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ขอเสนอตอการปรับปรุงแกไข 
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

รวบรวมจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนญูใหมกับกฎหมายที่เก่ียวของ”                    
วันท่ี 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

------------------------------------------------------- 

 

1. ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกับกฎหมายที่เก่ียวของ” 
วันท่ี 22 มกราคม 2550 ณ โรงแรมรามาการเดนส 

 
1.1 ทบทวนสภาพปญหา 
1.1.1 ปญหาในภาพรวมของ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

1) คํานิยามของคําวา “หนวยงานภาครัฐ” มีปญหาเกี่ยวกับคาํวา “หนวยงานอื่น”  ที่ยังไมมีความ
ชัดเจนโดยเฉพาะหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมในภายหลัง 

2) หนวยงานระดบันโยบายการบริหารประเทศไมใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานราชการ  นับตั้งแต พ.ศ. 2544 หรือในชวงรัฐบาลที่แลวเปนตนมา ประเดน็เรื่องขอมูล
ขาวสารของทุกหนวยงานไดถูกลดทอนความสําคัญลงไปมาก  

3) หนวยงานรัฐยงัขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี ้ ในระดับผูบริหาร
องคกรภาครัฐพบวาผูบริหารองคกรภาครัฐไมเห็นความสําคัญและไมใหการสนับสนนุการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ในระดับเจาหนาที่รัฐพบวามีปญหาไมกลาใชดุลยพินิจในการเปดเผย
ขอมูลและมีปญหาการใชดุลยพินิจในการจดัชั้นความลับหรือเร่ืองที่เปดเผย เนื่องจากไมมี
หลักเกณฑในรายละเอียดทีชั่ดเจน   

4) ความลาชาในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐในการเปดเผยขอมลูขาวสาร 
5) สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณที่ไม

เพียงพอ 
6) กฎหมายนี้ขาดบทลงโทษหากไมปฏิบัติตาม ในปจจุบนัใชเพียงการประเมินผลของ ก.พ.ร. เปน

ส่ิงจูงใจและการบังคับใหมีการเปดเผยขอมลูขาวสารเทานั้น 
7) ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจการใชสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้   
8) การปฏิรูประบบราชการในป 2545 ที่ผานมา  ทําใหบคุลากรที่มีความรูมีขอมูลตางๆ ของแตละ

หนวยงานลดจาํนวนลงเพราะไปกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานที่แยกออกไป และยังไมมีการ
จัดระบบและกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบดานขอมูลขาวสารใหชัดเจน 
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1.1.2 ปญหาการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลดานสิง่แวดลอม 
1) ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมยังไมมีการกําหนดบังคับใหหนวยงานของรัฐตองจัดแสดงหรือ

เผยแพรรายละเอียดใหประชาชนทราบตามมาตรา 9 หรือจัดแสดงก็เปนแบบขอมูล
ประชาสัมพันธแบบกวางๆ เทานั้น 

2) ปญหาคุณภาพของขอมูลขาวสารที่ไดรับจากแตละหนวยงานไมตรงกันทั้งที่เปนประเด็น
เดียวกัน บางหนวยงานใหขอมูลเชิงประชาสัมพันธเทานั้น และขอมลูเปนเรื่องเทคนิควิชาการ
เฉพาะดานซึ่งยากแกการเขาใจของประชาชนทั่วไป 

3) ขาดบทบัญญัติรองรับการเปดเผยขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อความรวดเร็วและสะดวกใน
การเขาถึงขอมูล 

 
1.2 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงแกไขกฎหมาย  
1.2.1 การแกไขในภาพรวมของกฎหมาย  

1) เปลี่ยนชื่อเปน “พระราชบัญญัติสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสาร” แทนชื่อเดิม โดย
พระราชบัญญัตินี้ควรใหความสําคัญกับหลักการสําคัญคือ การสรางสรรคประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลเพื่อใหมีการดําเนินงานสงเสริมการเขาถึงขอมูลของประชาชนและสงเสริมการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐที่มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

