
 

เรื่องเสร็จที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง  การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ตาม 

        พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
    
 
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สํานักงาน ป.ป.ง.) ไดมีหนังสือ  
ดวนท่ีสุด ท่ี ปง ๐๐๐๔.๑(๔๕๐๓๗)/๔๕๑ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา ความวา สืบเนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ง. ไดมีหนังสือ ท่ี นร ๒๒๐๕ (๔๕ตส๐๐๓๗) 
๑๐๕๙–๑๐๗๕ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปยังสถาบันการเงินไทย ๑๗ แหง ขอ
ตรวจสอบ 
ขอมูล ทางการเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น ๑๙ ราย ซ่ึงนายสุทธิชัย หยุน กับพวกรวม 
๔ คน  
ไดนําเรื่องดังกลาวฟองรองตอศาลปกครองกลางโดยระบุวา การขอตรวจสอบการทําธุรกรรมของผู
ฟอง 
และของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของนั้น สงผลใหผูฟองคดีท้ังสามไดรับความเสียหาย จึงขอให
ศาล 
มีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือขอตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรม ซึ่งตอมาศาลปกครอง
กลาง 
ไดมีคําส่ังจําหนายคดีเน่ืองจากมูลเหตุแหงความเดือดรอนหรือความเสียหายซ่ึงเปนเหตุการ
ฟองรอง 
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหมดส้ินไปแลว อันเปนผลเน่ืองมาจากสํานักงาน ป.ป.ง. ไดมีหนังสือแจงสถาบัน
การเงิน 
เพ่ือยกเลิกคําส่ังตามหนังสือ ท่ี นร ๒๒๐๕ (๔๕ตส๐๐๓๗) ๑๐๕๙–๑๐๗๕ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ อยางไรกต็าม ในระหวางท่ีศาลปกครองกลางพิจารณาคดีอยูน้ัน นายกรัฐมนตรีไดมี
คําส่ัง 
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๘๑/๒๕๔๕ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (โดยมีศาสตราจารย 
ไชยยศ เหมะรัชตะ เปนประธานกรรมการสอบสวน) เพื่อสอบสวนผูถูกกลาวหากรณีการ
ดําเนินงาน 
ของสํานักงาน ป.ป.ง. ๒ รายคือ พันตํารวจเอก พีรพันธ เปรมภูติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และพนัตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
และติดตามประเมินผล ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดสรุปผลการสอบสวนวาบุคคลท้ัง ๒ 



 

ราย 
ดังกลาวไมมีความผิดทางวินัย 
  ตอมา ไดมีบุคคลย่ืนหนงัสือตอเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเพ่ือขอสําเนา
ผลการพิจารณา 
การสืบสวนทางวินยัดังกลาว ซึ่งเลขาธิการนายกรฐัมนตรีไดชี้แจงวาไมสามารถใหกับ
ผูยื่นคําขอได  
เนื่องจาก 
 
 
 

 
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑/๐๕๑๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการ 
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
  (๑) ระเบียบ ก.พ. วาดวยรายงานเก่ียวกบัการดําเนนิการทางวินัยและการออกจาก 
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหการรายงานสํานักงาน ก.พ. ตามขอ 
๑๐  
ตองสงสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่ออกคําสั่ง
หรอื 
วันท่ีไดพิจารณาดําเนนิการตามอํานาจหนาท่ีเสรจ็  ดังนัน้ สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรีจึงจัดสง
รายงาน 
การสอบสวนดังกลาวไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลา ๑๐ วันตามระเบียบดังกลาว โดยไมได
สําเนา 
รายงานการสอบสวนดังกลาวใหแกผูย่ืนคําขอ เนื่องจากเปนเอกสารลับและอยูในขั้นตอนของการ
ดําเนินการ 
ตามกฎหมาย 
  (๒) รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใน
กรณีดังกลาว  
แมนายกรัฐมนตรีในฐานะผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีคําสั่งใหยุติ
เรื่องแลวกต็าม  
แตกระบวนการในการดําเนนิการทางวินัยยงัไมส้ินสุด เน่ืองจากตองสงใหสํานักงาน 
ก.พ. ซ่ึงเปนองคกร 



 

กลางบริหารงานบุคคลพิจารณาตรวจสอบ และหากสํานักงาน ก.พ. พิจารณาแลวมีมติ
เปลี่ยนแปลงมต ิ
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกต็องรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามมาตรา ๘ (๘)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น การเปดเผย
รายงานการสอบสวน 

ในช้ันนี้โดยท่ีกรณียังไมเปนท่ียุติ อาจกอใหเกิดความสับสนในภายหลังไดหากผล
การพิจารณามีการ 
เปลี่ยนแปลง การเผยแพรขอมูลท่ียังไมแนนอนจงึยังไมควรเผยแพร เนือ่งจากมี
ผลกระทบตอประโยชน 
สาธารณะและประโยชนของเอกชน 

