มาตรา  3” ในขณะที่มาตรา 35 วรรคหนึ่งของ พ.ร.บ. ฉบับเดียวกันได้ก าหนดให้ กวฉ. มีอ านาจใน
การวินิจฉัยการอุทธรณ์ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐ แต่มิได้มีการระบุบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตาม
ค าวินิจฉัยหรืออ านาจของ กวฉ. ในการออกค าสั่งลงโทษแต่อย่างใด22 นอกจากนี้จากการส ารวจ
ระเบียบของ กขร. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ กวฉ.23 ซึ่งออกตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้24  
ก็ไม่ปรากฏอ านาจหน้าที่ใดๆ ของ กวฉ. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเช่นกัน 

                                                                                                                         
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมดิหรอืความรับผิดอย่างอืน่ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ านาจ

ตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรอืค าส่ังอืน่ หรอืจากการละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าชา้เกินสมควร”  
22มาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าทีพ่ิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา 16 และค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25” 
23 ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อ านาจหน้าที ่วธิีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉยัของ
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542  
24มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติวา่ “อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขา วธิีพิจารณาและวินจิฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉยั ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 3-7 

ทั้งนี้ บทลงโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้มีเฉพาะในส่วนของการไม่ให้ความร่วมมือแก่  
กขร. และ กวฉ. ในการเรียกดูข้อมูลหรือหลักฐาน (มาตรา 40)25 และในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูล
โดยไม่เป็นไปตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ครอบครองข้อมูล
ก าหนด (มาตรา 42) เท่านั้น26 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังคงเพิกเฉยหรือล่าช้าต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามค าวินิจฉัยของ กวฉ. ซึ่งจะต้อง “เป็นที่สุด” ผู้ร้องขอข้อมูลอาจด าเนินการได้ 3 ช่องทางอันได้แก่ 
(1) ฟ้องศาลปกครอง  (2)  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (เช่น ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 255 )27  หรือ (3) ฟ้องร้อง 
ทางอาญา ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ร้องขอข้อมูลมักจะข้ามกระบวนการของ สขร. และมุ่งตรงไปที่
ศาลปกครองในการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเพ่ือประหยัดเวลา 

แม้กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของประเทศไทยจะยังมีปัญหา
ค่อนข้างมาก  แต่จ านวนเรื่องการร้องเรียนต่อ กขร. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลยังคงเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามที่ปรากฏในรูปที่ 3.3 ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของ
กฎหมายดังกล่าวมากขึ้น แต่จ านวนเรื่องท่ีมีการอุทธรณ์กลับไม่เพ่ิมขึ้นเท่าใดนัก 

  

                                           
25 มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 
32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
26 มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติว่า “ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
27 บทลงโทษทางวินยัของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงได้แก่ ข้าราชการสว่นกลางและส่วนภูมภิาค เป็นไปตามบทบัญญัตขิอง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ในขณะที่ บทลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหนา้ที่ขององค์กรอิสระหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จะต้องยึดกฎหมายขององค์กรนั้นๆ ซ่ึงถ้าหากวา่กฎหมายเฉพาะขององค์กรเหล่านั้นไม่ได้บัญญัตบิทลงโทษทาง
วินัยไว้ อาจมกีารยึดถือบทลงโทษตามที ่พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

3-8 บทที่ 3 ขั้นตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

รูปที่ 3.3: จ านวนเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ พ.ศ. 2541 – 2555 

 
ที่มา: สขร. ค านวณโดยคณะผู้วิจยั 

 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่จ านวนเรื่องร้องเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วง 15 ปีที่
ผ่านมาเกิดจากการที่ (1) ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มากขึ้น และ  
(2) หน่วยงานของรัฐยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างเคร่งครัด 

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จ านวนเรื่องร้องเรียนต่อ กขร. มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างมาก โดย
การร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวให้เหมาะสม 
ตัวอย่างเช่น ไม่จัดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยมาให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูซึ่งมีจ านวนถึง 619 เรื่อง  
จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 647 เรื่อง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)28 ที่เหลือเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธจากหน่วยงานของรัฐว่า “ไม่มีข้อมูล” ตามที่ขอ ซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจบลงหลัง กขร. เข้า
ตรวจสอบและพิจารณาเรื่อง โดยไม่มีเรื่องไหนไปสู่ขั้นอุทธรณ์ต่อ กวฉ.  

ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่มีจ านวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุดในช่วง 3 ปีล่าสุด คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่แสดงในรูปที่ 3.4 ) ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมาก จาก 52 เรื่อง 
ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 197 เรื่องในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แล้ว หน่วยงานของ
รัฐต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

  

                                           
28จากหนังสือ "รอบปี...มีอะไร สรปุอยู่...ในเล่มนี้" พ.ศ. 2555 ของ สขร. หน้า 13  
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โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 3-9 

ส าหรับเรื่องอุทธรณ์นั้น จ านวนของเรื่องอุทธรณ์โดยรวมในแต่ละปียังคงใกล้เคียงกัน 
เนื่องจาก สขร. พยายามผลักดันให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องเปิดเผยข้อมูล 
ให้มากขึ้น โดยได้สร้างข้อตกลงร่วมกัน (MoU หรือ Memorandum of understanding) ระหว่าง
สขร. กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยร่วมกันก่อนการรับเรื่อง
อุทธรณ์29 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้จ านวนเรื่องอุทธรณ์ต่อ กวฉ. ไม่เพ่ิมขึ้นมากนัก ส าหรับเรื่องที่รับอุทธรณ์
นั้น กวฉ. ได้มีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 80 ของเรื่องอุทธรณ์ที่มีค าวินิจฉัยทั้งหมด (ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554 และ 2555) 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถิติอาชีพของผู้ร้องเรียนและยื่นเรื่องอุทธรณ์ (ตามที่แสดงในรูปที่ 3.5 ) 
พบว่าผู้ที่ร้องเรียน (ต่อ กขร.) ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรัฐได้ หรือไม่ได้รับ “การบริการ” ที่ดีจากหน่วยงานของรัฐในการจัดเตรียมข้อมูลให้ 
ในขณะที่ผู้ที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ (ต่อ กวฉ.) ส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ได้ร้องขอข้อมูลจาก
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่นั้นๆ แต่ถูกปฏิเสธให้ข้อมูลด้วยเหตุผล
ที่ว่าเป็น “ข้อมูลปกปิด” หรือ “เป็นข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกปฏิเสธที่จะจัดหาให้นั้น
เกี่ยวข้องกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือด าเนินการทางวินัย การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ การแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลงานหรือการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยสุดท้ายแล้ว 
กวฉ. จะมีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องขอ ยกเว้นข้อมูลที่จัดเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ หรือกระบวนการสอบสวนหรือการด าเนินการทางวินัยยังไม่จบสิ้น 

รูปที่ 3.4: ประเภทเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 

 
ที่มา: สขร. ค านวณโดยคณะผู้วิจยั 

                                           
29รายงานประจ าปี พ.ศ. 2554 ของ สขร. หน้า 58 
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โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

3-10 บทที่ 3 ขั้นตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

 

รูปที่ 3.5 : อาชีพของผู้ร้องเรียนและอุทธรณ์ พ.ศ. 2551-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ที่มา: สขร. ค านวณโดยคณะผู้วิจยั 
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บทท่ี 4   
การประเมินกฎหมายวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการ 

ในการจัดอันดับความสมบูรณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Global Right-
to- Information Rating: RTI) โดยศูนย์เพ่ือกฎหมายและประชาธิปไตย (Centre for Law and 
Democracy) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 62 จากทั้งหมด 98 ประเทศในเดือนกันยายน พ.ศ. 
255630  อนึ่ง การจัดอันดับดังกล่าวจะพิจารณาจากเฉพาะตัวบทของกฎหมายของแต่ละประเทศ
เท่านั้น แตไ่ม่รวมถึงการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ  ดังนั้นประเทศที่มีการตรากฎหมายดังกล่าวมาไม่นาน
จะได้เปรียบ เพราะบทบัญญัติของกฎหมายจะมีความสมบูรณ์มากกว่า ซึ่งสะท้อนว่ามาตรฐานของ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในนานาประเทศทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในการประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย 
คณะผู้ วิจัยจะอิง “หลักบัญญัติ   0 ประการของสิทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร ของรัฐ  
(Ten Principles on the Right to Know)”31 ซึ่งก าหนดขึ้นโดย “สถาบันริเริ่มน าความยุติธรรมสู่
สังคมเปิด (Open Society Justice Initiative)”32 เพ่ือเฉลิมฉลองวันครบรอบ 3 ปีใน “วันสิทธิใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสากล (International Right to Know Day)” ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 
254833  หลักการดังกล่าวประมวลจากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน 68 ประเทศท่ีมีกฎหมายนี้ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จ ากัด  
เชื้อชาติ อาชีพ หรือศาสนา 

2) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นหลักการปฏิบัติทั่วไป การปกปิดข้อมูลเป็นเพียง
ข้อยกเว้นเท่านั้น 

                                           
30 Global RTI Rating 2013 เรียกดูข้อมลูได้ที่: http://www.rti-rating.org/country_data.php 
31 เรียกดูเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ the Organisation of American State (OAS): 
http://www.oas.org/dil/access_to_information_human_Policy_Recommendations_10_Principles_on_the_Right_to_
Know.pdf 
32เรียกดูข้อมูลขององค์กรได้ที่: http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative 
33 เรียกดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ the Global Network of Freedom of Information Advocates: 
http://www.freedominfo.org/2005/09/international-right-to-know-day-2005/ 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

4-2 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

3) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณทุก
แห่ง รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐ เช่น บริษัทเอกชนที่ให้บริการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นประปาหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

4) การยื่นขอเอกสารข้อมูลข่าวสารต้องง่าย (simple) เร็ว (speedy) และไม่มีค่าใช้จ่าย 
(free) การยื่นเรื่องเพ่ือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ง่าย หมายถึง เอกสารที่ 
ผู้ขอจะต้องยื่น ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอกับรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ขอ
เท่านั้น การขออาจท าในรูปแบบของเอกสารหรือด้วยวาจาก็ได้ กระบวนการในการ
เปิดเผยข้อมูลต้องรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการขอให้เปิดเผยข้อมูลและการได้รับ
ข้อมูลจะต้องไม่มากไปกว่าค่าใช้จ่ายในการท าส าเนาเอกสารที่ต้องการตามต้นทุน 
ที่แท้จริงเท่านั้น 

5) เจ้าหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ร้องขอข้อมูล   
เช่น หากมีการร้องขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่ถูกที่ หน่วยงาน
ดังกล่าวควรที่จะโอนค าร้องดังกล่าวไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานที่มีข้อมูลนั้นๆ เพ่ือที่ผู้ยื่นขอจะไม่ต้องยื่นซ้ า 

6) การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ หน่วยงานที่ได้รับการเรียกร้อง
ให้เปิดเผยข้อมูลจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานดังกล่าวสามารถที่
จะแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้งว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ที่เป็นรูปธรรม (demonstrable) เช่น ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  
หรือข้อมูลที่การเปิดเผยจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้ น  
ทั้งนี้ ลักษณะหรือประเภทของข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยเหล่านี้จะต้อง
ระบุไว้อย่างเจาะจงและชัดเจนในกฎหมาย 

7) ผลประโยชน์สาธารณะจะต้องมาก่อนการปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ ข้อมูลจะต้อง
ได้รับการเปิดเผยหากผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณชนมากกว่าผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยทั่วไปแล้วข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การทุจริตคอร์รัปชัน และสุขภาพ  
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสูง จึงควรได้รับการเปิดเผย 

8) บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องขอ 
มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้มีการทบทวนพฤติกรรมของหน่วยงานดังกล่าว 

9) หน่วยงานของรัฐควรที่จะเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานโดยอัตโนมัติ  ตัวอย่างของข้อมูล
พ้ืนฐานในที่นี้ ได้แก่ อ านาจและหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งควรได้รับการเปิดเผย 
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ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีการร้องขอข้อมูลดังกล่าว และควรที่จะใช้ภาษาที่อ่านง่าย  
มีความชัดเจน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

10) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารควรที่จะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานอิสระ ไม่ว่าจะ
เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของการปฏิเสธค าร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
หรือการส่งเสริมและผลักดันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล อย่างเช่นในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ในการประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประเทศไทย คณะผู้วิจัยจะประเมินตัวบทกฎหมายว่ามีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนโดยยึดตามหลักการท่ีเป็นสากลทั้ง 10 ข้อข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จ ากัด สัญชาติ อาชีพ 
หรือศาสนา 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของคนไทยนั้นเป็นไปตามมาตรา 56  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งค าว่า “บุคคล” ในที่นี้ อาจไม่ได้รวม “คนต่างด้าว” 
เนื่องจากมีข้อสังเกตตว่าข้อบัญญัติดังกล่าวอยู่ในหมวดที่ 3 ว่าด้วย “สิทธิและเสรีภาพแห่งปวงชน
ชาวไทย” 

อนึ่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุสิทธิของ  “คนต่างด้าว”  
ซึ่งหมายถึง “บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย”34 ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 9  โดยมาตรา 9 วรรคท้ายนั้นบัญญัติว่า “คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้
เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง” แตน่ับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
ยังไม่ปรากฏกฎกระทรวงฉบับใดที่ได้บัญญัติสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา 9  
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างชัดเจน35 36 

                                           
34มาตรา 4 วรรคเจ็ด แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
35 ตัวอย่างการขอขอ้มูลขา่วสารของราชการของคนต่างด้าวที่ได้มีการพิจารณาเปิดเผยจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ได้แก่ 
กรณขีององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) ประจ าประเทศไทย (มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามมาตรา 4 วรรคเจ็ด แห่ง 
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4-4 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

4.2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นหลักการปฏิบัติทั่วไป การปกปิดข้อมูลเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น 

ศ.ดร.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของไทยฉบับปัจจุบันว่า ไม่ได้สะท้อนวัฒนธรรมของความโปร่งใสที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
หากแต่สะท้อนวัฒนธรรมของการรักษาความลับของทางราชการในยุคของสงครามเย็นมากกว่า37  ดัง
จะเห็นได้จากชื่อของกฎหมายที่เรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ (official information)” แม้
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 จะใช้ค าว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” (public 
information)”38 โดยการใช้ค าว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” นี้มีนัยสองประการ  ประการแรก 
เป็นการสะท้อนว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นของหน่วยงานราชการที่ประชาชนจะต้องไปร้องขอให้เปิดเผย 
มิได้เป็นข้อมูลของประชาชนที่หน่วยงานราชการเป็นผู้เก็บรักษา และประการที่สอง เป็นการสะท้อน
ถึงข้อมูลของรัฐที่ไม่รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่ในครอบครองของหน่วยงานเอกชน 
เช่น ประวัติของผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ39  พบว่า กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวให้ความส าคัญแก่การปกปิดมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากมีการ

                                                                                                                         
พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ ) ที่ย่ืนขอข้อมูลกับกรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ดูเพิ่มเตมิใน รายงานประจ าปี พ.ศ. 2547 ของ สขร. หน้า 
 20- 22) 
36 นายสมชัย วัฒนการุณ ให้ความเห็นว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ถือเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ  (ดู สมชัย วัฒนาการุณ. 7 ธันวาคม 2552. การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามค าขอเฉพาะราย (ตอนท่ี 1 ). เรียกดูข้อมูลไดท้ี:่ 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1409) 
37 Thaipublica. 22 ตุลาคม 2555. 15 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ...ใช้ได้จริงหรือ?  เรยีกดูข้อมูลได้ที:่ 
http://thaipublica.org/2012/10/information-act/ 
38มาตรา56 แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (อ้างแล้ว) 
39มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตวิ่า “ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มีลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
หน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐอาจมคี าส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหนว่ยงานของรฐั ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชนข์องเอกชนทีเ่กี่ยวข้องประกอบกัน 
 (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ความมัน่คงของประเทศ ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกจิ
หรือการคลังของประเทศ 
 (2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรอืไม่อาจส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟอ้งคดี 
การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของขอ้มลูข่าวสารหรือไมก่็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรือ่งหนึ่งเรือ่งใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารทีน่ ามาใช้ในการท าความเห็น หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 
 (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชวีติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (5) รายงานการแพทย์ หรอืขอ้มูลข่าวสารสว่นบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
 (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกีฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรอืข้อมูลข่าวสารที่มผีู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผย
ต่อผู้อืน่ 
 (7) กรณอีืน่ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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ระบุข้อยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลที่ค่อนข้างกว้าง โดยให้หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลใช้
ดุลยพินิจเองว่า ข้อมูลที่ร้องขอนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะที่พึงเปิดเผยได้หรือไม่  ตัวอย่างเช่น มาตรา 15 
(1)  ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ก าหนดว่า  “การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ”  
ซ่ึงเป็นข้อความที่ค่อนข้างกว้าง ท าให้การตีความว่า “ความม่ันคง” นั้นหมายถึงอะไรบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

การที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ในกรอบที่ค่อนข้างกว้าง ท าให้หน่วยงาน
ราชการมีอ านาจแห่งดุลยพินิจมากในการพิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเผยข้อมูล  ในทางปฏิบัติเมื่อมี
การเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมักเลือกที่จะปฏิเสธ และรอให้  กวฉ. มี
ค าสั่งเพ่ือที่จะไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหาภายหลัง  เนื่องจากบทลงโทษในกรณีที่ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามที่ กวฉ. สั่งมีน้อยกว่าบทลงโทษในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลที่อาจถูกตีความว่าเป็น
ข้อมูลลับของราชการ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ท าให้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 15  

ทั้งนี ้บทลงโทษที่เป็นไปไดใ้นกรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าสั่งของ กวฉ. คือ 

1) มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ที่ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่  
“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติ หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” มีโทษระวางจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง  
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

2) มาตรา 165 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ “มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่ง” แต่ “ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การ
เป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งนั้น” มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน  
2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

3) มาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดว่า 
ข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของราชการ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี (ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 (2) แห่ง พ.ร.บ. เดียวกันนี้) ถือว่า 
มีความผิดทางวินัย และในกรณีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาจะมีความผิด

                                                                                                                         
 ค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงือ่นไขอย่างใดก็ได้แตต่้องระบุไวด้้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นขอ้มูลข่าวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือวา่การมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามล าดับสาย
การบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารได้ตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตนิี้” 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

4-6 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

วินัยร้ายแรงตามมาตรา 85 ซึ่งโทษทางวินัยของราชการสูงสุด คือ การถูกไล่ออก
จากราชการ ตามมาตรา 88 

