
                                       บทความ ๓๑/๒๕๖๒ 

วีระเชษฐ์  จรรยากูล 
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ผมท ำให้เพื่อนบ้ำนเดือดร้อนยังไง ? 
                    เป็นเรื่องที่ผู้ท าความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านแล้วถูกร้องเรียน ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอข้อมูลเรื่องท่ีถูกร้องเรียน จะได้หรือไม่ ไปอ่านครับ  

 นายน้อยเป็นผู้พักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถูกร้องเรียน      
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนร าคาญในที่พักอาศัย ต่อมาได้ทราบว่าการสอบสวนเรื่องดังกล่าว
ยุติแล้วจึงมีหนังสือถึงกองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติขอส าเนาค าสั่งยุติเรื่องพร้อมส านวนทั้งหมด   
เพ่ือด าเนินการทางกฎหมายต่อไป แต่ฝ่ายสวัสดิการปฏิเสธการเปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชาเห็นควรไม่ส่งข้อมูล
ข่าวสารการยุติเรื่องดังกล่าวให้  นายน้อยจึงมหีนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารรวม ๖ รายการไปประกอบการพิจารณา แต่ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ  จึงเชิญนายน้อยและหน่วยงานไปชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งนายน้อยชี้แจงว่า ตนเองพักอาศัยอยู่
บ้านพักต ารวจ ถูกร้องเรียนเรื่องสร้างความเดือดร้อนร าคาญในที่พักอาศัย โดยประเด็นดังกล่าว บางเรื่อง       
อยู่ระหว่างฟ้องคดีต่อศาล จึงได้ขอถ่ายส าเนาเอกสารหนังสือร้องเรียนจากศาล โดยมีผู้ร้องเรียนจ านวน ๓๒ คน 
และทราบว่าเรื่องยุติแล้วจึงขอส าเนาเอกสารข้างต้นทั้งหมด ส่วนผู้แทนฝ่ายสวัสดิการบ้านพักชี้แจงว่า ที่ปฏิเสธการ
เปิดเผยเนื่องจากอาจกระทบต่อคู่กรณี  ประกอบกับผู้ร้องเรียนมีหนังสือคัดค้านการเปิดเผยจ านวน ๖ ราย              
และผู้บังคับบัญชามีค าสั่งไม่ส่งข้อมูลข่าวสารให้นายน้อยโดยในส่วนของค าสั่งยุติเรื่องพร้อมส านวนการสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียน เป็นการสอบข้อเท็จจริงที่ได้เรียกผู้ร้องเรียนทั้งหมดไปสอบปากค าสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งนายน้อยด้วย 
และชี้แจงระเบียบการพักอาศัยให้นายน้อยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนายน้อยได้รับทราบแล้ว  

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารค าสั่งยุติเรื่อง
และส านวนการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด การด าเนินการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่ยุติแล้ว          
โดยหน่วยงานได้เรียกผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากค า ชี้แจงระเบียบปฏิบัติให้ทราบ โดยไม่มีการลงโทษ การที่นายน้อย
เป็นผู้ถูกร้องเรียนโดยตรงสมควรได้รับทราบข้อมูลค าสั่งยุติเรื่องและส านวนการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว 
แต่ในส่วนของชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขห้องพัก หมายเลขอาคาร ที่ปรากฏในส านวนการสอบข้อเท็จจริงนั้น  
การเปิดเผยจะท าให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ร้องเรียน ต่อไปจะไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลการกระท าผิดแก่เจ้าหน้าที่เพราะ
เกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือได้รับความเสียหายจากการร้องเรียน และการเปิดเผยอาจจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) พิจารณาแล้วจึงวินิจฉัยให้
ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เปิดเผยค าสั่งยุติเรื่องและส านวนการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้
ร้องเรียนนายน้อยพร้อมให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง เว้นแต่ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขห้องพัก หมายเลขอาคาร 
ให้ปกปิดไว้  

 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเพ่ือนบ้าน สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานให้ดูแล และยังได้รับความ
คุ้มครองอีกด้วย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หารือไปได้ที่ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ 
๔๖๗๘   www.oic.go.th    (สค ๒๓๕/๒๕๖๒)     “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

http://www.oic.go.th/
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 อยำกรู้ผลงบกำรเงิน   

                     อ่านเลยครับเรื่องนี้ จะได้ทราบว่าประชาชนทั่วไป เขามีสิทธิรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานใหญ่ ๆ ได้ ชนิดที่เรียกว่าเดินเกาะหลังท่านเลย 
 นายเฝ้าดูได้มีหนังสือถึงเทศบาลเมืองต้นเปา ขอข้อมูลข่าวสารข้อสังเกตจากการตรวจสอบ    
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองต้นเปา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐        
แต่เทศบาลเมืองต้นเปาแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารว่า เป็นหนังสือลับ และเป็นข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๑๕ (๓) คือเป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย นายเฝ้าดูจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร   