  (๓) รายงานการสอบสวนดังกลาว ไดมีการกําหนดชั้นความลับอยูในชั้น “ลับ” 
ซึ่งเปนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังมิไดมีการยกเลิกช้ันความลับ จึงถือวารายงานการสอบสวนดังกลาวเปนขอมูล
ขาวสาร 
ของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หากมีการเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาว 
เส่ือมประสิทธิภาพ และโดยท่ีการดําเนินการสอบสวนทางวินัยดังกลาวไดกระทําโดยความลับตาม
กฎ  
ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ วาดวยการสอบสวนพิจารณา พยานผูใหถอยคําอาจไมประสงคใหทางราชการ
นําไป 
เปดเผยตอผูอ่ืน 
  ดังน้ัน บุคคลดังกลาวจึงไดยื่นอุทธรณตอผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูล 
ขาวสารของราชการเพื่อขอใหมีการเปดเผยผลการสอบสวนทางวินัยของบุคคล ๒ ราย พรอมทั้ง
เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ ซึ่งในขณะนี้ เรื่องดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาซึ่งรับผิดชอบโดยหัวหนา
องคคณะ 



 

ท่ี ๓ ในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคมฯ๑  เนือ่งดวยพระราชบญัญัติ
ปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ดังนัน้ 
หากผูใด 
รูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวหรือกระทํา
ดวย 
ประการใดๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาท่ีหรอืตาม
กฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  อนึ่ง การเปดเผยขอมูลขางตน นอกจากจะเปน
ความผิด 
ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ยัง
อาจจะ 
เปนการขัดตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๕๘  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอีกดวย  ทั้งนี้ ขอมูลความลับในการดําเนินการดังกลาว มิใช
เปน 
กรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนแตอยางใด สํานกังาน ป.ป.ง. จึงขอหารอืในประเด็นดังตอไปนี้ 
  ๑. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจเปดเผยขอมูล
ความลับ 
ในราชการเกี่ยวกับการดําเนนิการตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  
หรือไม อยางไร 
  ๒. หากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมมีอํานาจในการ
เปดเผย 
ขอมูลความลับในราชการเก่ียวกบัการดําเนนิการตามพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  

                                                 
  ๑ ตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการ
แผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย ไดมีคําวนิิจฉัย ท่ี สค ๙๔/๒๕๔๕ วินิจฉัยในกรณีดังกลาวแลว โดยใหสํานกั
เลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีหรือสํานกังาน ก.พ. แลวแตกรณี เปดเผยเอกสารบางสวนตามท่ีมีผูรองขอ 



 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แตไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับบุคคลภายนอกท่ีรองขอ บุคคลภายนอกท่ีรองขอ
น้ันจะมี 
ความผิดตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินฯ หรือไม โดย
แบงกรณี 
พิจารณาเปน (๑) กรณีบุคคลภายนอกท่ีรองขอไดนําขอมูลท่ีไดรับไปเปดเผยใหผูอ่ืนไดลวงรู  และ 
(๒)  
กรณีบุคคลภายนอกท่ีรองขอไมไดนําขอมูลท่ีไดรับไปเปดเผยใหผูอ่ืนไดลวงรู 
  ตอมา สํานักงาน ป.ป.ง. ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ปง ๐๐๐๔.๑(๔๕๐๓๗)/๐๑๖  
ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอปรับประเด็นปญหาที่
ตองการ 
หารือใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยขอหารือวา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมี
อํานาจ 
ส่ังใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลความลับในราชการเก่ียวกบัการดําเนนิการตามพระราชบัญญติั
ปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม อยางไร ซึ่งมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว 
บัญญัติไววา “ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
กระทํา 
ดวยประการใดๆ ใหผูอื่นรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาที่หรือ
ตาม 
กฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรอืปรบัไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ” 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน 
ป.ป.ง. 
โดยมีผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสาร 
ของราชการ ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีและผูแทนสํานักงาน ก.พ. เปนผูชี้แจง
รายละเอียด 
ขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมาย
กลาง 
ในการกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารในความครอบครอง
ใหแก 
ประชาชนไดทราบ เพื่อที่ประชาชนจะไดรับรูสภาพความจริงในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึง
จะ 
ทําใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ และเปนการพิทักษสิทธิและเสรีภาพของ



 

ประชาชน 
ใหไดรับความเปนธรรมโดยไมถูกรุกลํ้าจนเกนิความจําเปนและไมถูกตองตามกฎหมายจากการใช
อํานาจ 
ของเจาหนาท่ีของรัฐ พระราชบัญญติัขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปนกฎหมายท่ีเปนไป
ตาม     
หลักการของมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๒ ที่ประสงคจะใหประชาชนไดทราบ
ขอมูล 
ขาวสารของหนวยงานของรัฐทุกแหง ดังจะเห็นไดจากบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ”๓ ตาม
พระราช 
บัญญัตินี้ที่กําหนดใหมีความหมายครอบคลุมองคกรของรัฐทุกประเภท๔  
  โดยท่ีมาตรา ๔๐๕  แหงพระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
บัญญัติใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตร ีและ
ตอมา 
มาตรา ๔๖๖  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติให

                                                 
๒ มาตรา ๕๘  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ 

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน  เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอ
ความม่ันคง 
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

๓ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
 ฯลฯ    ฯลฯ 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุม
การ 
ประกอบวิชาชพี หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ บันทึกสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (กรณีสํานกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง) เรื่องเสร็จท่ี ๑๖/๒๕๔๕ 