แต่ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษ
ดังต่อไปนี้ 

1) มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดว่า  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยกเว้นในมาตรา 15 โดยไม่ได้กระท าตาม
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะมีบทลงโทษ
ระวางจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

2) มาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ก าหนดว่า การเปิดเผยข้อมูลลับ 
ของราชการมีโทษระวางจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

3) มาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดว่า การ
ไม่รักษาความลับราชการมีความผิดทางวินัย (ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 (6) แห่ง  
พ.ร.บ. เดียวกันนี้)  และในกรณีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาจะมีความผิด
วินัยร้ายแรงตามมาตรา 85 ซึ่งโทษทางวินัยของราชการสูงสุดคือการถูกไล่ออกจาก
ราชการ ตามมาตรา 88 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ก าหนดบทลงโทษเฉพาะกรณีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยเท่านั้น มิได้มีบทลงโทษการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ กวฉ. มีค าสั่งให้เปิด  
ซึ่งสะท้อนว่ากฎหมายฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการปกปิดข้อมูลของราชการมากกว่าการเปิดเผยข้อมูล 

การศึกษาข้อยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลของต่างประเทศพบว่า มีแนวทางในการจ ากัด
ขอบเขตของข้อยกเว้นเพ่ือให้การปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้นกระท าได้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น  
มิใช่ในกรณีทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น เดิมทีสหรัฐอเมริกาให้ข้อยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย
มูลเหตุแห่งความมั่นคงเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ต่อมาพบว่าค าว่า “ความมั่นคง (National 
security)” นั้นสามารถตีความได้กว้าง จึงมีการก าหนดความหมายให้แคบลงและชัดเจน หมายถึง 
“การป้องกันประเทศและความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (National defense and 
foreign relations of the United States)”40 41 ตามบทบัญญัติของ the Freedom of 

                                           
40 US Department of Justice. Brief amici curiae of the reporters committee for freedom of the press and the 
society of professional journalists in support of respondent. The Reporters Committee for 
 Freedom of the Press. Virginia. เรียกดูเอกสารได้ที:่ http://www.rcfp.org/news/documents/weatherhead.pdf 
41 US National Archive. Executive Order 12958 of April 17, 1995.  เรียกดูเอกสารได้ที่  
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1995-04-20/pdf/95-9941.pdf 
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สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4-7 

Information Act of 1966 (FOIA) และ the Government in the Sunshine Act of 197642  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเป้าประสงค์ในการเพ่ิมความโปร่งใสในการบริหารของภาครัฐ  นอกจากนี้แล้ว การ
ที่หน่วยงานใดๆ จะอ้างข้อยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลนั้น  
หน่วยงานนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ เช่น มีการ
จัดล าดับชั้นความลับของเอกสารตามระเบียบราชการ เป็นต้น และในกรณีที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ หน่วยงานนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนอ่ืนที่ไม่ได้รับการยกเว้น พร้อมทั้งแสดงว่าไม่มี
วิธีการที่จะน าเสนอข้อมูลใดๆ ต่อสาธารณะที่จะไม่ท าให้เกิดความเสียหาย เช่น ในกรณีของข้อมูลส่วน
แบ่งตลาดของบริษัท ก. หน่วยงานราชการอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการอ้างถึงชื่อ
ของบริษัทและเป็นการน าเสนอส่วนแบ่งตลาดรวมส าหรับผู้ประกอบการ 3 รายแรก เป็นต้น  

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ข้อยกเว้นส าหรับข้อมูลที่อาจท าให้กระบวนการทางกฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพหากถูกเปิดเผย โดยในส่วนนี้จะมีการก าหนดรายละเอียดของลักษณะหรือประเภท  
7 ประเภท ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้แจ้งข้อมูลการทุจริต” (Whistleblower)  
และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะท าให้สามารถระบุแหล่งข่าวได้  โดยก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่จะท าให้เสียรูปคดี
ความเหล่านี้  หน่วยงานของรัฐจะต้องพิสูจน์ว่าการเปิดเผยข้อมูลจะน าไปสู่การเสี ยรูปคดี  
และความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดการเสียรูปคดีมี “สูงมากกว่า” ความเป็นไปได้ 
ที่จะไม่เกิด หรือในกรณีของข้อมูลทางธุรกิจหรือความลับทางการค้า หน่วยงานของรัฐที่ปฏิเสธที่ 
จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้  จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลจะท าให้ธุรกิจเอกชนสูญเสีย 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด หรือท าให้ภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นในการรักษาความลับ
ของข้อมูลทางธุรกิจ อันเป็นผลท าให้รัฐสูญเสียความสามารถในการหาข้อมูลในอนาคต 

4.3 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐที่ใช้เงินงบประมาณทุกแห่ง  

นอกเหนือจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจแล้ว ประชาชนยังจะต้องมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติ
หน้าที่แทนรัฐที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทุกแห่ง เช่น บริษัทเอกชนที่ให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ไม่ว่าจะเป็นประปาหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

การศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
พบว่า ส่วนมากมีกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงหรือสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

                                           
42 Title 5, Section 552 and 552b of the US Code เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title5&edition=prelim 
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4-8 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ทีเ่รียกว่า Freedom of Information Act (FOIA) เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 
และประเทศยุโรปตะวันออกหลายประเทศ เป็นต้น บางประเทศใช้ค าว่า Access to Information 
Act อย่างเช่นในแคนาดา และยังปรากฏไม่กี่ประเทศที่ยังคงใช้ค าว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(Official Information)”เหมือนประเทศไทย เช่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น43 

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายดังกล่าวของหลายประเทศครอบคลุมข้อมูลไม่เพียงแต่ของ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงข้อมูลในการครอบครององค์กรเอกชนที่
ใช้อ านาจมหาชนด้วย เช่น ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมธุรกิจใดๆ ที่มีอ านาจในการออกกฎหรือ
กติกาในการก ากับดูแล เป็นต้น   ในขณะที่บางประเทศอย่าง เช่นสหราชอาณาจักรนั้ น  
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (The Information Commissioner’s Office-ICO)  
มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการปกปิดข้อมูลทั้งของราชการ
และข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Privacy Law  Data Protection Law  Environment Information 
Disclosure Law และ FOIA เป็นต้น44 เพ่ือที่จะให้กฎเกณฑ์และหลักการในการเปิดเผยหรือปกปิด
ข้อมูลของกฎหมายแต่ละฉบับมีความสอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน  ดังนั้นการที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของประเทศไทยนั้นมีกรอบบังคับเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ท าให้สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของภาคเอกชนยังมีข้อจ ากัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ประเทศไทยยังคงไม่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy law) 

นอกจากนี้ แม้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของไทย พ.ศ. 2540 จะให้สิทธิแก่
ประชาชนในการเรียกร้องข้อมูลของราชการ แต่ยังมีกฎหมายอีกจ านวนมากที่ให้สิทธิแก่หน่วยงาน
ราชการในการปกปิดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ซึ่งการร้องขอให้
เปิดเผยข้อมูลของเอกชนที่อาจเข้าข่ายห้ามเปิดเผยตามข้อกฎหมายดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและทุนทรัพย์ เช่น การขอให้  กวฉ. พิจารณา หรือการยื่นค าร้องต่อ
ศาลปกครอง เป็นต้น   

การศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศ พบว่า หลายประเทศอย่าง
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ ก าหนดให้การปฏิเสธในการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสาร
ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตาม จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กฎหมายแม่บทว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือ FOIA ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลประโยชน์

                                           
43 Wikipedia.org. “Freedom of Information Laws by country”. เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country   
44 ICO. “Taking action”.  เรียกดูข้อมูลได้ที่: http://ico.org.uk/what_we_cover/taking_action 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_laws_by_country
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สาธารณะจากการได้รับรู้ข้อมูล และผลเสียของการเปิดเผยข้อมูลแล้วแต่กรณี ดังที่จะกล่าวใน
รายละเอียดภายหลัง 

4.4 การยื่นขอเอกสารข้อมูลข่าวสารต้องง่าย (simple) เร็ว (speedy) และไม่มีค่าใช้จ่าย (free)  

การยื่นขอการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ง่ายคือ การที่ผู้ขอจะต้องให้เพียงข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และ
รายละเอียดของเอกสารที่ขอเท่านั้น และการขออาจท าในรูปแบบของเอกสารหรือด้วยวาจาก็ได้ การ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต้องรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการขอต้องไม่มากไปกว่าค่าใช้จ่ายในการท าซ้ า
หรือถ่ายเอกสารที่ต้องการตามต้นทุนที่แท้จริงเท่านั้น 

(ก) ความง่าย 
การส ารวจการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานราชการต่างๆ พบว่า ส าหรับเอกสารที่ต้องใช้ใน

การยื่นขอนั้น ส่วนมากใช้เพียงส าเนาบัตรประชาชนเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนด้วยวาจา 

(ข) ความรวดเร็ว 
เนื่องจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ความส าคัญแก่กระบวนการและ

ขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วน
ที่ 3. (ข้ันตอนในการเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย) ซ่ึงก็คือ สขร. มากกว่าหน่วยงานของรัฐ
ที่ครอบครองข้อมูล ซึ่งต่างจากกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเทศอ่ืนๆ ทั่วไป  
ด้วยเหตุนี้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของไทยจึงไม่มีบทบัญญัติรายละเอียดของขั้นตอนของหน่วยงาน
ของรัฐในการด าเนินการตามค าร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ มีมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้เพียง
มาตราเดียวที่ระบุว่า “ถ้าผู้ใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ... ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ
จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร” ดังนั้น การพิจารณาการร้องขอข้อมูลของ
หน่วยงานราชการจึงไม่มีระยะเวลาที่ก าหนดที่แน่นอน  หากแต่ว่ายังดีที่ฝ่ายคณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็น
ข้อด้อยส่วนนี้ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการหรือปฏิบัติตามค าสั่งของ กวฉ. 
ภายใน 7 วัน45  

(ค) ค่าใช้จ่าย 
ประกาศของ สขร.  ก าหนดอัตราค่าบริการสูงสุดในการถ่ายเอกสารตามขนาดของกระดาษ

ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4.1 และค่ารับรองเอกสาร ไม่เกิน 5 บาทต่อหน้า หน่วยงานใดต้องการ
ก าหนดอัตราค่าบริการที่สูงกว่าอัตราดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อ สขร. เป็นรายกรณี การก าหนด
ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารสะท้อนให้เห็นว่าการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน
มิได้เป็น “หน้าที ่(duty)” ของรัฐหากแต่เป็น “ภาระ (burden)” ที่พนักงานของหน่วยงานราชการ

                                           
45 มติ ครม. เร่ือง การปฏบิัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 
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4-10 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ต้องแบกรับ ประชาชนที่เรียกร้องสิทธิจึงต้องเสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้แล้ว อัตราเพดานค่าบริการ
ส าหรับการท าส าเนาที่ถูกก าหนดไว้ที่ 1 บาทต่อหน้านั้น ค่อนข้างสูงหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การท าส าเนาจริงในตลาดซึ่งอยู่ในช่วง 25 – 50 สตางค์ต่อหน้าขึ้นอยู่กับจ านวนหน้า ซึ่งเป็นราคาที่มี
ก าไร การก าหนดค่าบริการท าส าเนาสูงเกินควรท าให้ผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารมีจ านวนหน้ามาก เพราะไม่มีการคิดส่วนลดเหมือนร้านค้าเอกชนทั่วไป  
อนึ่ง จากการสุ่มส ารวจของคณะผู้วิจัย  พบว่า หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเก็บตามอัตราเพดาน 
ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 4.2 อีกด้วย  

ตารางท่ี 4.1: อัตราค่าธรรมเนียมในการท าส าเนาและรับรองเอกสารที่ก าหนดโดย สขร. 

ประเภท ขนาด ค่าธรรมเนียม หน้าละไม่เกิน (บาท) 
ถ่ายเอกสาร  เอ 4 1 

เอฟ 14 1.5 
บี 4 2 
เอ 3 3 
พิมพ์เขียว เอ 2 8 
พิมพ์เขียว เอ 1 15 
พิมพ์เขียว เอ 0 30 

รับรองเอกสาร - 5 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
 

ตารางท่ี 4.2: อัตราค่าธรรมเนียมในการท าส าเนาและรับรองเอกสารที่เรียกเก็บจริง 

ชื่อรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่าย เอกสาร 
ธนาคารออมสิน A4=1บาท/หนา้ 

รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 
ส าเนาบัตรประชาชน 
แบบฟอร์มขอเอกสาร 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย A4=1บาท/หนา้,A3=3 บาท/หนา้ 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

แบบฟอร์มขอเอกสาร 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไม่เสียค่าใช้จ่าย หนังสือจากหนว่ยงานทีข่อ 
องค์การค้าของคุรุสภา A4=1บาท/หนา้ 

รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 
แบบฟอร์มขอเอกสาร 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย A4=1บาท/หนา้,A3=3 บาท/หนา้ 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

แบบฟอร์มขอเอกสาร 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย A4=1บาท/หนา้ 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

ส าเนาบัตรประชาชน 
แบบฟอร์มขอเอกสาร 

องค์การเภสัชกรรม A4=1บาท/หนา้, 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

แบบฟอร์มขอเอกสาร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร A4=1บาท/หนา้ 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

แบบฟอร์มขอเอกสาร 

องค์การสุรา A4=1บาท/หนา้ 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

แบบฟอร์มขอเอกสาร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย A4=1บาท/หนา้ 
รับรองเอกสาร 5 บาท/หน้า 

ส าเนาบัตรประชาชน 
แบบฟอร์มขอเอกสาร 

หมายเหตุ: คณะผู้วิจัยท าการส ารวจโดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ผูร้ับชอบงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐวิสาหกจิทางโทรศัพท์ 
ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 
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การศึกษาการเก็บค่าใช้จ่ายในการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการในต่างประเทศ พบว่า 
โดยส่วนมากแล้วกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศจะอนุญาตให้หน่วยงานของ
รัฐเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการถ่ายเอกสารเท่านั้น และอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการไปรษณีย์ และ
ค่าหีบห่อในกรณีที่ผู้ร้องขอเอกสารไม่มารับเอกสารด้วยตนเองและไม่สามารถส่งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตได้ และอาจเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ส าหรับกรณีที่ข้อมูลที่ร้องขอเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น 
แต่ไม่พบว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับรองเอกสาร เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่า การให้ข้อมูลแก่ประชาชนนั้นเป็น “หน้าที่” มิใช่ “ภาระ” 
ของหน่วยงานราชการตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว 

นอกจากนี้แล้ว ในบางประเทศอย่างเช่นสหราชอาณาจักร จะมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมว่า 
หน่วยงานราชการจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายในการร้องขอข้อมูลในเว็บไซต์และในที่ๆ ผู้ร้องขอข้อมูล
สามารถรับทราบก่อนที่จะด าเนินการขอข้อมูล  มิฉะนั้นแล้วหน่วยงานดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ 46 

กล่าวโดยสรุป การยื่นขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน และไม่มีการก าหนดระยะเวลาที่ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลได้รวดเร็ว
รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการรับรองเอกสารที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย 

4.5 เจ้าหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ร้องขอข้อมูล  

เจ้าหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ร้องขอข้อมูล เช่น หากมี
การร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ไม่ถูกต้อง หน่วยงานดังกล่าวควรที่จะโอนค าร้องดังกล่าวไปยังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานที่มีข้อมูลนั้นๆ เพ่ือที่ผู้ยื่นขอจะไม่ต้องยื่นซ้ า เป็นต้น 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ร้องขอข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 12 ว่า “ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา 11  แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง
หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม
ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน าเพ่ือไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้าถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสาร

                                           
46 Information Commission’s  Office (ICO),  “How much we can charge for information?”.  เรียกดูข้อมลูได้ที่เว็บไซต์
ของ ICO : http://ico.org.uk/for_organisations/freedom_of_information/guide/publication_scheme#what-
information-do-we-need-to-publish-9  
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4-12 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนและได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 
 6 ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีค าสั่งต่อไป” 

นอกจากนี้ หากหน่วยงานของรัฐไม่ท าตามข้อก าหนดข้างต้น ประชาชนที่ร้องขอข้อมูลยังมี
สิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ได้ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว47 

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ
เนื่องจากกฎหมายมิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการรับเรื่องร้องขอข้อมูล
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  เช่น หน่วยงานราชการบางแห่งยังไม่มีพ้ืนที่ที่ให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9  
ทั้งนี้ ประกาศ สขร. พ.ศ. 2541 ก าหนดให้ หน่วยงานราชการจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลตามมาตรา 9 ได้สะดวก “ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณที่มี”48 นอกจากนี้
แล้ว หน่วยงานจ านวนมากยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องการร้องขอข้อมูลโดยเฉพาะ ท าให้ผู้ขอข้อมูลต้อง
ใช้เวลามากในการหาผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ต้องการร้องขอ 

การศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศพบว่า กฎหมายดังกล่าว
ล้วนมีกระบวนการที่ก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องด าเนินการต่อค าร้องขอข้อมูลที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  และยังมีข้อก าหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจะต้องมี
หน้าเว็บเพจ (Web page) เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งประชาชนสามารถกดเลือกเข้าไปดู
รายละเอียดได้  โดยรายละเอียดที่ต้องปรากฏอยู่ในเว็บเพจดังกล่าวขั้นต่ าจะต้องมีการจัดท าดัชนี
รายชื่อข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของตนในลักษณะที่เข้าใจง่ายและมีการแจ้งให้ประชาชนทราบว่า
ข้อมูลใดประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติและข้อมูลใดต้องร้องขอในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย  
ในกรณีของข้อมูลที่ต้องร้องขอต่อหน่วยงานราชการนั้น จะต้องระบุชื่อของผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลดังกล่าวด้วยเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องขออีกด้วย 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานราชการในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศมักก าหนดรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูล
ขั้นต่ าที่เป็นมาตรฐานกลาง  การที่ประเทศไทยยังไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ท าให้การร้องขอข้อมูล
เป็นไปอย่างยากล าบากโดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 

                                           
47 มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อ้างแล้ว) 
48 ข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารราชการ. 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2541. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการจัดให้
มีข้อมูลขา่วสารของราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู. เรียกดูเอกสารได้ที่: 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER0 /GENERAL/DATA0002/0000269 .PDF 
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สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4-13 

4.6 การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ 

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อ
สามารถที่จะแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้งว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายที่เป็น
รูปธรรม (demonstrable) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น 
ข้อยกเว้นเหล่านี้จะต้องระบุไว้อย่างเจาะจง และชัดเจนในกฎหมาย เป็นต้น 

มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ก าหนดว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ
เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  