2) แกไขนยิามของคําวา “หนวยงานของรัฐ” ใหครอบคลุมและบังคับใชไดกับหนวยงานของรัฐทุก
ประเภท 

3) ควรมีคณะกรรมการกลางที่ไมใชหนวยงานรัฐ ทําหนาที่กําหนดเกณฑจําแนกประเภทขอมูล 
โดยอาจแบงเปน ประเภททีเ่ปดเผยไดและประเภทที่เปดเผยไมได 

4) ปรับปรุงโครงสรางเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
โดยยกฐานะใหเปนกรมหรอืองคการมหาชน เพื่อสรางความคลองตัวในการดําเนนิงาน 

5) ควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําขอขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

6) ควรกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบดานขอมูลขาวสารของแตละกรมใหชัดเจน เพือ่ใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถจัดระบบขอมูลขาวสารไดสะดวก และชวยลดความสับสนของ
ประชาชน 

7) ควรหายุทธวิธีการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ และ
เจาหนาทีภ่าครัฐเกี่ยวกับสิทธิและหนาทีใ่นการเปดเผยขอมูลขาวสาร และชวยปรับเปลี่ยน
ผูบริหารองคกรและเจาหนาที่ใหมีทัศนคตทิี่ดีในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

8) เพิ่มเติมเรื่องบทลงโทษ  เพื่อเปนกลไกใหมกีารบังคับใชไดจริง 
9) พัฒนาระดับทองถ่ินใหมีศักยภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารแบบ One Stop Service 
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1.2.2 การเปดเผยขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
1) ควรกําหนดใหหนวยงานรฐัตองจัดแสดงหรือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหประชาชน

สามารถตรวจดูไดตามมาตรา 9 โดยแกไขตัวกฎหมาย หรือใชอํานาจของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการในการออกประกาศกําหนดตามมาตรา 9 (8) เชน รายงาน EIA รายงานผล
การศึกษา และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ เปนตน 

2) ตองเปดเผยและลดเงื่อนไขขัน้ตอนที่ยุงยากในการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม  อาทิ ผลการ
ตรวจสอบโรงงาน หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน  ตองเปดเผยใหกับชุมชนรอบๆ โรงงาน
ทราบดวย  โดยเฉพาะปญหามลพิษ เนื่องจากขอมูลเหลานี้ลวนเปนเรื่องที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอคุณภาพชวีติของประชาชน   

3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการควรเปนกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรับรูขอมูล
ตั้งแตเร่ิมตนทีย่ังไมอนุมัติโครงการ ไมใชทราบขอมูลหลังจากที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการหรืออนุมัติโครงการไปแลว  เชน การกําหนดใหรัฐเปดเผยรายงาน EIA ใน
ระหวางการพจิารณาเพราะเปนโครงการที่สงผลกระทบตอคุณภาพชวีติของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอม  และปองกนัการหลีกเลี่ยงของเจาหนาทีรั่ฐในการใหขอมูลรายงาน EIA โดยให
เหตุผลวาอยูในระหวางการพิจารณาหรือใหไปขอกับเจาของโครงการเองเพราะถือวาเปนขอมูล
ของเอกชน 

4) ควรจัดพัฒนาขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดงาย และสรุปขอมูลเชิงเทคนิค
วิชาการเฉพาะดานใหประชาชนทั่วไปใหเขาใจไดงาย   
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2. ขอเสนอจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม ซ่ึงมีเครือขายองคกรรวมดําเนินงาน
โครงการ ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื และ
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ  

 

ขอเสนอท่ี 1:  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการควรออกประกาศเพิ่มเติม เร่ืองหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกําหนดใหขอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดู  

เหตุผล:  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไวเปนการทั่วไป (มาตรา 6) แตมิไดมีบทบัญญัติเฉพาะที่สนับสนุน
การเขาดานถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอมของสาธารณชน และมิไดกําหนดกลไกหรือการบังคับใชกฎหมาย
ในเรื่องดังกลาวเหมือนกับพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ดังนั้น การเพิ่มขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม ใหเปน
ขอมูลที่รัฐตองเปดเผยในพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จะชวยสรางความชัดเจน และเปด
โอกาสใหประชาชนใชกลไกคุมครองสิทธิที่จะรับรูขอมูลตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น      

