บทความ ๔๖/๒๕๖๒
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รองเท้าเป็นเหตุ
เรื่องนี้ น่ าสนใจครับ เพราะเราเคยเห็ นเป็นข่าวว่าทรัพย์สินของผู้ โดยสารหายระหว่างทางโดยมี
พนักงานเกี่ยวข้อง และผมได้รับโทรศัพท์หารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้บ่อย ๆ ว่าเปิดเผยได้หรือไม่
นางสาวนก พนั กงานบริษั ท การบิ น จ ากั ด มี ห นั งสื อถึงบริษั ท การบิ น จากัด ขอข้อ มู ล
หนั งสื อ ร้ อ งเรี ย นของผู้ โดยสารสายการบิ น ล่ อ งลม ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๖๑ ที่ ร้ อ งเรีย นนางสาวนก
ซึ่ งหนั งสื อ นี้ อ ยู่ ที่ ก องบริ ก ารสั ม ภาระ แต่ บ ริษั ท การบิ น จ ากั ด ปฏิ เสธด้ วยเหตุ ผ ลว่า เป็ นข้ อมู ล ข่ าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๖) นางสาวนกจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ บริษัท การบิน จากัด ส่งเอกสารไปประกอบการ
พิจารณาและชี้แจงสรุปว่า บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของนางสาวนก กรณีทรัพย์สินของผู้โดยสาร
คือรองเท้าตกหล่นออกจากกระเป๋าและถูกโหลดใส่ถาดขึ้นสายพาน และไม่มีผู้ไปติดต่อรับคืน โดยสายการบิน
ล่องลมได้รับอีเมลให้ ติดตามทรัพย์สินของผู้ โดยสาร จึงตรวจสอบภาพจากกล้ องวงจรปิดพบว่านางสาวนกซึ่งเป็น
พนั กงานของบริ ษั ท การบิ น จ ากั ด เป็ นผู้ หยิ บของไปจากสายพานและถื อออกไป เจ้ าหน้ าที่ สายการบิ น ล่ องลม
จึงร้องเรียนการปฏิบัติงานของนางสาวนกว่า ไม่บันทึกข้อมูลว่าเจอสิ่งของ ไม่ให้ความร่วมมือเมื่อขอตรวจสอบ ใช้วาจา
ใช้อารมณ์ไม่เหมาะสม โดยบริษัท การบิน จากัด ชี้แจงว่าหนังสือร้องเรียนของผู้โดยสารตามที่นางสาวนกมีคาขอ
ไม่มีอยู่ในความครอบครองของกองบริการสัมภาระ มีเพียงอีเมลจากสายการบิน ล่องลม ที่ร้องเรียนนางสาวนก
เท่านั้น ในส่วนของนางสาวนกก็ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัยด้วยเช่นกัน
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของเจ้าหน้าที่สายการบิน ล่องลม ที่ร้องเรียนการปฏิบัติงานของนางสาวนก ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท การบิน จากัด
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นเรื่องการร้องเรียนพนักงานของบริษัท การบิน จากัด ในเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่
เมื่อนางสาวนกเป็นผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหา จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิได้รู้ข้อความที่กล่าวหาเพื่อใช้ต่อสู้และ
ปกป้องสิทธิ แต่กรณีการร้องเรียนดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
การเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาข้อเท็จจริง และจะไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลการกระทาผิด
แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ อั น จะท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพ ฯ ตามมาตรา ๑๕ (๒)
แห่ งพระราชบั ญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่ าว
เปิดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้บริษัท การบิน จากัด เปิดเผยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่สายการบิน ล่องลม
ที่ร้องเรียนการปฏิบัติงานของนางสาวนก พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง เว้นแต่ชื่อผู้ร้องเรียน ตาแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมลของผู้ร้องเรียน และข้อมูลอื่นที่จะทาให้ทราบว่าใครเป็นผู้ร้องเรียน ให้ปกปิดไว้
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หารือไปได้ที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th (สค ๒๙๔/๒๕๖๒)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ ๔๗/๒๕๖๒
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ทาไมถึงเปลี่ยนใจ
เป็นเรื่องของการแข่งขันกันทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลยไม่รู้ว่ามีคู่แข่งขันกี่ราย ตัวเองก็เสนอ
ราคาต่ากว่าราคากลางแล้ว ทาไมไม่ได้งาน
นายเปย์มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตาบลประชารัฐ ขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกถนนลาดยางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จานวน ๓ รายการ ก็มี รายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ทั้งกรณีที่อนุมัติโครงการและยกเลิกโครงการ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งยกเลิกประกาศประกวดราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก แต่องค์การบริหารส่วนตาบลประชารัฐ มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผย
ด้วยเหตุ ผลว่ามีข้อความสรุปข้อคิดเห็ นของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องจานวนมาก หากเปิดเผยจะเกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด นายเปย์จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิ นิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ องค์การบริหารส่วนตาบลประชารัฐ มีหนังสือส่ง
ข้อมู ล ไปประกอบการพิ จารณาและชี้แจงสรุปว่า ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กดังกล่าว แต่เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดีย วจึงให้ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว
หลังจากนั้นห้างหุ้นส่วนจากัด ก. ได้มีหนังสือขอทราบผลการพิจารณา เพราะทราบว่าตนเองเป็นผู้ยื่นเสนอ
ประกวดราคาเพียงรายเดียวและต่ากว่าราคากลาง แล้วทาไมไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล
ประชารัฐ ได้แจ้งประกาศยกเลิกประกวดราคาไปให้ทราบแล้ว ต่อมาห้าง ก. ได้ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรม
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านไป ๒ – ๓ เดือน ห้าง ก. มีหนังสือขอทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกประกวดราคาจ้างดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลประชารัฐ ก็ได้ส่ง
สาเนาคาสั่ งคณะกรรมการพิจ ารณาผลประกวดราคา และประกาศยกเลิ กประกาศการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าวไปให้ แต่ไม่ได้ส่งสาเนาเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ เช่น รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการและรายงานผลการจัดหาพัสดุ เนื่องจากเห็นว่าหากเปิดเผยจะเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั้ ง ๓ รายการ
เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา ๑๕ ที่จะปฏิเสธไม่เปิดเผยได้ การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกอบกับนายเปย์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตาบลประชารัฐ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามคาขอพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้นายเปย์
มีข้ อสงสั ย การปฏิ บั ติ ห รือจะใช้สิ ท ธิต ามกฎหมายนี้ ห ารือ ไปได้ ค รับ ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th (ที่ สค ๒๕๘/๒๕๖๒)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๔๙/๒๕๖๒
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย
เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่ผู้ขอยังลังเลไม่ชัดเจนเขตที่ดินของตัวเองในตอนแรก เลยไม่กล้ารับรองเอกสาร
ต่อมาจึงไปขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ
นายเค้กได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงสานักงานที่ดินจังหวัด ขอข้อมูลข่าวสาร
ผลการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่รั งวัดที่ดิ นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓ รายการ ก็มี ๑) ผลการรังวัดของ
เจ้าหน้าที่หรือรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อรังวัดที่ดิน ๒) สาเนาการร้องขอรังวัดที่ดินของนายกาแฟ และ ๓) หนังสือ
มอบอานาจให้ผู้อื่นชี้แนวเขตแทน แต่สานักงานที่ดินจังหวัด มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้
เหตุผลว่า เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นายเค้ก จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร
ในการพิ จารณาของคณะกรรมการวินิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสาร ส านั กงานที่ ดินจังหวัด
มีหนังสือส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงเพิ่มเติมสรุปว่า นายเค้กได้ขอเอกสารการรังวัดแบ่งแยก
ในนามเดิม โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗๖๓ เนื่องจากช่างรังวัดได้ไปรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีชื่อคนสองคนถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แล้วทั้งสองคนได้มีหนังสือมอบอานาจให้อีกคนหนึ่งเป็นผู้นารังวัด ซึ่งในวันรังวัดนายเค้กเจ้าของที่ดินข้างเคียง
ก็ไปด้วย แต่ไม่ลงนามรั บ รองแนวเขต แล้ วต่อมานายเค้กมีห นั งสื อแจ้งคัดค้านและไม่รับรองการรังวัดที่ดิ น
สานักงานที่ดิน ฯ ก็นัดใหม่ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อนายเค้กมีคาขอเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารยังไม่แล้วเสร็จ นาไปอ้างอิงไม่ได้ จึงเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๓)