1)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  

2)  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทาง

วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น หรือ
ค าแนะน าภายในดังกล่าว  

4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสาร 

ที่มีผู้ให้มา โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
7) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา49 

ค าสั่ งมิให้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้  
แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่า
การมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับ
สายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ 
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้”  

การยกเว้นข้อมูลลักษณะดังกล่าวจากภาระในการเปิดเผยเป็นมาตรฐานสากล หากแต่ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะมีรายละเอียดขอบเขตของการยกเว้นที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  

                                           
49 ยงัไมพ่บว่ามพีระราชกฤษฎกีาฉบับใดก าหนดลักษณะของข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมในข้อนี้ 
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4-14 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เพ่ือที่จะป้องกันมิให้หน่วยงานราชการอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวในการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยไม่
จ าเป็นตามที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วในหัวข้อที่ 4.2 แต่ที่ส าคัญคือการปฏิเสธข้อมูลทุกครั้งจะต้องมีการ
ประเมินผลได้ผลเสียที่เรียกว่า “Prejudice Test” หรือ “Harm Test” ซึ่งในกรณีที่ผลประโยชน์ที่
สาธารณชนจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นมากกว่าผลเสียของการเปิดเผยข้อมูลนั้น หน่วยงาน
ราชการนั้นๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่มีการร้องขอ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของสถานีโทรทัศน์ BBC  
ที่มีผู้ร้องขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บค่าใบอนุญาตการออกอากาศ (TV license fees)  
ซึ่ง BBC อ้างว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า แต่สุดท้ายแล้ว คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของสหราชอาณาจักร (Information Commissioner) มีค าวินิจฉัยว่าผลประโยชน์จากการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีการร้องขอมากกว่าผลเสีย ซึ่งท าให้ BBC ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามรายละเอียดใน
กรอบที ่1  

กรอบที ่1: กรณีการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ BBC ในปี พ.ศ. 2554 

ที่มาของปัญหา 

ผู้ร้องขอข้อมูลรายหน่ึงได้ยื่นเรื่องขอส าเนาเอกสารสัญญาจ้างและเอกสารอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีรับชม
โทรทัศน์และการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตรับชมโทรทัศน์ท่ี “บรรษัทการกระจายเสียงแห่งอังกฤษ” หรือ BBC ได้ท าไว้กับ
บริษัทคู่ค้า 2 แห่ง แห่งแรกคือบริษัท Capita Business Services (Capita) ซ่ึงถูกว่าจ้างจาก BBC ให้จัดการใบอนุญาต
รับชมโทรทัศน์ (TV Licensing) และแห่งท่ีสองคือ บริษัท Revenue Management Services (RMS) ซ่ึงท าหน้าท่ีเก็บค่า
ภาษีรับชมโทรทัศน์ (TV Licence Fees)  หลังจากท่ีได้รับการแจ้งเรื่องร้องขอข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552  BBC ได้
เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของเนื้อหาหลักของสัญญา และจดหมายตอบโต้ระหว่าง BBC และ RMS เท่าน้ัน ในขณะท่ีข้อมูล
ส่วนเหลือน้ัน BBC ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผย ก่อนท่ีจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนอีกครั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ได้แก่ ส าเนา
สัญญาของบริษัทอื่นๆ ท่ีถูกบริษัท RMS ว่าจ้างอีกทอดหน่ึง  

อย่างไรก็ดี ผู้ร้องขอข้อมูลน้ันยังไม่พอใจกับการเปิดเผยข้อมูลของ BBC และได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสหราชอาณาจักร (Information Commissioner’s Office-ICO)  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2553 ให้ไต่สวนการกระท าของ BBC ในสองประเด็นท่ีส าคัญได้แก่  1) BBC ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนตามท่ีร้องขอ 
และ 2) ผู้ร้องเห็นว่าเหตุผลในการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลท่ี BBC ให้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ัน ยัง “อ่อน” เกินไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเหตุผลเกี่ยวกับการเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการค้า (prejudice  to commercial interests)   

กระบวนการพิจารณาของ ICO 

ICO ได้พิจารณาการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นรายกรณีตามสัญญาแต่ละฉบับ (สัญญาระหว่าง BBC และ 
RMS และสัญญาระหว่าง BBC และ Capita) ผ่านการวิเคราะห์ความเสียหายของการเปิดเผยข้อมูล (Prejudice Test)  ซ่ึงใน
ท้ายท่ีสุด ICO สั่งให้ BBC เปิดเผยข้อมูลของท้ังสองบริษัทน้ี  ประเด็นหน่ึงท่ีส าคัญของข้ออ้างไม่เปิดเผยข้อมูลของ BBC คือ 
การเปิดเผยข้อมูลซ่ึงได้แก่ โครงสร้างการคิดค านวณค่าบริการ (pricing structure) อัตราค่าให้บริการ วันหมดสัญญา และ
สัดส่วนผลก าไร ว่าจะท าให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการค้าของ BBC เอง และบริษัทคู่ค้าท้ังสองราย โดย
กระบวนการพิจารณาของ ICO ก่อนออกค าส่ังให้เปิดเผยข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนเบื้องต้นของการพิจารณาความเสียหายของการเปิดเผยข้อมูล (Prejudice Test)  ICO จะพิจารณา
ก่อนว่าข้ออ้างของ BBC ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ันเข้าข่ายท่ีจะอ้างตามกฎหมายได้หรือไม่ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ อ้างถูกต้องตาม
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มาตราท่ีกฎหมายก าหนดหรืไม่ ซ่ึงในข้อน้ี ICO มีความเห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของสหราชอาณาจักร (FOIA 2000) จริง  

ในขั้นตอนต่อมาซ่ึงก็คือ การพิจารณาตามกระบวนการของ Prejudice Test น้ัน ICO ต้องพิจารณาถึงลักษณะ
ของความเสียหาย (nature of the prejudice) จากการเปิดเผยข้อมูลน้ี กล่าวคือ การเปิดเผยข้อมูลน้ันจะท าให้เกิดความ
เสียหายจริงตามท่ีกล่าวอ้างหรือไม่ (causal link between the disclosure and the prejudice claimed) และความ
เสียหายนั้นมีนัยส าคัญ (real and significant) หรือไม่  และสิ่งสุดท้ายท่ี ICO ต้องท าคือ การพิสูจน์ความเป็นไปได้ของความ
เสียหาย (likelihood of the prejudice) ท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลน้ันว่าอยู่ในระดับท่ีมีเหตุมีผลหรือไม่* 

ICO เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวน้ีก่อนการประกวดราคาครั้งใหม่ ( retendering) ของ BBC ท่ีจะมีขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ (ณ ช่วงเวลาน้ัน) มีเหตุผลพอที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการค้าส าหรับ BBC และบริษัทคู่
ค้าท้ังสองจริง และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้อย่างมาก กล่าวคือ คู่แข่งของบริษัท RMS และ Capita อาจลอกเลียนแบบ
รูปแบบทางธุรกิจ เช่น โครงสร้างต้นทุน ราคาขาย เป็นต้น จนท าให้การแข่งขันในการประกวดราคาของ BBC บิดเบือนไป 
เช่น มีการเสนอราคาท่ีเท่าๆ กัน เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี จึงสามารถสรุปขั้นตอนสุดท้ายของ Prejudice Test ได้ว่า BBC มีเหตุผล
เพียงพอท่ีจะปกปิดข้อมูลดังกล่าวตามท่ีประชาชนร้องขอ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากระบวนการ Prejudice Test จะจบ แต่ ICO ยังคงต้องพิจารณาเปรียบเทียบผลได้ต่อ
สาธารณะจากการเปิดเผยและการปกปิดข้อมูล (Public Interest Test) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลน้ันมี
ประโยชน์แก่สาธารณชนมากกว่าการปกปิดข้อมูล  

โดยในการพิจาณาดังกล่าว ICO ให้เหตุผลว่า การเปิดเผยข้อมูลของ BBC น้ันเป็นการแสดงความโปร่งใสให้
ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานของรัฐได้ และการเปิดเผยข้อมูลของ RMS และ Capita น้ีไม่ได้เป็นการท าให้
บริษัทท้ังสองแห่งเสียเปรียบในการประกวดราคาครั้งต่อไปของ BBC ในทางตรงกันข้าม กลับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแข่งขันมากขึ้น เน่ืองจาก RMS และ Capita ในฐานะท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับ BBC อยู่แล้ว จะได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของตนเองมากขึ้น  หากคิดว่าบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ท่ีรับรู้ข้อมูลของตนเองจะสามารถเอาชนะ
ตนเองในการประกวดราคาได ้ 

กล่าวโดยสรุปคือ ICO ต้องพิจารณาถึงความเสียหายของการเปิดเผยข้อมูล (Prejudice Test) เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
BBC มีเหตุผลเพียงพอท่ีปกปิดข้อมูล  นอกจากน้ี ICO ก็ยังต้องชั่งน้ าหนักของประโยชน์ต่อสาธารณะของการเปิดเผยและ
ปกปิดข้อมูลด้วย โดยบทสรุปของกรณีของ BBC น้ีจบลงท่ี ICO สั่งให้เปิดเผยข้อมูลท้ังหมด พร้อมให้เหตุผลว่าการเปิดเผย
ข้อมูลของ BBC นั้นจะมีประโยชน์ต่อสาธารณชนมากกว่าการปกปิด  

หมายเหตุ:  * กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสหราชอาณาจักร ได้แบ่งระดับของความเป็นไปได้ในการเกิด
ความเสียหาย (likelihood of prejudice) จากการเปิดเผยข้อมูลไว้สองระดับ ได้แก่ ระดับต่ าสุดท่ี “มีโอกาสจะ
เกิดและเป็นท่ียอมรับได้” (โอกาสเกิดน้อยกว่า ร้อยละ 50 แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงข้อสมมุติฐาน) ซ่ึงกฎหมายใช้ค าว่า 
“would be likely to prejudice”  และระดับท่ี “อาจจะเกิด” (โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 50)  ซ่ึงกฎหมาย
ใช้ค าว่า “would prejudice” 

ที่มา: Information Commissioner’s Office. 30 March 2011. Freedom of Information Act  2000 (Section 50), 
Decision Notice Reference: FS50296349. (เรียกดูเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ ICO: 
http://ico.org.uk/for_organisations/freedom_of_information/guide/~/media/documents/decisionnotices
/2011/fs_50296349.ashx) 
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4-16 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การจัดท ารายงานผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีขั้นตอนรายละเอียดจ านวนมาก  
เช่น วิธีการในการก าหนดผู้ที่ได้รับความเสียหาย การประมาณการโอกาสที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น 
วิธีการประเมินผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Test) เป็นต้น ท าให้ต้องมี “คู่มือ” เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท ารายงานได้ถูกต้องตามวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด  
ตัวอย่างขั้นตอนการประเมินความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของสหราชอาณาจักรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่50 

1) ระบุลักษณะของข้อมูลที่ได้รับการยกเว้น และผู้ที่จะได้รับความเสียหายในกรณีที่มี 
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

2) แสดงข้อมูลหลักฐานว่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นมีอยู่จริง มิใช่เป็นเพียง 
การคาดคะเนที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ 

3) แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
4) แสดงให้เห็นว่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นสูง 

 

การที่ประเทศไทยยังคงให้หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
ข้อมูลใดควรหรือไม่ควรเปิดเผยโดยขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนั้น ท าให้ผู้ร้องขอข้อมูลมักไม่ได้รับ
การตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่งผลให้มีเรื่องอุทธรณ์ที่ เข้ามาที่ สขร. มากเกินควร  
และ สขร. เองก็ขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ที่ชัดเจนนั้น ท าให้ผลการวินิจฉัย 
ถูกตั้งค าถามได้ง่าย51 

4.7 ผลประโยชน์สาธารณะจะต้องมาก่อนการปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ 

ข้อมูลจะต้องได้รับการเปิดเผยหากผลประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าผลเสียที่อาจเกิดขึ้น  
โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การทุจริตคอร์รัปชัน และสุขภาพ 
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมาก อย่างเช่น ในกรณีที่มีการด าเนินโครงการของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายนั้นๆ จึงควรถูกเปิดเผยต่อ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  

                                           
50 Information Commission’s  Office (ICO). The Prejudice Test: Freedom of Information Act. เรียกดูเอกสารได้ที่: 
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Freedom_of_Information/Detailed_specialist_guides/the_prejudice_t
est.ashx 
51 หลักเกณฑ์ในการพจิารณาเร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลของ กวฉ. ตามระเบียบ กขร. ว่าด้วย อ านาจหน้าที ่วิธพีิจารณาและ
องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยชองคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ไม่ได้ก าหนดกระบวนการ
พิจารณาที่มีหลักการคล้ายๆ กบั ICO แต่อย่างใด 

http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Freedom_of_Information/Detailed_specialist_guides/the_prejudice_test.ashx
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Freedom_of_Information/Detailed_specialist_guides/the_prejudice_test.ashx
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ระบุว่า “หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยก็ได้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน”52 ซึ่งไม่ได้ให้น้ าหนักแก่ผลประโยชน์ของสาธารณะ
มากกว่าผลประโยชน์ของเอกชน  ในขณะที่มาตรา 20 (2)53 ก าหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีค าสั่งให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 (ข้อมูลที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย) เนื่องจากเห็นว่าผลประโยชน์
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล ส าคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ขอ ง
บุคคลหรือของหน่วยงานที่ควรได้รับการคุ้มครองจากการปกปิดข้อมูลดังกล่าว ไม่ต้องรับผิดถ้าหาก
เป็นการกระท าโดยสุจริต แต่หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดก็ยังคงจะไม่พ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย  
ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะเปิดเผยข้อมูล แม้ว่าจะเห็นว่าผลประโยชน์สาธารณะมี
ความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการตามเพ่ือ
พิจารณาว่าผลประโยชน์สาธารณะนั้นมากน้อยเพียงใด และยังคงต้องอาศัยดุลยพินิจของ 
ผู้ที่มีอ านาจออกค าสั่งอยู่ 

อย่างไรก็ดี เมื่อปี พ.ศ. 2553 สขร. ได้เล็งเห็นว่าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูล
ที่มีความส าคัญต่อสาธารณชน จึงได้ออกประกาศก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการฯ สามารถออกประกาศเพ่ือก าหนดข้อมูลที่หน่วยงานราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมได้54  ประกาศดังกล่าวก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องจัดให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูเอกสาร 16 ข้อ ตัวอย่างเช่น 

1) รายงานและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและสังคม รวมทั้งรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม 

                                           
52มาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อ้างแล้ว) 
53 มาตรา 20 (2) แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชนอ์ันส าคัญยิ่งกวา่ที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะหรือชวีิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ์ื่นของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหต ุในการนี้จะมกีาร
ก าหนดข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขในการใช้ขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว” 
54 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553. เรื่อง การก าหนดให้ข้อมูลเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมูลขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. 2540. 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

4-18 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

3) รายงานข้อมูลและปริมาณการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

4) รายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางหรือจัดท าผังเมืองที่เกี่ยวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม 

อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลประโยชน์สาธารณะและผลเสีย
จากการเปิดเผยข้อมูลดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ท าให้ไม่มีการถ่วงน้ าหนักผลประโยชน์สาธารณะในการ
พิจารณาและวินิจฉัยการเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลของราชการ 

4.8 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิประชาชนในการร้องเรียนกรณีที่
หน่วยงานราชการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และอุทธรณ์ใน
กรณีที่หน่วยงานราชการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลตามค าร้องขอต่อ สขร. โดยมาตรา 13 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จใน 30 วันและสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 
60 วัน หากแต่ต้องระบุเหตุจ าเป็นในการขยายระยะเวลาในการพิจารณา มาตรา 27 วรรคสาม 
ก าหนดให้น าเงื่อนไขเวลาในกรณีของการรับเรื่องร้องเรียนมาใช้กับกรณีของการรับเรื่องอุทธรณ์ด้วย  
ส าหรับในกรณีที่มีการน าเรื่องไปสู่ศาลปกครอง  กระบวนการการพิจารณาความของศาลปกครองนั้น 
ต้องใช้เวลาตามกระบวนการพิจารณาคดีอย่างน้อย 90 วัน 55  

เนื่องจากค าวินิจฉัยของ กวฉ. ไม่เป็นที่สิ้นสุดในทางปฏิบัติ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3  
เรื่องอุทธรณ์ส่วนมากจึงถูกส่งต่อไปที่ศาลปกครองส่งผลให้กระบวนการอุทธรณ์ล่าช้า  ตัวอย่างเช่น  
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) มีค าวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยของรัฐ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์56 และมหาวิทยาลัยรามค าแหง57 เปิดเผยข้อมูลในกระดาษค าตอบ
ของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษา ในขณะที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ากระดาษค าตอบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  
มิใช่ข้อมูลสาธารณะ  ในทางตรงกันข้าม กวฉ. กลับให้ความเห็นว่ากระดาษค าตอบและบัญชีผลการ
สอบที่มาจากการสอบแข่งขันสาธารณะย่อมเป็นข้อมูลสาธารณะ แต่ในกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัย
ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลตามค าสั่งของ กวฉ. ในทันที เป็นผลให้ในปีต่อมา ครม. ได้มีมติให้หน่วยงาน
ราชการต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ กวฉ. ภายใน 7 วัน (มติ ครม.วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542) 

                                           
55เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารของคู่กรณีของศาลปกครอง (ดูกระบวนการชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
ปกครองได้ที่ : http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_procedure/02_proc04.htm ) 
56 กรณีการเปิดเผยกระดาษค าตอบในการสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ม. เกษตรฯ พ.ศ. 2541 (ดู ค าวินิจฉัยคณะกรรรมการวนิิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เลขที่ สค. 1/2541 ) 
57กรณีการเปิดเผยกระดาษค าตอบในการสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ม. รามฯ พ.ศ. 2553 (ดู ค าวินิจฉยัคณะกรรรมการวินจิฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เลขที่ สค. 110/2553) 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4-19 

อย่างไรก็ดี หน่วยงานของรัฐก็ยังสามารถอุทธรณ์ค าสั่งของ กวฉ. ได้ ดังเช่นในกรณีที่การ
รถไฟแห่งประเทศไทยฟ้อง กวฉ. ในคดีปกครอง58จากการที่ กวฉ. มีค าสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา59 กรณีดังกล่าวเป็นผลให้ ครม. มีมติในปี พ.ศ. 2549 
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครองเพ่ือเพิกถอนค าวินิจฉัยของ กวฉ. กรณีที่มีค าวินิจฉัยให้
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้อุทธรณ์ และมีการยืนยันมติดังกล่าวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2552   

แม้รัฐบาลจะมีมติ ครม. ให้หน่วยงานของรัฐต้องท าตามค าสั่งของ กวฉ. แต่ก็ไม่สามารถห้าม
เอกชนได้ อย่างเช่นในกรณีของการสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ม. เกษตรฯ ในปี พ.ศ. 2541 ตามที่กล่าว
มาแล้วนั้น ที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบเข้าไม่ได้ ร้องขอให้มีการเปิดเผยกระดาษค าตอบและบัญชี
ผลคะแนนของนักเรียนที่สอบเข้าได้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในทางปฏิบัติก็ยังต้องล่าช้าเนื่องจาก
ผู้ปกครองของนักเรียน 109 คนที่สอบเข้าได้ไม่ยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล และได้น าเรื่องสู่
กระบวนการของศาลยุติธรรมโดยการฟ้องคดีแพ่งเพ่ือเพิกถอนค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลของ กวฉ.  
การด าเนินการครั้งนั้นใช้เวลาเกือบ 2 ปีจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 ที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินไม่
รับค าฟ้อง และเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลของ กวฉ.60   

ในลักษณะเดียวกัน การร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่อยู่ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐมักใช้เวลาที่ยาวนานมากเนื่องจากบริษัทเอกชนซึ่งมีแหล่งเงินทุนในการด าเนินคดีจะ
น าเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางศาลเพื่อยืดเวลาในการเปิดเผยข้อมูล เช่นกรณีของบจก. เพาเวอร์เจเนอ
เรชั่น ซัพพลาย (หรืออีกชื่อหนึ่งคือบจก. กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส ) ที่ฟ้องศาลปกครองกลางเพ่ือยกเลิก
ค าสั่งของ กวฉ. ที่สั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  
ในปี  พ.ศ.  2552 61  โดยศาลปกครองกลางตัดสินไปในทางเดียวกับค าวินิจฉัยของ กวฉ.  