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เทศบาลเมืองต้นเปา มีหนังสือส่งข้อมูลไป

ประกอบการพิจารณาและชี้แจงตามที่ได้แจ้งนายเฝ้าดูไปแล้ว โดยเพ่ิมเติมว่าเอกสารดังกล่าวได้ประทับ “ลับ” ไว้

ซึ่งนายเฝ้าดูยื่นขอเอกสารแต่ไม่ระบุวัตถุประสงค์ว่า  เมื่อขอไปแล้วจะเป็นประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์     

ของเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างไร เทศบาลเมืองต้นเปาจึงมีความเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่นายเฝ้าดูมีค าขอ        
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการงบประมาณ รวมถึงการบริหารพัสดุของเทศบาลเมืองต้นเปา
รายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบโดยแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือด าเนินการตามข้อสังเกต เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามกฎหมายของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินที่อยู่ในความครอบครองของเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ แม้จะก าหนดชั้นความลับก็ไม่ตัด
อ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ และแม้นายเฝ้าดูจะไม่ระบุ
วัตถุประสงค์ในการขอ แต่เมื่อค าขอนั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรตาม
มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายเฝ้าดูจึงมีสิทธิขอข้อมูลข่าวสารได้ 
การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการ ต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 
ประกอบกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ตามมาตรา ๑๕   
จึงวินิจฉัยให้เทศบาลเมืองต้นเปาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อสังเกตจากการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินที่ได้ตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองต้นเปา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้นายเฝ้าดู 

 หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดูไว้เป็นแนวปฏิบัติได้ครับ เพราะเดี๋ยวส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ไป

ตรวจสอบและให้ค าแนะน าท่าน จะได้มีตัวอย่างไว้อ้างอิงและง่ายต่อการพิจารณาเมื่อได้รับค าขอข้อมูลข่าวสาร

แบบนี้จากประชาชน  มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับที่  ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘  

www.oic.go.th      (ท่ี สค ๒๓๐/๒๕๖๒) 

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต” 

http://www.oic.go.th/


             บทความ อ. ๓๓/๒๕๖๒ 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เศร้ำจังพี่ ดีไม่พอ 

                     เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์ไม่ผ่านการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น แต่เมื่อรู้ว่ามีกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว จะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้แก้ข้อสงสัยของตนเองได้อย่างไร  

 นายคาดหวังมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอข้อมูลข่าวสารคะแนนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
๓ รายการ คือ ๑) คะแนนรายบุคคลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาผลงานของนายคาดหวัง ๒) คะแนน
รายบุคคลของคณะกรรมการแต่ละคนที่พิจารณาผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มที่ ๒ และ ๓) ผลงานของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มที่ ๒  ค าขอชัดเจนครับ แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่าเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล  นายคาดหวังจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช       
มีหนังสือส่งส าเนาข้อมูลข่าวสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงสรุปว่า ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มอบหมาย และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกทุกประการตามขั้นตอนทั้ง ๔ ขั้นตอน
โดยสรุปคือ จังหวัดแจ้งให้ทุกส่วนราชการคัดเลือกข้าราชการมาซึ่งคัดเลือกมาได้ ๑๕ คน ส่งให้จังหวัด จังหวัด    
ก็เชิญคณะอนุกรรมการฯ และผู้ได้รับการคัดเลือกท้ัง ๑๕ คน ไปเสนอผลงานและวิสัยทัศน์ คณะอนุกรรมการฯ   
ก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั้งเรื่องการน าเสนอ บุคลิกภาพ การครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานเป็นที่
ประจักษ์ แล้วแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก และกระทรวงศึกษาธิการทราบ  

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่        
นายคาดหวังมีค าขอทั้ง ๓ รายการ เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ ที่แสดงผลงาน
และคะแนนรายบุคคลของคณะกรรมการแต่ละคน ที่พิจารณาผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทั้ง ๓ รายการเปิดเผย
ได้ยกเว้นแบบประวัติบุคคลของบุคคลอื่น จึงวินิจฉัยให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้นายคาดหวัง ยกเว้นแบบประวัติบุคคลของบุคคลอ่ืน เพราะการเปิดเผยอาจเป็นการ
รุกล้ าสิทธิของบุคคลอ่ืนโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐  

 ไม่เป็นไรครับ ข้าราชการ คือผู้ที่ท างานให้ประชาชนชื่นใจ ถ้าประชาชนเขาพอใจกับการ

ท างานในหน้าที่ของท่าน นั่นคือรางวัลครับ ปีหน้าว่ากันใหม่ มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้

หารือไปได้ครับที่  ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘  www.oic.go.th  

(ท่ี สค ๒๑๐/๒๕๖๒)         

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต” 

http://www.oic.go.th/


บทความ อ. ๓๔/๒๕๖๒ 

วีระเชษฐ์  จรรยากูล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เขำพูดว่ำอย่ำงไร 