 

ขอเสนอที่ 2: ควรกําหนดขอบเขตอยางชัดเจนในการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานของรัฐ ท่ีจะเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 
15   และควรเพิ่มเติมขอกําหนดวา ในกรณีท่ีการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนประโยชนสาธารณะ เชน 
การรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคน  เจาหนาท่ีจะตอง
เปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว แมวาจะไดรับการคัดคานหรือไมไดรับความยินยอมจากเอกชนหรือ
เจาของขอมูลก็ตาม   

เหตุผล:   พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการใชดุลยพินิจที่จะ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือไมก็ไดตามมาตรา 15  ภายใตหลัก 3 ประการคือ ผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ ซ่ึง
เปนขอบเขตที่กวางเกินไปและเปดใหเจาหนาที่สามารถใชดุลยพินิจอยางกวางขวาง  สวนใหญ เจาหนาที่
มักจะปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารไวกอน ทําใหมีเรื่องอุทธรณมายังคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารจํานวนมาก     การเปดใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจในการกําหนดชั้นความลับ ดังเชน 
กรณีการกําหนดใหขอมูลการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกาเปนขอมูลที่อยูในชั้น “ลับ”ตาม พ.ร.บ.
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ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ทําใหเกิดขอวิพากษวิจารณอยางมากตอกระบวนการสรางการ
มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการเจรจา         อีกทั้ง ผลการประเมินระดับการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเครือขาย
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมรวม ตั้งแตป พ.ศ. 2544 3 ครั้งที่ผานมา (ในป 2544  2548 และ 2549) ไดขอสรุป
เดียวกันวา การเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรมยังอยูในขอบเขตที่จํากัดมาก  โดย
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลโรงงานและมลพิษจากโรงงานไมมีนโยบายที่จะเปดเผยหรือเผยแพร
ขอมูลมลพิษโรงงานสูสาธารณชนในวงกวาง เชนผานทางเว็บไซต โดยใหเหตุผลเรื่องการเปนความลับ
ทางธุรกิจหรือการคาของขอมูล และผูประกอบการไมยินยอมใหมีการเปดเผย ซ่ึงเปนการใชชองทางตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ ที่กําหนดหลักเกณฑการใชดุลยพินิจอยางกวางๆ วาใหคํานึงถึงหลัก 3 
ประการคือ ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และ
ประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ 

 

ขอเสนอที่ 3: ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่
เก่ียวของคือ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  เพื่อขยายความคุมครองแก
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

เหตุผล: ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่ไมใหความคุมครองเจาหนาที่ของรัฐที่เปดเผยขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น  แมวาตามมาตรา 20 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะ
ใหความคุมครองการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15   ถาเจาหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารโดยสุจริต
และปฏิบัติตามขอบอํานาจหนาที่หรือตามระเบียบตามมาตรา 16  ซ่ึงการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการยังตองปฏิบัติตามวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารที่ถือเปนความลับของทางราชการ หากฝาฝนก็
เส่ียงตอการถูกดําเนินการสอบวินัย หรือไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 20 นี้ เจาหนาที่ผูเปดเผยอาจ
ถูกฟองรองดําเนินคดีในขอหาหมิ่นประมาทหรือไดรับโทษทางอาญาตามกฎหมายเฉพาะ  นอกจากนี้ 
บทบัญญัติที่มีอยูในกฎหมายบางฉบับกลับมีลักษณะขมขูการเปดเผยขอมูลใหตองรับโทษทางอาญา หรือ
ถูกฟองฐานหมิ่นประมาท หรือถูกดําเนินการสอบสวนทางวินัยดังที่ปรากฏใน มาตรา 120 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมาตรา 
62 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542   ทําใหเจาหนาที่รัฐ
ไมกลาเปดเผยขอมูลการทุจริต  และเปนอุปสรรคตอกระบวนการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการที่ดําเนินการอยู   
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ขอเสนอที่ 4:  ควรออกกฎกระทรวงกําหนดสิทธิของคนตางดาวตามมาตรา 9 วรรคทาย แหง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เร่ืองการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการดานสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมาย ในกรณีท่ีมีขอมูลขาวสารนั้นมีผลกระทบตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของมนุษย  