                                           
58 ศาลปกครองสูงสุด. 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548. เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระท าการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(ค ารอง 
อุทธรณค าสั่งไมรับค าฟองไวพิจารณา) ค าสั่งที่ 686/2548. 
59 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย 
เลขที่ 018/2548 (อ้างแลว้) 
60 ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที ่4126/2543 เรียกดูเอกสารได้ที่: http://elib.coj.go.th/Ebook/data/history/2543_4126.pdf 
61 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร ที่ วท 
1/2552 เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้เปิดเผยข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติม  



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

4-20 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ในปี พ.ศ. 255562 แต่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ก็ยังไม่สามารถเรียกดูข้อมูลของบริษัทดังกล่าวได้ 
เนื่องจากคดียังคงอยู่ในการพิจารณาสอบสวนของศาลปกครองสูงสุด63 

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ด้วยข้อจ ากัดที่ค าสั่งของ กวฉ. ไม่เป็นที่สิ้นสุด
ในทางปฏิบัติ ท าให้ผู้ที่ต้องการร้องขอข้อมูลในระยะหลังเลือกที่จะยื่นเรื่องต่อศาลปกครองโดยตรง 
เพ่ือลดขั้นตอนในการรอคอยค าวินิจฉัยของ กวฉ. 

4.9 หน่วยงานของรัฐควรที่จะเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานโดยอัตโนมัติ   

หน่วยงานของรัฐควรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น อ านาจ หน้าที่ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์
ของตนโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอข้อมูลดังกล่าว และควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีความชัดเจน  
และมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 7  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องพิมพ์โครงสร้างองค์กร 
อ านาจหน้าที่ สถานที่ติดต่อ และกฎระเบียบในราชกิจจานุเบกษา64  นอกจากนี้แล้ว มาตรา 9  
ยังก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ าให้ประชาชนได้
เข้าตรวจดู อันได้แก่  

1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ
ค าสั่งที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  7 (4) 

3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

                                           
62 ส านักขา่วประชาไท. 26 กันยายน พ.ศ. 2555. ศาลปกครองยกฟ้อง คดี 'บ.กัลฟ์ฯ' ฟ้องห้ามเปิด 'สัญญาซื้อขายไฟฟ้า' แต่ยังขอดู
เอกสารไม่ได้. เรียกดูเอกสารได้ที่: http://prachatai.com/journal/2012/09/42835 
63 หมายเลขคดีด าที่ 1438/2555   
64มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติวา่ “หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอยา่งน้อย
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวธิีการด าเนินงาน 
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหนว่ยงานของรัฐ 
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะทีจ่ัดให้มี

ขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดย

อ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัตวิรรคหนึ่งแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจา่ยแจก ณ ที่ท าการ

ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร” 
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4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าที่ของเอกชน 

5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง 

6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน 
กับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง  
หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งได้มีการประกาศเพ่ิมเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 4.7) 

 

คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีของประเทศไทยดังนี้ 

ประการแรก  กฎหมายก าหนดให้ เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 7 โดยการตี พิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา และข้อมูลตามมาตรา 9 โดยการจัดสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบ
ได้ตามงบประมาณและทรัพยากรที่มีของหน่วยงานราชการ  หากแต่ไม่มีการกล่าวถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด  
ต่างจากการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาอ่านได้  กฎหมายว่าด้วยการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีข้อก าหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผย
ข้อมูลทางเว็บไซต์ทุกกรณี ยกเว้นข้อมูลที่มีความยาวมากและมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงซึ่งมิใช่เป็น
ข้อมูลส าหรับประชาชนทั่วไปเท่านั้น 

ประการที่สอง ข้อมูลที่กฎหมายก าหนดให้เปิดเผยโดยอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมเมื่อ
เปรียบเทียบกับในต่างประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการที่มีอ านาจออกค าสั่งทางปกครอง เป็นต้น กรอบที่ 2 จะน าเสนอรายละเอียดของข้อมูล
ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสหราชอาณาจักรที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย 
(Model Publication Scheme) ซึ่งครอบคลุมข้อมูล 7 ด้านที่เกี่ยวกับองค์กร การเงิน ยุทธศาสตร์
และผลการด าเนินงาน กระบวนการตัดสินใจ นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ รายชื่อและ
รายละเอียดของธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และรายละเอียดของบริการที่ให้ประชาชน 
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4-22 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

กรอบท่ี 2: ข้อมูลที่หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยโดยอัตโนมัติ 

(1) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ท่ีตั้งและที่อยู่ติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

(2) ข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายตามจริงและที่ประมาณการณ์ไว้ในอนาคต
ของหน่วยงาน ข้อมูลงบประมาณของการจัดซื้อจัดจ้างและสัมปทาน 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่หน่วยงานต้องและก าลังด าเนินการ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และผลการปฏิบัติงาน 
โครงการของหน่วยงาน ผลการประเมินหรือผลตรวจสอบโครงการดังกล่าว  

(4) ขั้นตอนและกระบวนการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับข้อเสนอหรือข้อก าหนด
นโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน พร้อมขั้นตอน เง่ือนไขและกระบวนการในการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร
ภายใน รวมทั้งเอกสารแสดงการศึกษาผลดี-ผลเสียของนโยบายดังกล่าวก่อนการออกนโยบาย 

(5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์วิธี (Protocols) ในการ
ก าหนดหรือปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

(6) เอกสารทางทะเบียนและบัญชี ได้แก่ เอกสารทางทะเบียนหรือบัญชีต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เปิดเผย 
ทะเบียนหรือบัญชีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าท่ีของหน่วยงาน 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่หน่วยงานต้องให้แก่ประชาชน ได้แก่ เอกสารให้ค าแนะน า คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ หรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการจากหน่วยงาน และเอกสารรายละเอียดบริการที่หน่วยงานต้องให้แก่
ประชาชน 

ที่มา: UK Information Commissioner’s Office (ICO) . Model Publication Scheme  สรุปโดยคณะผู้วิจยั (เรียกดูเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ ICO: 
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Freedom_of_Information/Detailed_specialist_guides/mod
el-publication-scheme.pdf) 

 

4.10 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารควรที่จะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานอิสระ 

การพิจารณาความเหมาะสมของการปฏิ เสธค าร้องขอให้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
การส่งเสริมและผลักดันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็น
อิสระ อย่างเช่น ในรูปแบบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เป็นต้น 

ในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)  ยังคงเป็นหน่วยงาน
ราชการภายใต้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)  ซึ่งรับพิจารณาเรื่องร้องเรี ยนต่างๆ  
และพิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) ชุดต่างๆ 
นอกจากนี้ กขร. ทั้งหมดมาจากข้าราชการระดับสูง และมีผู้อ านวยการ สขร. เป็นเลขาธิการ  กขร. 
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กรรมการทั้งหมดนี้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่หลังจากที่พ้น
ต าแหน่งแล้ว  

ทั้งนี้ นายโรเบิร์ต บูธ (Robert Booth) นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการภาครัฐ
ของธนาคารโลก ผู้ท างานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารในหลายประเทศทั่วโลกกล่าวว่า  
โครงสร้างของ กขร. ของไทยนั้น ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นข้าราชการโดยต าแหน่งมากเกินไป 
และควรที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น65   

นอกจากนี้ กวฉ. ซ่ึงเป็นคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของ สขร. มีหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กวฉ. นั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของ กขร. และมีวาระอยู่ในต าแหน่งเช่นเดียวกับ กขร. 

จะได้เห็นว่า สขร. ซึ่งเป็นผู้ดูแลสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังคงไม่เป็น
อิสระอย่างสมบูรณ์จากอ านาจรัฐ ทั้งในด้านงบประมาณและการท างานซึ่งคณะกรรมการและบุคลากร
เกือบทั้งหมดเป็นข้าราชการและมีต าแหน่งในระดับสูง ท าให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้บ่อยครั้ง 
หรืออาจจะต้องส่งผู้แทนมาประชุมแทน อาจท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

ในขณะที่ความเป็นกลางของ กวฉ. ยังคงเป็นที่ตั้งค าถามจากสังคม เนื่องจากแม้ว่า
คณะท างานจะเป็นบุคคลภายนอกและมีอิสระในการท างานตามที่บัญญัติใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
แต่ก็ยังต้องถูกเสนอชื่อและแต่งตั้งผ่านฝ่ายราชการหรือการเมืองอยู่ดี  ในอดีตมีกรณีของการ
แทรกแซงทางการเมืองที่ เด่นชัดในปี  พ.ศ.  2542 ที่ มีการปลดผู้ อ านวยการ สขร .  คือ  
นายสุรสีห์ โกศลนาวิน66 จากการที่นายสุรสีห์อนุมัติให้เปิดเผยผลการสอบสวนการทุจริตจัดซื้อยาของ
กระทรวงสาธารณสุขของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ (ป.ป.ป.) ตามผลการวินิจฉัยของ กวฉ.67 การออกค าสั่งดังกล่าวท าให้นายสุรสีห์ได้ถูกปลด
จากต าแหน่งหลังจากนั้นเพียงสองเดือน 

                                           
65 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน iLaw. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554. 14 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ประเมนิ-พอใช้ ยัง
ต้องไปต่ออีกมาก เรียกดูข้อมูลได้ที่ http://ilaw.or.th/node/ 309  
66 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.). สิงหาคม พ.ศ. 2542. รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรปุความ
เคลื่อนไหวและแนวโน้มของประเทศไทย ฉบับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2542  โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP). หน้า 
20. เรียกดูเอกสารได้ที่: http://ttmp.trf.or.th. 
67 ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542.  ค าวินิจฉัยคณะกรรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ดา้นสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค. 13/2542 เรื่อง นาย... นาย... และนางสาว... 
อุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปดิเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์กระทรวง
สาธารณสุขชอง ส านักงาน ป.ป.ป. 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

4-24 บทที่ 4 การประเมินกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

นอกเหนือจากความเป็นอิสระและเป็นกลางในการท างานของคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุด
แล้ว ข้อจ ากัดอีกด้านหนึ่งของ สขร. คือ งบประมาณที่ได้รับน้อยมากในแต่ละปี (ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในบทที่ 2) และจ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขอบเขตของงาน ซึ่งในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่  
สขร. มีจ านวนทั้งหมด 37 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานเรื่องร้องเรียนและฝ่ายงานวินิจฉัยเรื่อง
อุทธรณ์ จ านวน 9 และ 8 คน ตามล าดับ68 ในขณะที่เรื่องร้องเรียนและเรื่องอุทธรณ์มีถึง 647 เรื่อง
และ 253 เรื่อง ตามล าดับ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555) ซึ่ง สขร. เองก็ยอมรับกับปัญหาและอุปสรรคนี้ตามที่
ปรากฏในรายงานของ สขร. ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี69 

กล่าวโดยสรุป จากการประเมิน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ โดยยึดแบบมาตรฐานของ  
Open Society Foundations  ที่มีท้ังหมด 10 ข้อนั้น พบว่า ประเทศไทยยังคงมีกฎหมายว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาตรฐานสากลเพียงข้อเดียว (ตามที่แสดงในตารางที่ 4.3) คือ ข้อที่ 9 ซึ่ง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานโดยอัตโนมัติ หากแต่ว่ า ประเภทของข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้อง
เปิดเผยโดยอัตโนมัติก็ยังไม่ครบถ้วนตามที่ควรจะต้องเปิดตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมิน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรฐานสากล 

หลักบัญญัติ 10 ประการ ผลการประเมิน พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ ของไทย 

1. บุคคลมสีิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จ ากัด 
สัญชาติ อาชีพ หรือศาสนา 

 

2. การเข้าถึงข่าวสารเป็นหลักการปฏบิัติทั่วไป การปกปดิเป็นข้อยกเว้น  
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐที่ใช้งบประมาณ

ทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานเอกชนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทนรัฐ 
 

4. การขอเอกสารข้อมูลข่าวสารต้องง่าย เร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย  
5. เจ้าหน้าท่ีต้องให้ความสะดวกแกผู่ท้ี่มาร้องขอข้อมูล  
6. การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูต้องมีเหตผุลที่เพียงพอ  
7. ผลประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อนการปกปิดข้อมลูให้เป็นความลับ  
8. บุคคลมสีิทธิเข้าถึงกระบวนการอทุธรณ์ที่มีประสิทธิภาพ  
9. หน่วยงานของรัฐควรเปิดเผยข้อมลูพื้นฐานโดยอตัโนมตัิ  
10. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารควรไดร้ับการดูแลโดยหน่วยงานอิสระ  

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

                                           
68สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ สขร.: http://www.oic.go.th/content/about03.html 
69รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  ของ สขร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

บทท่ี 5   
การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจดัซื้อจดัจ้างในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ 

5.1 บทน า 

ปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความไม่โปร่งใสในกระบวนการ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการให้สัญญาสัมปทาน ซึ่งมีผลประโยชน์
เอ้ือต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชน โดยกระบวนการตรวจสอบการทุจริตให้ครอบคลุม
และประสบความส าเร็จนั้นเป็นไปได้ยาก ตราบใดที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ยอมให้ภาคประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานของรัฐจึงควรเปิดเผยข้อมูลของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือการให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนให้ประชาชนได้รู้ เพ่ือเป็น
การแสดงความโปร่งใสและช่วยให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัป
ชันภายในองค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยในเบื้องต้นนั้น  
จะมุ่งเน้นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการให้สัญญาสัมปทานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดที่สุด ซึ่งก็สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 เมษายน  
พ.ศ. 255370 เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
เรียกว่า e-Government Procurement  ที่ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ต้องลงประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th) 

ในส่วนของข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น การประเมินการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมาข้างต้น อาศัยอ านาจขอบเขตตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้อง
เปิดเผยข้อมูลขั้นต่ าให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี

                                           
70 เรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี:  
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2553/2233893.pdf  



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

5-2 บทที่ 5 การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในเวปไซด์ของรัฐวิสาหกิจ 

ลักษณะผูกขาดหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ (มาตรา 9 (6)) และข้อมูล
เกี่ยวกับการประกวดราคา-สอบราคา และข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 9 (8))71  

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงขอแบ่งการประเมินการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่งออกเป็นสองส่วน ตามประเภทของข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน พร้อมทั้งอธิบายเงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินของข้อมูลแต่ละ
ประเภทด้วย 

5.2 การส ารวจเว็บไซต์ 

5.2.1 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ท าการส ารวจเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 59 แห่ง โดยแบ่งเป็น 
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งหมด  
57 แห่ง และรัฐวิสาหกิจลูกอีก 2 แห่ง ได้แก่ บมจ. ปตท. สผ. และบมจ. ไออาร์พีซี  รัฐวิสาหกิจส่วน
ใหญ่ในบรรดา 59 แห่งนี้ เป็นรัฐวิสาหกิจในก ากบัดูแลของกระทรวงการคลัง (15 แห่ง) และกระทรวง
คมนาคม (10 แห่ง) ทั้งนี้ ค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในการประเมินครั้งนี้ ยึดค านิยามตามมาตรา 4 วรรค 
7 แห่ง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 250272  

1. เงื่อนไขและเกณฑ์ในการประเมิน 

เงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินเว็บไซต์นั้น แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก (ตามตารางภาคผนวก 1.2 ) 
ได้แก่ 1) การน าเสนอหน้าโฮมเพจ (Visibility) ซึ่งมีการให้น้ าหนักคะแนน คิดเป็นร้อยละ 25  
ของคะแนนทั้งหมด 2) คุณภาพของข้อมูล (Content Quality) มีน้ าหนักคิดเป็นร้อยละ 40 และ  
3) การเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า (Data Searchability) มีน้ าหนักคิดเป็นร้อยละ 35 

                                           
71 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543. เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่
พระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 .  
72 มาตรา 4 วรรค 7 แห่ง พ.ร.บ. วธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  บัญญัติว่า “รัฐวิสาหกจิ” หมายความวา่  
(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธรุกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  
(ข) บริษัทหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ดว้ยเกินกวา่ร้อยละห้าสิบ  
(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ดว้ยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกวา่
ร้อยละห้าสบิ 
(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สว่นราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินกว่าร้อยละหา้สิบ 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 5-3 

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ใช้เกือบทั้งหมดเป็นการให้คะแนนในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ เป็นค าถามใน
ลักษณะที่ต้องตอบว่า “ใช่=1” หรือ “ไม่ใช่=0” ซึ่งท าให้การคิดคะแนนง่ายขึ้น โดยการคูณกับ
น้ าหนักคะแนนที่ถูกก าหนดในแต่ละเง่ือนไข 

ค าถามเชิงปริมาณในการประเมินครั้งนี้ มีเพียงข้อเดียวคือ ค าถามเกี่ยวกับจ านวนปีที่มีการ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่ 3) ข้างต้น  

1) การน าเสนอหน้าโฮมเพจ (Visibility)   