ส่วนเอกสารการร้องขอรังวัด และหนังสือมอบอานาจ ในเอกสารทั้ง ๒ รายการ มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
และลายมือชื่อของผู้ขอ เห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๔ วรรคห้า และมาตรา ๑๕ (๕) จึงไม่เปิดเผย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
รังวัดที่ดินทั้ง ๓ รายการ เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้า
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงวินิจฉัยให้สานักงานที่ดินจังหวัด เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามคาขอพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้นายเค้ก แต่อาจปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ เพราะการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
โดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕)
บทความ ๕ เรื่องของเดือนนี้ ปิดอยู่อย่างเดียวครับ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
หากมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับ การปฏิบั ติตามกฎหมายฉบับนี้ หารือไปได้นะครับที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่ า วสารของราชการ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ๐ ๒ ๒ ๘๓ ๔ ๖ ๗๘ www.oic.go.th
(ที่ สค ๓๕๐/๒๕๖๒)
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ อ. ๕๐/๒๕๖๒
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แค่อยากรู้
เป็นเรื่องที่หน่วยงานสงสัยว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับคาขอไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเลย และไม่ทราบว่าขอ
ไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรได้ ก็เลยปฏิเสธ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า เชิญอ่านครับ
นางสาวแอน ได้มีหนั งสือถึงเทศบาลตาบลยางชุม ขอข้อมูลข่าวสารสัญญาจ้างเหมาบริการ
ปี ๒๕๕๘ ทั้ งหมด และสั ญญาจ้ างเหมาบริการปี ๒๕๖๒ แต่ เทศบาลตาบลยางชุม มีห นังสื อแจ้งปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การเปิดเผยจะรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) นางสาวแอนจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิ จฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตาบลยางชุม
ส่งสาเนาข้อมูลข่าวสารไปประกอบการพิจารณา และชี้แจงสรุปว่า นางสาวแอนมิได้ระบุวัตถุประสงค์ในการขอ
ข้อมูลข่าวสารสัญญาจ้างเหมาบริการปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๒ ว่าจะไปใช้เรื่องอะไร และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่
เกี่ยวข้องกับนางสาวแอนรวมทั้งเป็นข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น มีข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้อื่น ถ้าจะเปิดเผยก็ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๕) และมาตรา ๒๔ ก่อน
คณะกรรมการวินิ จฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า ข้ อมูลข่าวสารสั ญญา
จ้างเหมาบริการปี ๒๕๕๘ ทั้งหมด และสัญญาจ้างเหมาบริการปี ๒๕๖๒ เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการ
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๑๕ ที่จะปฏิเสธไม่เปิดเผยได้
การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจใช้ดุลพินิจปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งการเปิดเผยอาจรุกล้าสิทธิของบุคคล
อื่ นโดยไม่ สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) จึ งวิ นิ จฉั ยให้ เทศบาลต าบลยางชุ ม เปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสารตามค าขอ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้นางสาวแอน ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ให้ปกปิดไว้
โครงการจัดจ้างเรื่องนี้เกิ ดขึ้นที่ต่างจังหวัด ผมอยู่กรุงเทพมหานคร ถ้าผมรู้ ผมก็มีสิทธิขอ
สาเนาเอกสารโดยส่งคาขอไปทางไปรษณี ย์ หรือเคอรี่ก็ได้ โดยที่ผ มไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพนี้แต่อย่างใด
และหน่ วยงานของรัฐ ทุก แห่ งต้ องน าข้อมูล ข่าวสารในเรื่องนี้เปิ ดเผยไว้ตามมาตรา ๙ (๘) ครับ มีข้ อสงสั ย
การปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หารือไปได้ครับที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th
(ที่ สค. ๓๕๑/๒๕๖๒)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