เหตุผล: คนตางดาวโดยเฉพาะแรงงานตางดาวและชนกลุมนอยที่ไมมีถ่ินที่อยูถาวรในประเทศไทย (ไมมี
ทะเบียนบาน) ยังไมมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายปจจุบันซ่ึงขัดกับหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล อีกทั้งอาจสงผลกระทบกลับมายังคนไทยเอง  เชน หากไมมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โรคไขหวัดนกและการปองกันตนเองจากโรคไขหวัดนกในกลุมแรงงานตางดาว ซ่ึงมักมีสภาพความ
เปนอยูที่แรนแคน แออัด  อาจทําใหคนกลุมนี้มีภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อและการแพรกระจายไปยังคน
ไทยได  

 

ขอเสนอที่ 5:  ควรเพิ่มขอกําหนดในเรื่องคุณภาพของขอมูลขาวสารและชองทางในการเผยแพรเพื่อให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น   โดยกําหนดใหมีการจัดเตรียมขอมูลขาวสารในรูปแบบที่
เขาใจงาย   มีการจัดทําในภาษาที่กลุมเปาหมายเขาถึงไดโดยงาย รวมท้ังเพิ่มความหลากหลายในชองทาง
ท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร และใชสื่อท่ีสามารถเขาถึงประชาชนไดในทุกระดับ โดยเฉพาะสื่อทองถิ่น  เชน 
วิทยุชุมชน หอกระจายขาว รวมท้ัง มีขอกําหนดใหมีการจัดทําแผนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารในเชิงรุก 

เหตุผล: การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่แพรหลายอาจไมมีประโยชน หากขอมูลขาวสารขาด
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล หรือยากแกการเขาใจของคนทั่วไป เชน ขอมูลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของโรงไฟฟาแมเมาะ ที่เปนขอมูลเทคนิคที่ยากแกการทําความเขาใจของคนทั่วไป และแมผลการ
ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษจะอยูในระดับมาตรฐาน  แตยังปรากฏวามีคนในทองถ่ินใกลโรงไฟฟาที่
เจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจในอัตราสูงกวาพื้นที่อ่ืน เรื่องนี้จึงเปนประเด็นสําคัญที่หนวยงาน
ของรัฐควรจะใหความสําคัญ  เพราะจะมีผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร และทําใหเกิดความไม
ไววางใจกันได   

 

ขอเสนอที่ 6: แกไขปรับปรุงเนื้อหาในสวนของโครงสรางองคกร   กระบวนการสรรหาและการแตงตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.)  โดยตองปรับรูปแบบใหผานสภานิติบัญญัติ 
แทนการพิจารณาแตงตั้งโดยฝายบริหาร (ครม.) เพื่อรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการฯ  และ
เพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีเปนการประกันความเปนกลางและความเปนอิสระของคณะกรรมการใหมากขึ้น  
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เหตุผล:  ผลการประเมินกรณีศึกษาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในการอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูล
โรคระบาดไก ช้ีใหเห็นถึง จุดออนในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กําหนด
โครงสรางหรือองคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ที่มีขาราชการการเมืองเปน
ประธาน และมีอํานาจในการเสนอชื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตอรัฐมนตรี   
นอกจากนี้  กฎหมายไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาความเปนกลางในการพิจารณาวินิจฉัยเพียงมาตรา
เดียว คือ มาตรา 36 วรรคสอง ที่ระบุวา ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหง
ใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวย
ไมได   

 