เงื่อนไขแรกส าหรับการประเมินซึ่งก็คือการน าเสนอหน้าเว็บเพจนั้น หมายถึง การปรากฏของ
หัวข้อเกี่ยวกับข่าวจัดซื้อจัดจ้างในหน้าแรกของเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากคณะผู้
ประเมินเห็นว่าในการที่ประชาชนต้องการที่จะเข้าตรวจดูข้อมูลหรือข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ในเบื้องต้นจะต้องเข้าหน้าเว็บเพจและค้นหาหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจาก
การตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ จะใช้ชื่อหัวข้อ เช่น “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง”  
“ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง” “จัดซื้อจัดจ้าง” “ข่าวการพัสดุ” เป็นต้น   

ผู้ประเมินเห็นว่า เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ “โปร่งใส” ควรมีการจัดหัวข้อดังกล่าว
ไว้อย่างเด่นชัดในหน้าโฮมเพจ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงแบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนย่อยอีก 2 ส่วน ได้แก่  

 มีหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา หรือข่าวสารการพัสดุ อยู่บน
หน้าโฮมเพจ 

 ในเกณฑ์การให้คะแนนย่อยข้อนี้ คณะผู้ประเมินเน้นเพียงแค่ “การปรากฏ” ของหัวข้อ
ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาความส าคัญของต าแหน่งและขนาดตัวอักษรของหัวข้อเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างในหน้าโฮมเพจ  

 สามารถเข้าดูเอกสารราชการหรือประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างได้ทันทีจากหน้าโฮมเพจ  

เกณฑ์การให้คะแนนตามข้อนี้หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ TOR  หรือประกาศผลการคัดเลือก เป็นต้น  
โดยที่เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารประกาศอย่างเป็นทางการ (หรือส าเนา) ที่มีลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ
จากหน่วยงาน73  

                                           
73

 คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หน้า 6) 
ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน  ได้ระบุไว้วา่ ประกาศเกีย่วกับการจดัซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานเอาลงไปเว็บไซต์ต้องเป็นประกาศ

 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

5-4 บทที่ 5 การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในเวปไซด์ของรัฐวิสาหกิจ 

2) คุณภาพของข้อมูล (Content Quality) 
หลังจากที่ประชาชนสามารถคลิ้กในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน้าเว็บเพจเพ่ือเข้า

ตรวจดูข้อมูลแล้ว การมีอยู่ของข้อมูลในเว็บไซต์ยังเป็นสิ่งที่ส าคัญ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว
ควรมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างครบถ้วน โดยผู้ประเมินได้ให้ความส าคัญของ
คุณภาพของข้อมูลในสามส่วน ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของประกาศในเว็บไซต์ คุณภาพของข้อมูลใน
ประกาศเชิญชวน และ คุณภาพของข้อมูลในประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การจัดหมวดหมู่ของประกาศในเว็บไซต์ 

การที่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกจัดเป็นหมวดหมู่อยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จะช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกดูข้อมูลได้สะดวกตามจุดประสงค์ของการตรวจดูข้อมูล 
เช่น การดูประกาศเชิญชวน ประกาศ TOR ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  
โดยคณะผู้ประเมินได้จัดหมวดหมู่ของข้อมูลดังกล่าวไว้ส าหรับการให้ประเมิน ดังนี้  

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือประกวดราคา/สอบราคา (ไม่เจาะจงประเภท)  
- e-auction 
- ประกวดราคาทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ  
- สอบราคา  
- ประกาศร่าง TOR / ข้อเสนอแนะและค าวิจารณ์  
- ประกาศราคากลาง  
- สรุปผลการคัดเลือกรายเดือน/ประกาศผู้ชนะราคา/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
- ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง  
- แผนการจัดหาประจ าปี/แผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/สรุปผลการด าเนินงาน 

การก าหนดหมวดหมู่ข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดตามประเภทของเอกสารที่ถูกก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผย74 โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การสรุปผลการคัดเลือกรายเดือน นอกจากนี้  
คณะผู้ประเมินยังได้เพ่ิมคะแนนพิเศษให้แก่หน่วยงานที่มีการลงข้อมูลในหมวด “แผนการจัดหา
ประจ าปี/แผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/สรุปผลการด าเนินงาน” ซึ่งถือว่าแสดงความโปร่งใสอย่างยิ่ง 

 

 

                                                                                                                         
ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว และต้องมีรายละเอียดตามแบบ สขร.   (หรือแบบฟอร์มที่ สขร. จัดท าขึ้นเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐใช้เป็น
มาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล) 
74 ดู ประกาศคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และมติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ข้อ 
3.2) 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 5-5 

 คุณภาพของข้อมูลในประกาศเชิญชวน 

คณะผู้ประเมินให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้อมูลในประกาศเชิญชวน เนื่องจากประกาศ
ดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งควรมีข้อมูล  
ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ดังนี้  

- เลขที่ประกาศ 
- วันปิดประกาศหรือวันสิ้นสุด 
- วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (เช่น สอบราคา ประกวดราคา หรือ e-auction เป็นต้น)  
- ลักษณะงานและขอบเขตงาน (กรณีจัดจ้าง)  
- ลักษณะสินค้าและวัสดุ (กรณีจัดซื้อ)  
- ขั้นตอนการยื่น/ข้อมูลติดต่อ 

ในการประเมินคุณภาพของข้อมูลในประกาศเชิญชวนนั้น ในกรณีที่ประกาศเชิญชวนมี
จ านวนมาก คณะผู้ประเมินได้ท าการสุ่มตรวจดูประกาศดังกล่าวอย่างน้อย 5 ฉบับในแต่ละปีที่
ประกาศ และตรวจดูทุกฉบับในกรณีที่ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์มีไม่มาก (น้อยกว่า 10 ฉบับ)  

อนึ่ง คณะผู้ประเมินให้ความส าคัญกับ “เลขที่ประกาศ” และ “วันปิดประกาศหรือวันสิ้นสุด
ประกาศ” เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนในการค้นหาประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (http://www.gprocurement.go.th/) 
และของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (http://procurement-oag.in.th/) 

 คุณภาพของข้อมูลในประกาศผลโครงการที่เสร็จสิ้น 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่หน่วยงาน
ของรัฐจ าเป็นต้องเปิดเผยแก่ประชาชนทางเว็บไซต์ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ในประกาศนั้น  
อย่างน้อยจ าเป็นต้องยึดหลักตามแบบ สขร. 1 ซึ่งใช้ในการท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังของ
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินใช้ในการให้คะแนนมีดังนี้  

- เลขที่ประกาศ/รหัสงาน/เลขท่ีสัญญา 
- วันที่ติดประกาศ/อนุมัติโครงการ/เซ็นต์สัญญา/วันเปิดซอง  
- ชื่อ/ลักษณะของโครงการ 
- วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  
- มูลค่าที่เสนอ  
- รายชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ประกวดราคา/ร่วมยื่นซอง  
- ชื่อบริษัทคู่สัญญาหรือผู้ได้รับคัดเลือก   



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

5-6 บทที่ 5 การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในเวปไซด์ของรัฐวิสาหกิจ 

- เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก เช่น เสนอราคาต่ ากว่าราคากลาง เป็นราคาที่ดีที่สุด 
ตรงสเป็กและราคาต่ าสุด เป็นผู้ขายเดิม เป็นต้น  

- ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับสัญญาหรือจัดหา 
3) การเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า (Data Searchability) 

เนื่องจาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (8) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเก็บประกาศ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่
ประกาศ คณะผู้ประเมินจึงเห็นว่ารัฐวิสาหกิจที่มี “ความโปร่งใส” หรืออย่างน้อย “ไม่สร้างอุปสรรค” 
แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของตน ควรปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ คณะผู้ประเมินยังให้ความส าคัญกับการจัดรูปแบบข้อมูลเก่าในระบบการค้นหา  

 มีการเก็บข้อมูลเก่าในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหรือไม่ 

- ถ้าใช่ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังก่ีปี (พร้อมระบุ พ.ศ.) 

 มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สืบค้นตามช่วงระยะเวลาหรือไม่  

- ถ้ามี สามารถสืบค้นได้แบบ รายเดือน และ/หรือรายปี 
ข้อสังเกตส าหรับเงื่อนไขนี้อยู่ที่ค าถามที่สอง “ถ้าใช่ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังกี่ปี  

(ระบุ พ.ศ.)” ซึ่งเป็นค าถามเชิงปริมาณ ซึ่งแตกต่างจากค าถามข้อ อ่ืนๆ ที่เป็นค าถามเชิงคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนนของค าถามข้อนี้ (ที่มีน้ าหนักเท่ากับ 1) ผู้ประเมินต้องใส่จ านวนปีที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ ในเว็บไซต์ โดยการใส่จ านวนปีนั้นจ าเป็นต้องใส่เป็นจุดทศนิยม  
เช่น ถ้าเว็บไซต์มีข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี หรือ 3 ปี การใส่ตัวเลขเพ่ือการประเมิน คือ 0.5 หรือ 0.3 ปี 
ตามล าดับ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจใดได้คะแนนในช่องนี้เท่ากับ 1 หมายความว่า
หน่วยงานนั้นมีการเก็บข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ย้อนหลัง 10 ปี โดยนับเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี 
พ.ศ. 2556 

เหตุผลที่เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ก าหนดให้หน่ วยงานของรั ฐน าข้ อมู ล เกี่ ยวกับการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งมา เปิด เผย ในเว็ บ ไซต์ 
ของหน่วยงานนั้นๆ75  

ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินไม่ได้ค านึงถึงจ านวนของประกาศในแต่ละปี เนื่องจากไม่สามารถที่จะ
ทราบได้อย่างละเอียดว่ารัฐวิสาหกิจแต่ละหน่วยงานมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างมากน้อยแตกต่าง

                                           
75 มต ิครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2547 (ข้อ 3.2) (อ้างแล้ว) 
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กันเพียงใด ดังนั้น แม้ว่ารัฐวิสาหกิจหนึ่งจะมีการเปิดเผยประกาศในเว็บไซต์เพียงประกาศเดียวในปีใด
ปีหนึ่ง คณะผู้ประเมินถือว่าหน่วยงานนั้นรับคะแนนเท่ากับอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีประกาศย้อนหลัง
หลายร้อยฉบับในปีเดียวกัน  

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งในการประเมินโดยใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนของประกาศย้อนหลัง
นี้ คือ คณะผู้ประเมินยังไม่ได้เปรียบเทียบจ านวนประกาศที่ปรากฏในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจกับ
ประกาศที่ปรากฏได้ฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางหรือของ สตง. เนื่องจากมีข้อจ ากัด  
ได้แก่ ฐานข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (gprocurement.go.th) ไม่ได้ครอบคลุม
รายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ปตท. หรือ อสมท.  
เป็นต้น76 ในขณะที่ฐานข้อมูลของ สตง. มีการรวมโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกโดยหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐนั้นจะรายงานการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการให้  
สตง. ทราบเพียงครั้งเดียวคือหลังจากมีประกาศเชิญชวน แต่หากเกิดเหตุขัดข้องจนไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการต่างๆ ได้อีก และต้องมีการยกเลิกโครงการนั้นไป หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจะไม่รายงานกลับมายัง สตง. อีก77  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในฐานข้อมูล
ดังกล่าว  

อย่างไรก็ดี คณะผู้ประเมินเห็นว่าหากฐานข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสมบูรณ์มากขึ้น ก็ควรมี
การเปรียบเทียบจ านวนของรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานในฐานข้อมูลกลางกับ
จ านวนรายการที่ปรากฏในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. ผลการประเมินเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการสรุปผลของการประเมินเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  
คณะผู้ประเมินได้แบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับความโปร่งใสและช่วงคะแนน   
ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับความโปร่งในระดับ “ดีมาก” (ได้รับคะแนนระหว่าง 100-80) “ดี” (79-60) 
“พอใช้” (59-40) “แย่” (39-20) และ “แย่มาก” (19-0) ซึ่งผลของการประเมินตามที่แสดงในรูปที่ 
5.1 ปรากฏว่า มีรัฐวิสาหกิจที่มีความโปร่งใสอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และ “ดี” จ านวนทั้งสิ้น 20 แห่ง 
จากทั้งหมด 59 แห่ง โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” เพียง 3 แห่งเท่านั้น ซึ่งได้แก่ 
โรงงานยาสูบ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค 

                                           
76 หนังสือส านักเลขาธิการ ครม. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549. เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏบิัตติามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธกีารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ หนังสือส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี. 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2552. เรื่องขอขยายระยะเวลาตามมต ิครม. เกี่ยวกบัการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏบิัติตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วย
การพสัดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549.  
77 จากการสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างของ สตง. 
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ในขณะที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีความโปร่งใสอยู่ ในเกณฑ์ “แย่” 8 แห่ง และ “แย่มาก” ถึง 5 แห่ง  
โดยรัฐวิสาหกิจ 3 จาก 5 แห่งที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่แย่มากนั้น ไม่ได้รับคะแนนในเงื่อนไขใดๆ เลย  
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.1 (ผลคะแนนทั้งหมดอยู่ในตารางภาคผนวก 1.3) 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจลูก ได้แก่ บมจ. ปตท. สผ. และ บมจ. ไออาร์พีซี ไม่ได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์แต่อย่างใด อาจเป็นไปได้ว่าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวทั้งหมดนั้น จะถูกรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจแม่ ซึ่งในกรณีนี้คือ 
บมจ. ปตท.  

รูปที่ 5.1 : ผลส ารวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ  

 
หมายเหต:ุ ท าการประเมินเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

รูปที่ 5.2 : ผลส ารวจข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ (ส าหรับการประมูล)  

 
หมายเหต:ุ ท าการประเมินเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

5 

8 

26 

17 

3 

แย่มาก (19-0) 

แย่ (39-20) 

พอใช้ (59-40) 

ดี (79-60) 

ดีมาก (100-80) 

ระดับความโปร่งใส  
(ช่วงคะแนน) 

จ านวนรัฐวิสาหกิจ (แห่ง) 

25 

12 

8 

ไม่เผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ไม่มีหนังสือหรือประกาศเชิญชวน 

ไม่เผยแพร่เอกสารใดๆ 

สัดส่วนต่อจ านวนรัฐวิสาหกิจทั้งหมด (ร้อยละ) 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 5-9 

ตารางท่ี 5.1 :  สรุปผลการส ารวจ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556* 

ระดับ 
ความโปร่งใส 

 
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด 

คะแนน  
(เต็ม 100) 

ดีมาก (100-80) 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 92 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 89 

การประปาส่วนภมูิภาค** กระทรวงมหาดไทย 80 

แย่มาก (19-0) 

โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 13 
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด กระทรวงกลาโหม 13 
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว 
จ ากัด 

กระทรวงการคลัง 
0 

บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด (มหาชน)*** กระทรวงพลังงาน 0 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน 0 

หมายเหต:ุ *ท าการประเมินเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

**การประปาสว่นภูมภิาคได้รับรางวัล  “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมลู” ของ สคร. ปี 2553 

***บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของ ป.ป.ช. ปี พ.ศ. 2555 (ในฐานะองค์กรเอกชน) 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

 

5.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน 

หัวข้อนี้จะน าเสนอการประเมินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานทางเว็บไซต์ของ
รัฐวิสาหกิจ โดยอ้างอิงข้อบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
มาตรา 9 (6) ที่ก าหนดให้ “หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานหรือสัญญาที่มี
ลักษณะผูกขาดหรือสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการให้บริการสาธารณะ” 

ในการประเมินครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ท าการส ารวจเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจที่มีการให้
สัมปทานแก่เอกชนซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 11 แห่ง โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคม  
8 แห่ง ได้แก่  

- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
- บมจ. การบินไทย  
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
- บมจ. ท่าอากาศยานไทย  
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5-10 บทที่ 5 การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในเวปไซด์ของรัฐวิสาหกิจ 

- บจก. ขนส่ง  
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
- การรถไฟแห่งประเทศไทย  

และท่ีเหลือเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 แห่ง 
ได้แก่  

- บมจ. ทีโอที และ 
- บมจ. กสท. โทรคมนาคม  

และภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี 1 แห่ง คือ  
- บมจ. อสมท.  