๕ มาตรา ๔๐ ใหจัดตัง้สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิขึ้นในสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
มีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้

 ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ มาตรา ๔๖  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังตอไปน้ี 
 ฯลฯ    ฯลฯ 



 

สํานักงาน 
ป.ป.ง. เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยใหมีฐานะเปนกรม
อยูใน 
บังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สํานกังาน ป.ป.ง. จึงเปนหนวยงานของรัฐตามบท
นิยาม 
ดังกลาว  นอกจากนั้น พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังบัญญัติบท
นิยามคําวา  
“เจาหนาท่ีของรัฐ”๗ ใหหมายถึงบุคคลตางๆ ท่ีปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ ซ่ึงอาจจะเปน
ขาราชการ 
 พนักงาน ลูกจางหรือคณะกรรมการท่ีทํางานสัมพันธกับหนวยงานของรัฐแหงหน่ึงแหงใดดวย   

ในประเด็นปญหาที่สํานักงาน ป.ป.ง. หารือมา กรณีมีผูรองขอตอสํานักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีใหเปดเผยรายงานผลการสอบสวนทางวินัย และตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผย 
ขอมูลขาวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย ไดมีคําวินิจฉัย
ใหสํานัก 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงาน ก.พ. แลวแตกรณี เปดเผยเอกสารบางสวนตามท่ีมีผูรองขอ
๘ นั้น  
เม่ือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานของรัฐตามบทนิยามของ
พระราช 
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รายงานผลการสอบสวนทางวินัยดังกลาวท่ีอยูใน
ความ 
ครอบครองและควบคุมดูแลของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงาน ก.พ. จึงถือเปน 

                                                                                                                                            
  (๘) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนนิการ

ให 
เปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจ
หนาที ่
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
    สวนราชการตามวรรคหนึง่ (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของ
รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรม 

๗ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
 ฯลฯ    ฯลฯ 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 ฯลฯ    ฯลฯ 
๘ โปรดดูเชงิอรรถท่ี ๑ 



 

“ขอมูล 
ขาวสารของราชการ” ตามบทนยิามในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.  
๒๕๔๐ และแมรายงานผลการสอบสวนทางวินัยดังกลาวจะมีขอมูลบางสวนท่ีไดมาจากการ
ดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเนื่องจากไมปรากฏวา
มี 
บทบัญญติัใดในพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไวอยาง
ชัดเจน 
วาการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งที่เปนความลับและไมเปนความลับที่ไดจากการดําเนินการตามพระ
ราช 
บัญญัตินี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตขิอมูล
ขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐๑๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจึงตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
ขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนัน้ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐมีคําส่ังไม
เปดเผย 
ขอมูลขาวสาร และผูขอขอมูลขาวสารไดใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร 
ตามมาตรา ๑๘๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว คณะกรรมการ
                                                 

๙ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

  “ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุม  
ดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
เอกชน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๑๐ บันทึกสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (กรณีสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) เร่ืองเสร็จท่ี ๔๙๖/
๒๕๔๓ 

๑๑ มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 
๑๔ หรือ 
มาตรา ๑๕ หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ันอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการ 
วินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังน้ัน โดยย่ืนคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการ      



 

วินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารก็ยอมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕๑๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีคํา
วินิจฉัย 
ใหหนวยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารที่มีผูรองขอนั้น เปดเผยขอมูล
ขาวสาร 
ซึ่งรวมถึงขอมูลขาวสารท่ีไดจากการดาํเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว 
  สําหรับประเด็นปญหาวามาตรา ๖๖๑๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติหามมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับในราชการ
เก่ียวกับ 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะมี
อํานาจ 
ส่ังใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับไดหรือไม นั้น เห็นวา แมมาตรา ๖๖  
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติหามมิใหผูที่รูหรือ
อาจรู 
ความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืน
รู 
หรอือาจรูความลับดังกลาวก็ตาม แตมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  

                                                 
  ๑๒ มาตรา ๓๕  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความ
เหมาะสม  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิให
เปดเผยขอมูล 
ขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําส่ังไมแกไข
เปลี่ยนแปลง 
หรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
   ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๓ มาตรา ๖๖  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเก่ียวกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตนิี ้
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือตาม
กฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

B๑๕๕๑๐/อาญา ๑๕๕ 



 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มีบทยกเวนกรณีเปนการปฏิบัติการตามหนาที่หรือตามกฎหมายซึ่งรวมถึงการ
เปดเผย 
ขอมูลขาวสารตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) จึงมี
ความเห็นวา 
 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะสั่งใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลความลับในราชการ
เก่ียวกับ 
การดําเนินการตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เทาท่ีจะให
เปดเผย 
ไดตามกฎหมายแลว หากหนวยงานของรัฐไดเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไปตามคําส่ังของ
คณะกรรมการ 
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐนั้นยอมไมมีความผิดตามมาตรา ๖๖ แหงพระ
ราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
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       (นางสาวพรทิพย  จาละ) 
             รองเลขาธิการฯ 
         รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ
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