ขอเสนอที่ 7: เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินการตามคําขอขอมูลขาวสารตามมติ
ครม. วันท่ี 28 ธันวาคม 2547  และเพิ่มเติมขอความวา หากไมมีการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(15 วัน) จะถือวาเปน การปฎิเสธการใหขอมูลขาวสารนั้นๆ  และประชาชนสามารถยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได  

เหตุผล:  มาตรา 11 ในพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ มิไดกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่หนวยงานของรัฐจะตอง
จัดหาขอมูลขาวสาร  โดยระบุเพียงวา “ภายในเวลาอันสมควร” ทําใหอยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ 
และสวนใหญ พบวา การใหขอมูลขาวสารมีความลาชาอยางมาก อีกทั้ง ไมมีระบบการแจงกลับผูที่รอง
ขอขอมูลวาจะใหขอมูลขาวสารที่รองขอไปหรือไม และเมื่อใด   คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีมีมติครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547  
กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามคําขอขอมูลขาวสารใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่
รับคําขอ  ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผู
ขอขอมูลทราบ   อยางไรก็ดี มติครม. ดังกลาว มิไดถูกบรรจุในรางปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546  จึงมีขอเสนอใหนํามติครม. ดังกลาวมากําหนดเพิ่มเติมในราง
ปรับปรุงแกไขพ.ร.บ.ฯ  และควรระบุเพิ่มเติมวา หากไมมีการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด (15 
วัน) จะถือวาเปนการปฎิเสธการใหขอมูลขาวสารนั้นๆ  และประชาชนสามารถยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได   ซ่ึงจะชวยยนเวลาในการใชสิทธิยื่นอุทธรณตามกฎหมายนี้   
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ขอเสนอท่ี 8: เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาท่ีรัฐและประชาชน
ใหมีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   โดย
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณประจําเพื่อการอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงเจตนารมณของกฎหมายนี้ และกําหนดใหภาครัฐตองจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง
และเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายนี้ ผานการจัดทําสื่อ สิ่งพิมพ และสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมท้ังการจัดอบรมสัมมนาทัง้
ในสวนกลางและทองถิ่นใหกับองคกรสื่อและประชาชนทั่วไป  

เหตุผล:  จากการศึกษาพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไมพบวามีบทบัญญัติที่กําหนดเรื่อง
การเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐและประชาชนใหมีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่
ตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการฯ    อยางไรก็ดี  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี (มติครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547) กําหนดใหหนวยงานของรัฐถือเปนนโยบาย
สําคัญที่จะตองสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ อยางเครงครัด โดยการฝกอบรมให
ความรูแกเจาหนาที่ของรัฐใหมีความรู ความเขาใจและสามารถใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ดี  การเพิ่มเติมขอกําหนดเรื่องการเสริมสรางขีดความสามารถของ
เจาหนาที่รัฐและประชาชนใหมีความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่ตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการฯ ไวในกฎหมายจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

 

ขอเสนอที่ 9: เพิ่มบทลงโทษในทางแพง โดยหนวยงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับผูยื่นอุทธรณ รวมท้ัง
คาใชจายตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่ใชในการพิจารณาอุทธรณ โดย
ตองชดใชเปนตัวเงิน  

เหตุผล:  ผลการศึกษาของโครงการ พบวา  การที่พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ มิไดกําหนดบทลงโทษโดยตรง
ที่เขมงวดและชัดเจนกับหนวยงานที่ฝาฝนกฎหมาย  เปนเหตุใหเกิดกรณีการไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ช่ือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แมจะมีมาตรการลงโทษทางวินัย และมีมติครม. 
กําชับหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอยางเครงครัด ดังเชน  มติครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542  
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของชื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ภายใน 7 วัน  แตที่ผานมา พบวา มีหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานที่ยังไมปฏิบัติตามคาํวนิจิฉยั
ทันที  มีประวิงเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัย  หรือแมแตปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามวินิจฉัย
หรือยื่นอุทธรณตอศาลปกครอง  ทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ และสะทอนใหเห็นวามติ
ครม. อาจไมเพียงพอที่จะทําใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
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