1. เงื่อนไขและเกณฑ์ในการประเมิน 

คณะผู้ประเมินได้แบ่งเงื่อนไขในการประเมินความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจในการเปิดเผย
ข้อมูลสัญญาสัมปทานทางเว็บไซต์เป็น 3 ข้อหลัก โดยเรียงตามระดับความโปร่งใสจากมากไปน้อย 
ดังนี้  

ก. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ (คิดเป็น 60 คะแนน) 
ก.1 ส าเนาสัญญาสัมปทาน (ที่มีการลงนามของผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง) (40 

คะแนน) 
ก.2 รายชื่อบริษัทที่ได้สัมปทาน พร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการ

ท าสัมปทาน (30 คะแนน) 
ก.3 รายชื่อบริษัทที่ได้สัมปทาน แต่ไม่มีการแสดงรายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากนี้  

(20 คะแนน)  
ข. การเปิดเผยข้อมูลในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐได้จัดไว้ให้ (50 คะแนน) 
ค. การเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องท าเรื่องร้องขอ (20 คะแนน) 

โดยมีเกณฑ์การประเมินเงื่อนไขแบบตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ซึ่งเว็บไซต์ที่ถูกประเมินนั้น
จะต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งระหว่างข้อ ก.  ข. หรือ ค.  และในข้อ ก. นั้นจะต้องเลือก 
เงื่อนไขย่อย ก.1 หรือ ก.2 หรือ ก.3  ในขณะที่เว็บไซต์ที่เข้าเงื่อนไขข้อ ค. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ความ
โปร่งใส 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานที่ถูกจัดแสดงไว้ในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึง
ได้รวดเร็วและไม่มีต้นทุน โดยข้อมูลที่อยู่ในเงื่อนไขข้อ ก.  โดยเฉพาะส าเนาสัญญาสัมปทาน (ก.1)  
ที่มลีายเซ็นของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องปรากฏอยู่นั้น ถือเป็นข้อมูลที่แสดงความโปร่งใสของหน่วยงานได้
อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีความไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เปิดเผย
ดังกล่าวอาจจะมีรายละเอียดที่เป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เช่น ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ความลับ
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ทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 678 หรือตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 15 (6)79 ซึ่งการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทเอกชนคู่ค้า จึงไม่กล้าที่จะเปิดเผยส าเนาสัญญา
สัมปทานทางเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้ รัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานจึงเลือกที่จะจัดท าข้อมูลสรุปตามข้อที่ ก.2 
และข้อ ก.3 ข้างต้น 

นอกจากนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ รัฐวิสาหกิจบาง
หน่วยงานจึงท าการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามเงื่อนไขข้อที่ ข. โดยที่ประชาชนไม่
ต้องท าหนังสือใดๆ เพื่อขออนุญาต เช่น ห้องสมุด เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยการน าส าเนา
เอกสารของข้อมูลที่ ต้องการออกมาจากสถานที่ที่ จั ด เก็บข้อมูลนั้น  อาจจะมีค่ า ใช้ จ่ าย  
เช่น การส าเนาเอกสาร และการรับรองเอกสาร เป็นต้น ซึ่งมีการก าหนดค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไว้แล้ว80 

เงื่อนไขสุดท้าย ข้อที่ ค. ข้างต้นถือเป็นเงื่อนไขที่วัดระดับความโปร่งใสที่น้อยที่สุดของ
รัฐวิสาหกิจในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน เนื่องจากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ได้ท าตาม  
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ อีกทั้งการที่ประชาชนต้องขอข้อมูลโดยการท าหนังสือร้องขอนั้น ต้องใช้เวลาใน
การรอพอสมควรและมีต้นทุนในการร้องขอ นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลหรือไม่
สามารถเปิดข้อมูลได้ ประชาชนจ าต้องท าเรื่องร้องเรียนผ่าน สขร. ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการคอยข้อมูล
อีกอย่างน้อย 30 วัน 

2. ผลการประเมินเว็บไซต์เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน 

จากการส ารวจเว็บไซต์และการติดต่อสอบถามหน่วยงานทางโทรศัพท์เพ่ือที่จะประเมิน
รัฐวิสาหกิจทั้ง 11 แห่ง เกี่ยวกับการเข้าตรวจดูข้อมูลสัญญาสัมปทานนั้น พบว่า มีรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในขณะที่รัฐวิสาหกิจที่เหลือ
อีก 7 แห่ง มีเพียงการเปิดข้อมูลในสถานที่ที่จัดไว้ในหน่วยงาน หรือก าหนดให้ประชาชนที่ต้องการ

                                           
78มาตรา 3 วรรค 1 และ 2 แห่ง พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บัญญัติวา่ “ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ความลับทางการค้า” หมายความว่า ขอ้มูลการค้าซ่ึงยังไม่รู้จักกันโดยทัว่ไป หรอืยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซ่ึงโดยปกตแิล้ว
ต้องเกี่ยวข้องกบัข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับ
ทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพือ่รักษาไว้เป็นความลับ 
 “ข้อมูลการค้า” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะ
ผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดไว้ในรูปใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ 
เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย” 
79 มาตรา 15 (6) แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้
เปิดเผย หรือข้อมูลขา่วสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น” 
80 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542. เรื่องการเก็บคา่ธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอ
ส าเนาที่มีค ารบัรองถูกต้องของข้อมูลขา่วสารของราชการ. 
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5-12 บทที่ 5 การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในเวปไซด์ของรัฐวิสาหกิจ 

ข้อมูลท าหนังสือเพ่ือร้องขอข้อมูลต่อหน่วยงาน ตามตารางที่ 5.2 (ดูผลการประเมินเต็มในตาราง
ภาคผนวก 1.4) 

ตารางท่ี 5.2 :  สรุปผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ 

คะแนน รัฐวิสาหกิจ หมายเหตุ 

100 การทางพิเศษฯ เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์และมีส าเนาสัญญาสัมปทาน  
90 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ 

บมจ. ทีโอที  
เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ สรุปรายชื่อผู้รับสัมปทานและมี
รายละเอียด 

80 การบินไทย  เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ มีสรุปรายชื่อผู้รับสัมปทาน แต่ไม่มี
รายละเอียด 

50 ขสมก. 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
บจก. ขนส่ง  

เปิดเผยข้อมูล ณ สถานท่ีท่ีจัดไว้ 

20 อสมท. 
การท่าเรือฯ 
การรถไฟฯ  
กสท. โทรคมนาคม 

ต้องท าเรื่องร้องขอข้อมูล 

หมายเหต:ุ  * ท าการประเมินเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

** รายละเอยีดสัมปทานในที่นี้ ได้แก่ ชือ่บริษัทผู้ได้รับสัมปทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการให้สัมปทาน แต่ไม่รวมข้อมลูความลับทาง
การค้าตาม พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ.2545 และ ข้อมูลยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

จากการส ารวจนี้ สามารถแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ หนึ่ง กลุ่มที่ท าตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (6) (ข้อมูลสัญญาสัมปทาน) และมติ ครม. วันที่ 20 เมษายน  
พ.ศ. 2554 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (ข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน) และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์81 82  

                                           
81 มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 เร่ือง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้อ 3. ระบุว่า “เห็นชอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและหน่วยงานของรัฐรับความเห็นของ ... เกี่ยวกับการน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ
มาตรา 3 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และควรจัดท าเป็นหัวข้อที่เด่นชัด และมีข้อความว่า “ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เพื่อให้ประชาชน ค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น...” (ดู ประมวลข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. เรียกดูเอกสารได้ที่: 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/Data_report.pdf) 
82 ในกรณีที่สัมปทานนั้นเกี่ยวกับการหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  สามารถรวม
ข้อก าหนดข้อที่ 11. ของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2553. เร่ือง การก าหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540. ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดข้อมูล “สัญญา สัมปทาน ใบอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการ
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สอง กลุ่มที่ท าตามเฉพาะ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (6) และสาม กลุ่มที่ไม่ท าตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เลย 

รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มแรกคือรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทีโอที และการบินไทย โดยการทางพิเศษฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งเดียวที่เปิดเผยส าเนาฉบับจริงของสัญญาสัมปทาน แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหรือระเบียบใดบังคับให้ต้อง
น าลงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ จึงถือได้ว่าเป็นการแสดงความโปร่งใสในระดับที่ดีมาก และสามารถเป็น
มาตรฐานให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 

ในทางตรงกันข้าม รัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่สองและสามนั้นยังคงบกพร่องไม่ท าตามกฎหมายหรือ
มติ ครม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่สาม ได้แก่ อสมท. การท่าเรือฯ การรถไฟฯ และ  
กสท. โทรคมนาคม ที่ยังคงไม่ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานให้ประชาชนได้
เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีอุปสรรค  

 

                                                                                                                         
ด าเนินการที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและหรือสังคม รวมทั้งสัญญา สัมปทานหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วย” ซ่ึงเป็นข้อมูลตามมาตรา 9 (8) ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ในสถานที่ที่
หน่วยงานก าหนด และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 





 

 

บทท่ี 6   
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

6.1 สรุป 

การศึกษานี้พบว่าประเทศไทยยังขาดกฎหมายแม่บทว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เทียบเคียงกับ Freedom of Information Act ในประเทศที่พัฒนาแล้ว พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นเพียงกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรัฐและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  
มิได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานเอกชน เช่น ข้อมูลเวชระเบียนที่บันทึก
เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาของผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครองของโรงพยาบาลเอกชน หรือข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่อยู่กับธุรกิจ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่  รายได้ ที่อยู่ในครอบครองของบริษัท
โทรคมนาคม บริษัทประกันภัย ฯลฯ แม้ว่าตามหลักการแล้ว การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เหล่านี้จะต้องสอดคล้องกันกับหลักการในการรักษาความลับหรือเปิดเผยข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณะ  ในบางกรณี ความเสียหายที่จะเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลของ
ธุรกิจเอกชนอาจน้อยกว่าผลประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เช่น 
ในกรณีที่มีการร้องขอให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอในการประมูลของบริษัทที่
เข้าร่วมในการประมูลเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นข้อเสนอที่มีลักษณะของการฮ้ัวกันกับผู้ชนะการประมูล
หรือไม่ เป็นต้น   

การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายแม่บทว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ ท าให้ขาด
หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลที่บังคับใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับหน่วยงานรัฐทุกแห่ง 
ทั้งนี้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ก็มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งวิธีการในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลแต่
อย่างใด  เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายเน้นไปที่บทบาทหน้าที่ของ สขร. ในการรับเรื่องร้องเรียน
และอุทธรณ์ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐมากกว่า  กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้วาง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเอง มาตรา 16 ได้ก าหนดไว้ว่า 

“เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น  ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ” 
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การก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดกฎกติกาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากฝ่ายบริหารไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพ่ือที่จะ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศจะให้
ความส าคัญแก่การวางกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการในการพิจารณาที่
จะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลที่มีการร้องขอ โดยกระบวนการอุทธรณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยงาน
เฉพาะกิจดัง เช่น สขร.  แต่ประชาชนสามารถร้องเรียน ได้ โดยตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(Ombudsman) หรือศาลปกครอง 

สุดท้าย การที่ สขร. ยังคงเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี ท าให้
มิได้มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ จึงไม่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง ที่จะเป็นไปเพ่ือการ
ทุจริตหรือไม่ก็ตาม  อนึ่ง ประสบการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นว่า เมื่อการร้องขอข้อมูลเกี่ยวโยงกับการ
ตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลแล้ว  การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงมิให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาของ สขร.   

6.2  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน กลุ่มที่สอง คือข้อเสนอแนะในการท าให้การเปิดเผย
ข้อมูลของราชการเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปและการปกปิดเป็นเพียงข้อยกเว้นตามหลักปรัชญาของ 
กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสากล  กลุ่มที่สาม เป็นข้อเสนอแนะในเชิงสถาบันว่าในการที่
จะให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎกติกาอ่ืนๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

6.2.1 การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการในทางปฏิบัติในปัจจุบันยังมี
ข้อจ ากัดหลายประการ คณะผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการส าคัญที่ช่วยให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้มากขึ้นมีดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ิมประเภทของข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยโดยอัตโนมัติ ตามมาตรา 9 
เช่น งบการเงินรายปีของหน่วยงานราชการ บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ 
ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลกระทบต่อเอกชนโดยตรงซึ่งมีเหตุผลและ
ความเห็นแย้ง รายชื่อธุรกิจเอกชนที่ขึ้นทะเบียนหรือที่ได้รับอนุญาตรวมทั้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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2) ก าหนดองค์ประกอบของข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยโดยอัตโนมัติและผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
ให้ชัดเจน 

3) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีขนาดเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดต้องมีฝ่ายหรือ
แผนกและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองของ
องค์กรที่พร้อมจะให้ความสะดวกแก่ผู้ร้องขอข้อมูลอย่างพอเพียงตามความต้องการ 

4) มีการก าหนดมาตรฐานกลางในการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้มี
ระบบฐานข้อมลูที่อยู่ในครอบครองที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการจัดล าดับชั้นความลับที่ชัดเจนล่วงหน้าเพ่ือให้การค้นหาข้อมูล  
และการเปิดเผยข้อมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น   

5) ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร และปรับค่าท าซ้ าเอกสาร (ถ่ายเอกสาร) 
ให้เท่ากับต้นทุนจริงและราคาตลาดโดยทั่วไป 

6.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการปฏิบัติ
โดยทั่วไปและการปกปิดเป็นเพียงข้อยกเว้น 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการของไทยมิได้ยึดหลักการที่ว่า 
หน่วยงานของรัฐมี “หน้าที่” (แต่ไม่ใช่ “ภาระ” ) ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของตน
ให้แก่ประชาชน ส่งผลให้หน่วยงานเหล่านี้มองว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะต้องด าเนินการเฉพาะใน
กรณีที่จ าเป็นเท่านั้น  คณะผู้วิจัยเห็นว่า เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงหลักการในการเปิดเผยข้อมูลของ
ราชการ ควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ิมบทบัญญัติใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ว่าผลประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

2) ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน้าที่และภารกิจหนึ่งของ
หน่วยงานของรัฐที่พึงให้แก่ประชาชนทีไ่ม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียเวลาได้ 

3) ก าหนดให้การพิจารณาและการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ตาม
ข้อยกเว้นตามมาตรา 15 จะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลได้ -
ผลเสีย (harm or prejudice test) ตามมาตรฐานสากล  

4) เพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วยหลักการ กระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งวิธีการในการรับ
เรื่องร้องขอข้อมูล และการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐใน พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

5) มีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ เปิดเผยข้อมูลโดยสุจริตรวมทั้งหน่วยงาน 
ที่สังกัดด้วย 
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6-4 บทที่ 6 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.2.3 ข้อเสนอแนะในเชิงสถาบัน  

การประเมิน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของ Global RTI Rating ได้สรุปว่า ปัญหาหลักของการ
เปิดเผยข้อมูลของราชการมีสองประการ ได้แก่ การที่ข้อยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีกรอบ
ที่กว้างเกินไป และการที่ สขร. มิได้เป็นองค์กรที่อิสระจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง  

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้นั้น จะตอ้งมีการท าให้ สขร. หลุดออกจาก
อ านาจของฝ่ายบริหาร โดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานมาเป็นองค์กรอิสระดังเช่น ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
หรือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นต้น แต่ทั้งนี้  จะต้องมีแหล่งเงินทุนหรือ
งบประมาณที่เพียงพอให้แก่ สขร. เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งให้อ านาจ 
สขร. ในการออกบทลงโทษแก่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่า การสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเสนอให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ. ) ให้ความส าคัญแก่ดัชนีชี้ วัดการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสารฯ ในการก าหนดค่าตอบแทนและแรงจูงใจให้แก่พนักงานและหน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 
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กฎหมายไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540. 

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545. 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502. 

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499. 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552. 

มติคณะรัฐมนตรี. 9 มีนาคม พ.ศ. 2542. เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540. 

มติคณะรัฐมนตรี. 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547.  เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  

มติคณะรัฐมนตรี. 7 เมษายน 2553. เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement).  

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549. เรื่องการเพิ่มความคล่องตัว
ในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549.  

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552. เรื่องขอขยายระยะเวลาตาม
มติ ค.ร.ม. เกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549.  

ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อ านาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์
คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยชองคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2542.  

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดู.. 
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ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542. เรื่องการ 
ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่
หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540. 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542. เรื่องการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ.  

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543. เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.  

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2553. เรื่อง การ
ก าหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540.  

 

กฎหมายต่างประเทศ 

The US Freedom of Information Act of 1966. Available from: 
<http://uscode.house.gov> 

The US Government in the Sunshine Act of 1976. Available from: 
<http://uscode.house.gov> 

The UK’s Freedom of Information Act of 2000. Available from: 
<www.legislation.gov.uk> 

Canada’s Access to Information Act of 1985.  Available from: <http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts>. 
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ตารางภาคผนวก 1.1: สรุปมติ ครม. เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2541 – 2555 

วันที่ พรรค
การเมือง 

สาระส าคัญ* ผลการปฏิบัติจริง 

29/12/2541 ประชาธิปัตย ์ 1) ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ร ะ ดั บ
กระทรวง ทบวง กรม 

2) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติตาม 
พ . ร . บ .  ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ฯ  
ในหน่วยงานเป็นการเฉพาะ 

ปี  2555  มีหน่ วย งานของรั ฐร ายง านต่ อ  สขร .  ว่ า 
มีคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ ในหน่วยงานของตน 2,314 แห่ง จากหน่วยงาน
ทั้งหมด 8,329 แห่งที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. นี้ (ที่เหลือรายงาน
ว่า “ไม่มี” และไม่ส่งรายงาน) 

09/03/2542 ประชาธิปัตย ์ 1) ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) 
ภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ ง 
ค าวินิจฉัย 

1 )  ยั ง ไม่พบการร้ อ ง เ รี ย นจากประชาชนต่ อ  สขร .  
ว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. นี้ 

 

2)  ให้แจ้งเหตุผลต่อ กขร. โดยเร็ว
ห า ก มี อุ ป ส ร ร ค ที่ ท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถปฏิบัติตาม กขร. หรือ
ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง  ก ว ฉ .  ไ ด้  
และผู้บังคับบัญชาลงโทษทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
โดยไม่มีเหตุผลสมควร 

2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2552 ได้
ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการ**   แต่ ณ ปัจจุบัน  
ยังไม่พบว่าข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับการไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้อนี้ 

 

30/11/2542 ประชาธิปัตย ์ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ต่อ
คณะกรรมการข้ อมู ลข่ า วสารฯ  
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและ
ตุลาคม โดยมีผู้ตรวจราชการของ
หน่วยราชการต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท ารายงานดังกล่าว 

ในปัจจุบัน สขร. ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ปีละครั้ง โดยหน่วยงานจะเข้า
มาก รอกแบบรายงานผ่ า นทา ง เ ว็ บ ไซต์ ข อ ง  สข ร .  
ซ่ึงในปี 2555 มีหน่วยงานส่งรายงานเพียง 2,432 แห่ง จาก
ทั้งหมด 8,329 แห่งที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. นี้ (ร้อยละ 29.30) 

1/02/2543 ประชาธิปัตย ์ 1) ให้คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนวางระบบประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ  7  ขึ้ น ไ ป  
จาก คว ามรู้ ค ว ามส าม า ร ถ 
ในการบริหารงานตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ และ 

1) ไม่พบหนังสือราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
งานของเจ้าหน้าที่รัฐที่น าความรู้ในการบริหารงานตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาประกอบการพิจาณา 
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สาระส าคัญ* ผลการปฏิบัติจริง 

2) บรรจุการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ
ก ฎ ห ม า ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
ในหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
เข้ารับราชการต าแหน่งนิติกร  

2) ปัจจุบัน กพ. ยังไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าให้ผู้สอบ
แข่งขันเข้ารับราชการต้องสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ แต่จะมีการจัด
ฝึกอบรมและประเมินผลเกี่ยวกับความรู้ดังกล่าวแก่ 
ข้ า ร า ช ก า ร ให ม่ ที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง ก า รท ดลอ ง ง า น  
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการประจ า 

21/01/2546 ไทยรักไทย ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
( ส ถ . )   รั บ ผิ ด ชอ บ ติ ด ตา มก า ร
ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ  
และ ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัต
งานต่อ กขร. ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

มีหนังสือราชการ 3 ฉบับ (ปี 2547 2552 และ 2553) จาก 
สถ. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อ สขร. และส่งส าเนารายงาน
ต่อ สถ.***  และ สถ. ได้ท ารายงานฯ ต่อ กขร. จริง  
(ปี 2555)**** 

28/12/2547 ไทยรักไทย ให้หน่วยงานของรัฐที่มีเว็บไซต์น า
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า งล ง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ในปี 2555 มีหน่วยงานของรัฐรายงานต่อ สขร.ว่ามีการน า
ข้อมูลตามมติ ครม. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ คือ ประกาศราคา-
สอบราคาลงเว็บไซต์ จ านวน 2 ,363 แห่ง (จากจ านวน
หน่วยงานทั้งหมด 8 ,329 แห่ง) และผลการพิจารณา 
จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2,352 แห่ง  ส่วนหน่วยงานที่เหลือคือ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ร า ย ง า น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ท า ต า ม ม ติ ค ร ม . นี้  
และไม่ได้ส่งรายงานต่อ สขร. 

11/04/2549 ไทยรักไทย 1) ให้หน่วยงานของรัฐน าเรื่องการ
จัดระบบและการด าเนินการ
เกี่ ย วกับการ เปิด เผยข้อมู ล 
มาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
(KPI) อีกตัวหนึ่ ง เริ่มตั้ งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 และ  

1) การประเมินหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่ปี 2549 มี 3 ช่องทาง ได้แก่ 

 ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร” ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร. )  ที่น ามาใช้ประเมิน 
“คุณภาพในการให้บริการ” ของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและระดับจังหวัด (ไม่รวม
หน่ วยงานท้ อ งถิ่ น )  ตั้ ง แต่ปี  2550 -2552  
แม้ว่า ครม. (ประชาธิปัตย์) จะมีมติย้ าให้ใช้
ตัวชี้วัดนี้อีก ในวันที่ 23 มิ.ย. 2552 แต่ก็ไม่ได้มี
การน ามาใช้จริงหลังจากนั้น  

 รายงาน  “ผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ .  
ข้อมูลข่าวสารฯ” ที่หน่วยงานของรัฐต้อง
ประเมินตนเองเพื่อรายงานต่อ สขร. โดยตรง
ตั้งแต่ปี 2550 และในปี 2555 สขร. ได้น าระบบ
การรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

 “ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” 
ของ ป.ป.ช. ในปี 2554 และ 2555 มีการให้
คะแนนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
โดย ป.ป.ช. ขอให้ สขร. เป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐในการประเมินการปฏิบัติตาม
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วันที่ พรรค
การเมือง 

สาระส าคัญ* ผลการปฏิบัติจริง 

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

2) ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดี
ปกครองเพื่อเพิกถอนค าวินิจฉัย
ของ กวฉ. กรณีมีค าวินิจฉัยให้
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อุทธรณ์ 

2) ไม่ปรากฏหน่วยงานของรัฐฟ้อง กวฉ. ในคดีปกครอง 
หลังจากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้อง กวฉ.  
ต่อศาลปกครอง ในปี  2548 (คดีหมาย เลขแดงที่ 
795/2548)*****  นอกจากนี้ ครม. (ประชาธิปัตย์)  
ได้มีมติลงวันที่ 23 มิ.ย. 2552 ย้ าให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตาม  

20/02/2550 รัฐบาล
ชั่วคราว 

ให้ สถ.น าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง (ของ สถ.-คณะผู้วิจัย) 
ในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
และน า เ รื่ อ งก าร เปิ ด เผยข้ อมู ล
ข่ า ว สา ร เป็ น เครื่ อ งมื อประ เมิ น
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น****** 

มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซต์ของ สถ. ในสอง
ส่วน คือ 1) การจัดซ้ือจัดจ้างของกรมฯ และ 2) การจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่น 

20/04/2554 ประชาธิปัตย ์ ให้มีการจัดท าหัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” ให้เด่นชัด
ในเว็บไซต์ 

สขร. ได้พัฒนาแบบมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการผ่านเว็บไซต์ (Web template) ให้หน่วยงานภาครัฐ
น าไปใช้  โดยปัจจุบัน มี 6 หน่วยงานที่ทดลองใช้ ได้แก่ 
ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านัก
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และกรมการขนส่งทางบก 

10/01/2555 เพื่อไทย 3) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผล
การปฏิบัติตาม  พ .ร .บ .ข้อมูล
ข่าวสารฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สขร.  

ในปี  2555 มีหน่วยงานส่งรายงานเพียง 2 ,432 แห่ง  
จากทั้งหมด 8 ,329 แห่งที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. นี้ (ร้อยละ 
29.30) 

หมายเหต:ุ   

* สรุปจาก “ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏบิัติตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” ส านักบรหิารงานสารสนเทศ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

** ข้อ 9 แห่งประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน (พ.ศ. 2552) ก าหนดว่า “ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูล 
ขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการด าเนินงานเพื่อการใน 
หนาที่ และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอย่างครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริงโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้  

(1) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไมใชการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน
แกตนเองหรือบุคคลอื่น 
(2) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระท าการอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต 
หรือไมอนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธปีฏิบัติราชการ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏบิัติราชการทางปกครองไดก าหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองด าเนินการภายในสิบห
าวันท าการ นับแตกระท าการดังกลาว หรือไดรับการรองขอ” (เรียกดขู้อมูลได้ที่ 
http://www.socgg.soc.go.th/Doc/morral.pdf ) 

 
*** จากการส ารวจเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เรียกดูขอ้มูลได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: 
http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=show&group_id=3 เรียกดูข้อมูลวันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2557) 
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**** จากการส ารวจรายงานปี พ.ศ. 2555 ของ สขร. อยา่งไรก็ดี ไม่พบการแสดงข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ ของหน่วยงานของรัฐในรายงานของ สขร. ในปีอื่นๆ 

***** จากการส านวจฐานข้อมูลคดีปกครองในเว็บไซต์ศาลปกครองสูงสุดและการอุทธรณ์การด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการ
พิทักษ์คุณธรรม (กพค.)  

****** มต ิครม. ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของตนส่งให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั  (2556) 
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ตารางภาคผนวก 1.2 : เงื่อนไขท่ีใช้ประเมินเว็บไซต์ในการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

ที ่ รายการเง่ือนไข คะแนน 
เกณฑ์การให้

น้ าหนัก
คะแนน 

ชื่อกระทรวง 

ชื่อรัฐวิสาหกิจ 
(ตาม พ.ร.บ. 

วิธีการ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2502) 

1 การน าเสนอหน้าโฮมเพจ (Visibility)   (ร้อยละ 25)  
1.1 มีหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การประกวดราคา หรือ

ข่าวสารการพัสดุ อยู่บนหน้าโฮมเพจ 
มี=1 ไม่มี=0 13  

1.2 สามารถเข้าดูเอกสารราชการหรือประกาศอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับประกาศจัดซ้ือจัดจ้างได้ทันทีจากหน้าโฮมเพจ 

ใช่=1 ไม่ใช่=0 12  

  รวม 1)   25  

2. คุณภาพของข้อมูล (Content Quality)   (ร้อยละ 40)  
2.1 มีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซต์หรือไม่ มี=1 ไม่มี=0 6  
2.2 มีการใส่ประกาศท่ีเป็นหนังสือราชการ หรือใบประกาศอย่าง

เป็นทางการในเว็บไซต์หรือไม่ 
มี=1 ไม่มี=0 5  

2.3 มีการจัดหมวดของประกาศตามประเภทหรือไม่ (เช่น e-
auction ประกวดราคาท่ัวไป สอบราคา ผลการประกวดราคา 
เป็นต้น) 

มี=1 ไม่มี=0 5  

2.4 ถ้ามี มีประเภทใดบ้าง   (ร้อยละ 10)  
2.4.1 การประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือประกวดราคา/สอบราคา (ไม่

เจาะจงประเภท) 
มี=1 ไม่มี=0 2  

2.4.2 e-auction มี=1 ไม่มี=0 1  
2.4.3 ประกวดราคาท่ัวไป/จัดซ้ือจัดจ้างวิธีพิเศษ มี=1 ไม่มี=0 1  
2.4.4 สอบราคา มี=1 ไม่มี=0 1  
2.4.5 ประกาศร่าง TOR / ข้อเสนอแนะและค าวิจารณ์ มี=1 ไม่มี=0 1  
2.4.6 ประกาศราคากลาง มี=1 ไม่มี=0 1  
2.4.7 สรุปผลการคัดเลือกรายเดือน/ประกาศผู้ชนะราคา/ประกาศ

ผลจัดซ้ือจัดจ้าง 
มี=1 ไม่มี=0 1  

2.4.8 ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประกวดราคา/จัดซ้ือจัดจ้าง มี=1 ไม่มี=0 1  
2.4.9 แผนการจัดหาประจ าปี/แผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน/

สรุปผลการด าเนินงาน 
มี=1 ไม่มี=0 1  

  รวม 2.4   10  
2.5 ส าหรับประกาศเชิญชวน มีข้อมูลปรากฏ ดังน้ี   (ร้อยละ 6 )  
2.5.1 เลขท่ีประกาศ มี=1 ไม่มี=0 1  
2.5.2 วันปิดประกาศหรือวันสิ้นสุด มี=1 ไม่มี=0 1  
2.5.3 วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง (เช่น สอบราคา ประกวดราคา หรือ 

e-auction เป็นต้น) 
มี=1 ไม่มี=0 1  
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ที ่ รายการเง่ือนไข คะแนน 
เกณฑ์การให้

น้ าหนัก
คะแนน 

ชื่อกระทรวง 

ชื่อรัฐวิสาหกิจ 
(ตาม พ.ร.บ. 

วิธีการ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2502) 

2.5.4 ลักษณะงานและขอบเขตงาน (กรณีจัดจ้าง) มี=1 ไม่มี=0 1  
2.5.5 ลักษณะสินค้าและวัสดุ (กรณีจัดซ้ือ) มี=1 ไม่มี=0 1  
2.5.6 ขั้นตอนการยื่น/ข้อมูลติดต่อ มี=1 ไม่มี=0 1  
  รวม 2.5   6  
2.6 ส าหรับประกาศผลโครงการท่ีเสร็จสิ้น มีข้อมูลปรากฏ ดังน้ี   (ร้อยละ 8)  
2.6.1 เลขท่ีประกาศ/รหัสงาน/เลขท่ีสัญญา มี=1 ไม่มี=0 1  
2.6.2 วันท่ีติดประกาศ/อนุมัติโครงการ/เซนต์สัญญา/วันเปิดซอง มี=1 ไม่มี=0 1  
2.6.3 ชื่อ/ลักษณะของโครงการ มี=1 ไม่มี=0 0.5  
2.6.4 วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง มี=1 ไม่มี=0 1  
2.6.5 มูลค่าท่ีเสนอ มี=1 ไม่มี=0 1  
2.6.6 รายชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ประกวดราคา/ร่วมยื่นซอง มี=1 ไม่มี=0 1  
2.6.7 ชื่อบริษัทคู่สัญญาหรือผู้ได้รับคัดเลือก มี=1 ไม่มี=0 1  
2.6.8 เหตุผลท่ีได้รับการคัดเลือก เช่น เสนอราคาต่ ากว่าราคากลาง 

เป็นราคาท่ีดีท่ีสุด ตรงสเป็กและราคาต่ าสุด เป็นผู้ขายเดิม 
เป็นต้น 

มี=1 ไม่มี=0 1  

2.6.9 ชื่อหน่วยหรือเจ้าหน้าท่ี ตรวจรับสัญญาหรือจัดหา มี=1 ไม่มี=0 0.5  
  รวม 2.6)   8  
  รวม 2.)   40  

3. การเก็บข้อมูลเก่าและการค้นหา (Data Searchability)   (ร้อยละ 35)  
3.1 มีการเก็บข้อมูลเก่าในเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหรือไม่ ใช่=1 ไม่ใช่=0 7  
3.2 ถ้าใช่ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังกี่ปี  (1 ปี= 0.1 

5 ปี=0.5 
10 ปี=1) 

10  

  ระบุ พ.ศ.   -  
3.3 มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สืบค้นตามช่วงระยะเวลาหรือไม่ ใช่=1 ไม่ใช่=0 8  
3.4 ถ้ามี สามารถสืบค้นได้แบบ   -  
3.4.1 รายเดือน ใช่=1 ไม่ใช่=0 6  
3.3.2 รายป ี ใช่=1 ไม่ใช่=0 4  
  รวม 3.3   10  
  รวม 3   35  

  รวมท้ังหมด 1.+2. +3.   100  

 

  



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผ-7 

หมายเหต:ุ 

1. จดหมายราชการในที่นี้ หมายถึง เอกสารประกาศเชิญชวน ประกาศ TOR หรือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ
ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในรูปแบบ PDF หรือ WORD ที่มีอาจจะมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่จัดซ้ือจดัจ้าง
ประทับอยู ่มีลายเซ็นต์ของหัวหน้า หรือผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจา้ง มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น เลขที่
ประกาศหรือสัญญา รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิีการจัดซื้อจัดจ้าง ลกัษณะที่ก าหนด เป็นต้น   

2. การใส่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ หมายถึง การมีประกาศเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างในเวบ็ไซต์ โดยไม่พิจารณาวา่จะมขี้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

3. ข้อมูลย้อนหลัง หมายถึง ประกาศเชิญชวน ประกาศ TOR หรือประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจา้ง ที่หน่วยงานได้ติด
ประกาศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน (พ.ศ. 2556) โดยนับปีล่าสุดเป็น 1 ปี โดยไม่พิจารณาถึงจ านวนประกาศที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล เนื่องจากจ านวนโครงการจัดซ้ือจัดจ้างของแต่ละหนว่ยงานอาจไม่เท่ากัน อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
มาตรา 9 (8) ได้ระบุให้ หน่วยงานของรฐัเปิดเผยประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ไม่น้อยกวา่ 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ 

4. ระบุ พ.ศ.: ช่องนี้ไม่มีผลใดๆกับการให้คะแนนส าหรับการประเมิน ใช้เพียงแค่เพิม่เติมข้อมูลเท่านั้น  นอกจากนี้ เหตุผลที่
เง่ือนไขในการให้คะแนนเต็ม เร่ิมต้นที่ พ.ศ. 2547 เนื่องจากการบังคับให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งน าข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัด
จ้างลงเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยต่อประชาชน ได้เริ่มขึ้นตามมติ ครม. วันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ประกวดราคา การสอบราคาและการจดัซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

5. เลขที่ประกาศ/สัญญา: การพิจารณาเง่ือนไขนี้ ท าโดยการสุ่มเรียกดูประกาศต่างๆ ในเว็บไซต์ ด้วยขอสมมุติฐานที่ว่า 
หน่วยงานนั้นๆย่อมใช้แบบฟอร์มส าหรับประกาศที่เหมือนทุกประกาศ เง่ือนไขนี้จะช่วยให้ประชาชนหรือบริษัทสามารถ
ค้นหาประกาศที่เกีย่วขอ้งได้อย่างสะดวกในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ หรือฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางและสตง. 

6. ส าหรับประกาศที่เสร็จสิ้น/ผู้ได้รับคัดเลือก : เง่ือนไขนี้จะถูกพิจารณา ในกรณีทีโ่ครงการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นๆ มีผู้ได้รับคัดเลือก 
ส าหรับโครงการที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเลยแม้แต่บริษัทเดียว ไม่น าประกาศนั้นๆมาพจิารณาส าหรับเง่ือนไขนี้ 

7. เง่ือนไขส าหรับประกาศเชิญชวนและประกาศผลจัดซ้ือจัดจา้ง ได้จากการสุ่มเลือกดูประกาศในแต่ละเวบ็ไซต์ๆ ละ 2-5 ฉบับ 
ทั้งนี้ ถ้าเว็บไซต์ใดไม่ได้ลงประกาศประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภทนี้ ถือว่าไม่ได้คะแนน ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือ โดย
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานหนึ่งๆ จะมีการใช้แบบฟอร์มประกาศที่ลักษณะเดียวกนัของหน่วยงาน  

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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ผ-8 ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก 1.3: ผลการส ารวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของ
รัฐวิสาหกิจ เมษายน พ.ศ. 2556 

ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อกระทรวง 

1. การน าเสนอหน้าโฮมเพจ  

(เต็ม 25) 
 

2.คุณภาพของข้อมูล  

(เต็ม 40) 

 

3. การเก็บข้อมูลเก่าและการ
ค้นหา) 

(เต็ม 35) 

 

คะแนนรวม  

(เต็ม 100) 

อันดับ 

ระดับความโปร่งใส 

(ช่วงคะแนน) 

โรงงานยาสูบ ก.การคลัง 25 33 34 92 1 

ดีมาก 

(80-99) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ก.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 25 32 32 89 2 

การประปาส่วนภูมิภาค1 ก.มหาดไทย 13 33 34 80 3 

ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ก.การคลัง 13 33 30 76 4 

ดี (79-60) 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ก.การคลัง 13 32 31 76 4 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก.คมนาคม 13 33 28 74 6 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

ก.การคลัง 
13 32 28 73 7 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ก.กีฬาและการท่องเท่ียว 13 31 28 72 8 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ก.พลังงาน 25 25 22 72 8 
การไฟฟ้านครหลวง ก.มหาดไทย 13 27 29 69 10 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ก.คมนาคม 25 33 10 68 11 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ก.คมนาคม 13 29 26 68 11 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 

ก.คมนาคม 
13 27 27 67 13 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด ก.คมนาคม 25 33 9 67 13 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 25 34 8 67 13 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ก.การคลัง 
13 32 21 66 16 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก.เกษตรและสหกรณ์ 13 24 27 64 17 
องค์การเภสัชกรรม ก.สาธารณสุข 13 35 15 63 18 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ก.เกษตรและสหกรณ์ 12 22 26 60 19 
องค์การสวนยาง ก.เกษตรและสหกรณ์ 25 25 10 60 19 

ธนาคารออมสิน ก.การคลัง 13 34 12 59 21 

พอใช้ (59-40) 

องค์การจัดการน้ าเสีย ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25 22 12 59 21 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
13 36 10 59 21 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก.พลังงาน 13 36 10 59 21 
องค์การคลังสินค้า ก.พานิชย์ 25 25 9 59 21 
การประปานครหลวง2 ก.มหาดไทย 13 34 11 58 26 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผ-9 

ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อกระทรวง 

1. การน าเสนอหน้าโฮมเพจ  

(เต็ม 25) 
 

2.คุณภาพของข้อมูล  

(เต็ม 40) 

 

3. การเก็บข้อมูลเก่าและการ
ค้นหา) 

(เต็ม 35) 

 

คะแนนรวม  

(เต็ม 100) 

อันดับ 

ระดับความโปร่งใส 

(ช่วงคะแนน) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย3 

ก.อุตสาหกรรม 
13 36 9 58 26 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก.การคลัง 0 34 23 57 28 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

ก.คมนาคม 
25 32 0 57 28 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 13 33 11 57 28 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ, 

ก.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 25 23 9 57 28 

ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง 

ก.เกษตรและสหกรณ์ 
25 22 10 57 28 

การเคหะแห่งชาติ ก.พัฒนาสังคมฯ 13 33 11 57 33 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25 22 9 56 34 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ก.การคลัง 
13 33 9 55 35 

องค์การสุรา, กรมสรรพสามิต, ก.การคลัง 13 33 9 55 35 
โรงงานไพ่  ก.การคลัง 13 31 10 54 37 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ก.คมนาคม 13 31 10 54 37 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค4 ก.มหาดไทย 13 31 8 52 39 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก.การคลัง 13 22 16 51 40 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

ก.เกษตรและสหกรณ์ 
25 17 9 51 40 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด 

ก.การคลัง 
25 16 8 49 42 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ก.กีฬาและการท่องเท่ียว 13 24 11 48 43 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ก.คมนาคม 0 17 28 45 44 
องค์การสะพานปลา ก.เกษตรและสหกรณ์ 13 23 9 45 44 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ก.คมนาคม 
13 28 0 41 46 

บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม  

ก.การคลัง 
13 16 9 38 47 แย ่(39-20) 

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
0 23 9 32 48 

ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน ก.คมนาคม 0 21 9 30 49 



โครงการ เรื่อง “การเข้าถึงข่าวมูลขา่วสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศไทย” 

ผ-10 ภาคผนวก 

ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อกระทรวง 

1. การน าเสนอหน้าโฮมเพจ  

(เต็ม 25) 
 

2.คุณภาพของข้อมูล  

(เต็ม 40) 

 

3. การเก็บข้อมูลเก่าและการ
ค้นหา) 

(เต็ม 35) 

 

คะแนนรวม  

(เต็ม 100) 

อันดับ 

ระดับความโปร่งใส 

(ช่วงคะแนน) 

องค์การตลาด ก.มหาดไทย 13 16 0 29 50 
องค์การค้าของคุรุสภา ก.ศึกษาธิการ 0 17 9 26 51 
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
13 11 0 24 52 

บรรษัทต่อรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ก.การคลัง 13 11 0 24 52 
ส านักงานธนานุเคราะห์ ก.พัฒนาสังคมฯ 13 7 0 20 54 

โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 13 0 0 13 55 

แย่มาก (19-0) 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ก.กลาโหม 13 0 0 13 55 
บริษัท สหโรงแรมไทยและการ
ท่องเท่ียว จ ากัด 

ก.การคลัง 
0 0 0 0 57 

บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด (มหาชน)5 ก.พลังงาน 0 0 0 0 57 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ก.พลังงาน 0 0 0 0 57 
หมายเหต:ุ  

1. การประปาสว่นภูมภิาคได้รับรางวัล  “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล” ของ สคร. ปี 2553  
2. การประปานครหลวงได้รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของ ปปช. ป ี2554 และ 2555 และได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกจิดีเด่น 

ด้านการเปิดเผยข้อมูล” ของ สคร. ปี 2553 2554 และ 2555 
3. การนิคมฯได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกจิดีเด่น ด้านการเปิดเผยขอ้มูล” ของ สคร. ปี 2553 และ 2554 
4. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมูล” ของ สคร. ปี 2554  
5. บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ของ ปปช. ปี 2555 (ในฐานะองค์กรเอกชน) 
6. หน่วยงานที่มกีารจัดท าเว็บไซต์ส าหรับเปิดเผยข้อมูลจัดซ้ือจัดจา้ง แยกออกจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ได้แก่  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ทโีอที จ ากัด (มหาชน)  องค์การเภสัชกรรม 
ที่มา: ส ารวจโดยคณะผู้วจิัย 
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ตารางภาคผนวก 1.4: ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ เมษายน พ.ศ. 2556 

รัฐวิสาหกิจ1 ก.เจ้าสังกัด 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานสามารถดูได้จาก 

คะแนนรวม 
ก) เว็บไซต์  (ใช่=1  ไม่ใช่=0)  
ถ้าใช่ ข้อมูลทีเ่ปิดเผย มีลกัษณะ
อย่างไร (เลือกขอ้ใดข้อหนึ่ง 
ระหว่าง ก.1)  ก.2)  หรือ ก.3) 

 

ก.1) มีชื่อบริษัทคู่สญัญา เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการให้สัมปทาน และมีลายเซ็นแต่
ละฝ่าย ในส าเนาสัญญา 

ก.2) มีแคร่ายชื่อบริษัทที่ได้รับ
สัมปทาน พรอ้มมเีงื่อนไขและ
สิทธิ แต่ไม่มกีารแสดงส าเนา
สัญญา 

 

ก.3) มีรายชือ่
บริษัทตที่ไดร้ับ
สัมปทาน แต่ไม่แสดง
รายละเอียด 

 

ข) ห้องสมุดของ
หน่วยงาน/สถานท่ี
เก็บข้อมูล ใช่
หรือไม่  
(ใช่=1 ไม่ใช่=0) 

ค) ท าหนังสือขอ
อนุญาตโดยตรง 
ใช่หรือไม่  
(ใช่=1 ไม่ใช่=0) 

เกณฑ์ให้คะแนน  60 40 30 20 50 20 
 (ก+ก. ) หรอื (ก+
ก.2) หรือ (ก+ก.3) 
หรือ ข. หรอื ค.3 

การทางพิเศษฯ คมนาคม 1 1 0 0 0 0 100 

การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนฯ 

คมนาคม 1 0 1 0 0 0 90 

ทีโอที  เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

1 0 1 0 0 0 90 

การบินไทย  คมนาคม 1 0 0 1 0 0 80 

ขสมก. คมนาคม 0 0 0 0 1 0 50 

ท่าอากาศยาน
ไทย  

คมนาคม 0 0 0 0 1 0 50 

บจก. ขนส่ง  คมนาคม 0 0 0 0 1 0 50 

อสมท.  ส านักนายกฯ 0 0 0 0 0 1 20 

การท่าเรือฯ คมนาคม 0 0 0 0 0 1 20 

การรถไฟฯ คมนาคม 0 0 0 0 0 1 20 

กสท. 
โทรคมนาคม  

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

0 0 0 0 0 1 20 

หมายเหตุ:  
1. (ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502) 
2. ยกเว้นข้อมูลตาม พ.ร.บ. ความลับทางการค้าฯ และ พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ (มาตรา 14) 
3. ตัวอย่างการค านวณคะแนนที่ได้รับ 

- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้รับคะแนนจาก (60x1)+(40x1) เท่ากับ 100 คะแนน 
- ขสมก. ได้รับคะแนนจาก (50x1) เท่ากับ 50 

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2556) 
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ภาคผนวก 2: ข้อสังเกตอ่ืนๆ จากการส ารวจเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ 

3. เว็บไซต์ของ อสมท. มีทั้งการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน และของ อสมท.
เอง ส าหรับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ อสมท. เองนั้น จะกระท าเมื่อมีการประกาศ
เชิญชวนเท่านั้น แต่จะไม่มีการประกาศผลผู้ได้รับงาน ซ่ึง อสมท. จะแจ้งโดยตรงกับ
บริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีการเก็บข้อมูลเก่าๆ ไว้ในเว็บไซต์อีกด้วย 

4. เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีข่าวประกวดราคาอยู่ในหัวข้อ "ข่าวสาร
กิจกรรม” 

5. การกีฬาแห่งประเทศไทย มีเว็บไซต์ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ 
6. เว็บไซต์ การบินไทย มีการแยกรายการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประเภทสินค้าและบริการ 
7. เว็บไซต์ขององค์กรสวนสัตว์ มีข่าวประกวดราคาอยู่ในหัวข้อ "กลุ่มข่าวสาร” 
8. เว็บไซต์ กสท โทรคมนาคม จ ากัด มีข่าวประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดหาอยู่ในหัวข้อ 

"ข่าวสาร" 
9. เว็บไซต์ไปรษณีย์ มีข่าวจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในหัวข้อ "ข่าว" 
10. บริษัท ทีโอที จ ากัด ได้จัดท าเว็บไซต์ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทแยกออกจาก

เว็บไซต์หลัก 
11. เว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีข่าวจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในหัวข้อ "ข่าว/ประกาศ" นอกจากนี้ 

ยังได้มีการแบ่งประเภทของข้อมูลในลักษณะอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขในแบบ
ประเมิน เช่น  "งานเช่า e-auction" "งานซื้อ e-auction" "งานจ้างท าของและบริการ" 
"งานจ้างเหมาก่อสร้าง" "งานเช่า" "งานซื้อ" 

12. เว็บไซต์ ปตท. มี 1)  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ "ประกาศจัดหาพัสดุ" ในหัวข้อ 
"โอกาสทางธุรกิจ"   2) ปตท. ได้ระบุไว้ใน "เงื่อนไขทั่วไปของการจัดหาพัสดู" ว่า ผู้
เสนอราคาในกระบวนจัดหาพัสดุของ ปตท. ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ 
gprocurement ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากกระบวนจัดหาของ ปตท. ไม่ได้กระท า
ผ่านระบบนี้ 3) ข้อมูลผลประกาศผู้ชนะการประมูล ในหัวข้อ "ผลการจัดหาพัสดุ" 
สามารถเห็นรายการเอกสารได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ 

13. เว็บไซต์ของบริษัท ปตท. สผ. จ ากัด (มหาชน) ไมป่รากฏข้อมูลเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง 
14. เว็บไซต์ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง 
15. บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ไม่มีการน าข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ลงใน

เว็บไซต์ขององค์กร  
แต่มีการสร้างเว็บไซต์ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างแยกออกไป เว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้ส าหรับลง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แต่ใช้ส าหรับให้บริษัทเอกชนต่างๆ เข้ามาลงทะเบียน เพ่ือระบุ
ว่าบริษัทของตนเองท าธุรกิจอะไร หรือขายอะไร ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท 
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บางจาก จะติดต่อกลับไปยังบริษัทที่มาลงทะเบียนที่มีธุรกิจ ตรงกับประเภทของงาน
หรือสินค้าที่ บริษัท บางจาก ต้องการจัดหา 

16. เว็บไซต์ของการประปานคร 1)ในหมวด "ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ" ไม่มีการ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2) ประกาศ TOR และประกาศผลผู้ชนะการ
ประกวด ถูกรวมอยู่ในแต่ละประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้แยกออกมาเป็นหมวด
ต่างหาก 

17. เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค 1) มีหัวข้อ "ข่าวประกวดราคา" และ "ผลผู้ชนะการ
ประกวดราคา" อยู่ในหัวข้อ "ข่าว-ประกาศ" 2) ไม่มีการลงประกาศเชิญชวน ในรูปแบบ
ของประกาศราชการ ที่ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ มีเพียงแต่ประกาศใน
รูปแบบ HTML (จัดท าเนื้อหาในเว็บไซต์โดยตรง) ที่มีลักษณะคล้ายประกาศราชการ (มี
ตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน แต่ไม่มีลายเซนผู้รับผิดชอบ)  3) ระบบการค้นหา ตามวัน 
เดือน ปี สามารถท าได้เฉพาะในหัวข้อ "ผลผู้ชนะการประกวดราคา" แต่ไม่สามารถ
กระท าได้ ในหัวข้อ "ประกาศประกวดราคา" 

18. เว็บไซต์ องค์การตลาด มีการใส่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงประกาศเดียว 
(วันที่ 5/4/2556) และไม่มีการเก็บข้อมูลประกาศเก่าไว้ให้ประชาชนได้เข้าถึง 

19. เว็บไซต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดท าการ
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่องาน วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ รายชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาและราคาที่เสนอ ชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอ 

20. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการลงรายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน้า
โฮมเพจ นอกจากนี้ยังลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ในหัวข้อ ข่าว"ประชาสัมพันธ์/
ประกาศ อพวช"   

21. องค์กรคุรุสภา 1) ไม่ได้แยกการประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จากข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทอ่ืน เช่น การรับสมัครงาน รับนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น โดยข่าวทั้งหมดอยู่ใน
หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" 2) ไม่มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 8/4/56) 

22. การนิคมอุตสาหกรรม 1) มีการแยกหัวข้อของข่าวจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด แต่บาง
หัวไม่มีการลงข้อมูล เช่น การก าหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ และวิธี
ประกวดราคา การสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ข่าวเชิญชวนที่
ปรากฏ จะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา และ e-auction  2) ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหัวข้อ "ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง" 
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23. องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 1)มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับปี 2553-2554 และแทบไม่มีประกาศของปี 2555 2) ไม่มีการลงประกาศผลการ
คัดเลือก 

24. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1) ประกาศเชิญชวน ประกาศ TOR และประกาศผลการ
คัดเลือกส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จะถูกโพสต์ในเว็บบอร์ดขององค์กรฯ ในหัวข้อ 
"ประกาศทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง"  2) ในขณะที่ข้อมูลที่อยู่ในหัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง จะ
เป็นการสรุปงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2555-กพ. 2556) โดยข้อมูลจะถูก
จัดตามรายเดือน และตามรายชื่อหน่วยงานในสังกัด   

25. องค์การตลาดเพ่ือการเกษตร 1)ใส่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในหัวข้อ "ข่าวประกาศ" 
และมีข่าวอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย เช่น ข่าวรับสมัครพนักงาน ข่าวขายทอดตลาด เป็นต้น โดย
มีการจัดระเบียบข่าวเป็นรายเดือน และข่าวจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ในหัวข้อนี้ 
2) มีการแสดงผลประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน้าโฮมเพจ ในกรณีท่ีมีการติดข่าวประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเห็นได้ทันที 

26. องค์กรสวนยาง มีการแสดงข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน้าโฮมเพจ โดยการแบ่งหัวออกเป็นสอง
หัวข้อ ได้แก่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผลสอบราคา พร้อมทั้งยังแสดงประกาศแต่
ละรายการภายใต้หัวข้อดังกล่าวไว้หน้าเว็บเพจหลายรายการ 

27. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด ไม่มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งใน
เว็บไซต์ขององค์กร และฐานระบบของกรมบัญชีกลางและ สตง. นอกจากนี้ ยังเป็นที่
น่าสังเกตว่าแทบจะไม่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ในเว็บไซต์ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา 

28. ธนาคารอิสลาม ได้จัดระบบเพ่ือค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ได้ทั้งแบบรายปี 
รายเดือน และแบบใช้ค าค้นหา 

29. บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แสดงประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภทไว้รวมกัน และไมป่รากฏประกาศผลการตัดสินใดๆในเว็บไซต์ (18/4/56) 

30. บรรษัทตลาดต่อรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการแสดงข้อมูลการจัดซื้ดจัดจ้างเพียง แค่
ประกาศผลตัดสิน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ IPAD (สอบราคา/ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค
เกอร์ จ ากัด (มหาชน)/  178,359.80 บาท)  และ เครื่องสแกนเอกสาร (สอบราคา/ 
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์(ประเทศไทย)/ จ ากัด  128,400 บาท)  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกแสดง
บนตารางสรุปผล และไม่สามารถคลิ๊กเพ่ือเข้าดูเอกสารส าเนาประกาศราชการได้ 

31. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 1) ได้จัดท าหัวข้อของข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใน
เว็บไซต์เพียงสองเดือน (ณ วันที่ 19/4/56) ได้แก่ เดือนมกราคม 2556 และมีนาคม 
2556  ซึ่งในหัวข้อเดือนมกราคม 2556 นั้น ไมป่รากฏข้อมูลใดๆเลย และหัวข้อเดือน
มีนาคม 2556 มีประกาศเพียง 2 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
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สิทธิได้รับการคัดเลือกฯ (ประกาศเลขที่ 10/2556 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2556) ซึ่งเป็นที่
น่าสังเกตว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้เก็บและแสดงประกาศเชิญชวนเสนอราคาในรายการ
ดังกล่าวนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 2) ไม่มีประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประกาศ
ผลการคัดเลือกใดๆ ณ วันที่ประเมิน 

32. องค์กรสะพานปลามีข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในหัวข้อ "ประกาศ/ประชาสัมพันธ์" 
33. ส านักงานกองทุนการท าสวนยาง  ได้แสดงประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ใน

เว็บไซต์ ในหัวข้อ "ประกาศ"  โดยในหัวข้อดังกล่าว มีประกาศที่ถูกแสดงไว้ตั้งแต่ ปี 
2553 จนถึงปีล่าสุด (2556) แต่ประกาศในปี 2553 นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง จึงกล่าวได้ว่า ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจริงเริ่มตั้งแต่ปี 2554 

34. องค์การเภสัชกรรม 1) แสดงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างไว้ในหัวข้อ "ข่าว/ประกาศ" ในเว็บไซต์
ใหม่ขององค์กร ซึ่งมีแสดงข้อมูล 5-10  รายการล่าสุด โดยมีการแบ่งข้อมูลจัดซื้ดจัด
จ้างตามแผนกในองค์กร โดยเมื่อคลิ๊กไปในชื่อของแต่ละแผนก ผู้เยี่ยมเว็บไซต์สามารถ
เลือกเรียกดูข้อมูลได้ตามประเภทของประกาศ  2)  ส าหรับข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ใน
เว็บไซต์เก่านั้น มีการแสดงข้อมูล ในหัวข้อ "ข่าวสาร อภ."   หัวข้อย่อย "ประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีการลงข้อมูลตั้งแต่ ปี 2546-52  ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประกาศผลการ
คัดเลือกที่ทางองค์การฯได้ลงข้อมูลไว้ในเว็บไซต์เก่านั้น ไม่มีการลงตัวประกาศอย่าง
เป็นทางการ มีเพียงแต่ข้อความสรุปสั้นๆ เท่านั้น 3) ดังนั้น ในการประเมิน จึงต้อง
พิจารณาองค์ประกอบของทั้งสองเว็บไซต์ 

35. โรงพิมพ์ต ารวจ ได้มีการลงรายการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าเว็บเพจ 3 รายการ (ณ วันที่ 
22/4/56) แต่เมื่อคลิ๊กเข้าไปในรายการแต่ละรายการ ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดเพ่ือดู
รายละเอียดได้ ในกรณีนี้ ถือว่าไม่มีการน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ 

36. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ไม่มีการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ไว้ในเว็บไซต์ แม้ว่าจะ
หัวข้อจัดการซื้อจ้างปรากฏอยู่ ซึ่งเมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว จะพบข้อความ "The page 
cannot be found  The page you are looking for might have been 
removed, had its name changed, or is temporarily unavailable."  จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดพัสดุ (22/4/56) ได้ให้ข้อมูลว่าองค์กรก าลังอยู่ระหว่างการ
ย้ายส านักงาน จากกรุงเทพฯ ไปอยู่ชลบุรี และจะเริ่มท าการได้ตั้งแต่วันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 อาจจะท าให้ server ปิด  อย่างไรก็ดี ข้อมูลในหัวข้ออ่ืนๆ ใน
เว็บไซต์ยังคงปรากฎให้เข้าชมได้เป็นปกติ เช่น ประวัติ และโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 

 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (2556) 