                    เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ แล้วก็ไม่หยุดที่จะไปหาหลักฐานเพ่ิมเติม และ
ต้องการทราบว่า พยานให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าอย่างไร ค าให้การนี้ให้ได้หรือไม่ ไปสถานีต ารวจกับผมครับ 

 นายเสาะหาได้ร้องเรียนไปที่ส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอให้เร่งรัด
สอบปากค านายสาเหตุโดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ตรวจสอบแล้ว   
ไม่พบหลักฐานใหม่ที่ส าคัญในคดี ส่วนพยานหลักฐานที่นายเสาะหากล่าวอ้างไม่ใช่พยานหลักฐานในคดีแต่อย่างใด
จึงเห็นควรยุติเรื่อง และแจ้งให้นายเสาะหาทราบแล้ว นายเสาะหาจึงมีหนังสือถึงสถานีต ารวจนครบาล       
ชนะสงคราม ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกค าให้การของนายสาเหตุเพ่ือด าเนินคดีต่อไป แต่สถานีต ารวจนครบาล
ชนะสงคราม ปฏิเสธการเปิดเผยด้วยเหตุผลอย่างละเอียดว่า การเปิดเผยจะกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอก 
คือนายสาเหตุ และการเปิดเผยอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) นายเสาะหาจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สถานีต ารวจนครบาล    
ชนะสงคราม มีหนังสือส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ในประเด็นเดียวกับท่ีได้แจ้งตอบนายเสาะหาไปแล้ว  

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า บันทึกค าให้การของ    
นายสาเหตุ สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบปากค านายสาเหตุเสร็จ
เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งบันทึกปากค าไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแจ้งให้นายเสาะหาทราบว่ายังไม่พบ
พยานหลักฐานใหม่ ที่ส าคัญในคดี จึงยุติ เรื่อง ดังนั้น การเปิดเผยบันทึกค าให้การดังกล่าว จึงไม่ท าให้การ
สอบปากค าและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวนเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ประกอบกับ      
นายเสาะหาเป็นผู้ร้องเรียนขอให้สอบปากค านายสาเหตุ จึงควรได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือไม่ การเปิดเผยจะแสดงความถูกต้องโปร่งใส     
และตรวจสอบได้ของสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า บันทึกค าให้การของ    
นายสาเหตุ เปิดเผยให้ทราบได้ จึงวินิจฉัยให้สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบันทึก
ค าให้การของนายสาเหตุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง เว้นแต่ หมายเลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ชื่อบิดา มารดา ลายมือชื่อของนายสาเหตุให้ปกปิดไว้ เพราะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่นายเสาะหาจะเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารในขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนได้ การเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕)  

 สรุปว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในมือพนักงานสอบสวนที่ขอส าเนาได้ยากนั้น ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ 
และไม่กระทบกับคดีแล้ว ก็มีโอกาสได้ข้อมูลนั้นครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ 
หารือไปได้นะครับที่ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี      
๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘   www.oic.go.th   (ท่ี สค ๒๒๐/๒๕๖๒) 

                                     “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

http://www.oic.go.th/


 
บทความ อ. ๓๕/๒๕๖๒ 

วีระเชษฐ์  จรรยากูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ขอหลักฐำนกำรกำบัตร 

                     เพ่ิงผ่านการเลือกตั้งไปใหม่ ๆ ในสภายังมีเสียงเรื่องความไม่เหมาะสมและขอให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ นั่นเป็นเรื่องของสนามใหญ่ แล้วการเลือกตั้งในสนามเล็ก  จะมีบรรยากาศ
แบบเดียวกันหรือไม่ เชิญอ่านครับ 

 ผู้ใหญ่เขียวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดระนอง มีหนังสือถึงส านักงาน กกต. 
ประจ าจังหวัดระนอง แจ้งเหตุน่าสงสัยว่าผู้ใหญ่ขาวผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา เป็นการขาดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย จึงขอให้ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัด
ระนอง เปิดเผยลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ของผู้ใหญ่ขาวต่อหน้าผู้ใหญ่เขียวและพยาน เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย แต่ส านักงาน 
กกต. แจ้งผู้ใหญ่เขียวว่าไม่อนุญาตให้ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดระนอง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดั งกล่าว 
ผู้ใหญ่เขียวจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน กกต.          
มีหนังสือส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดระนอง แจ้งเรื่อง
ผู้ใหญ่เขียวขอข้อมูลข่าวสารไปให้พิจารณาตามที่เห็นว่าเป็นอ านาจของส านักงาน กกต. ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่ได้เป็นการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง จึงไม่อนุญาตให้ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัด
ระนอง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอของผู้ใหญ่เขียว  

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของผู้ใหญ่ขาว ในการไปใช้สิทธิเมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของส านักงาน กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง ประกอบกับ
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ก็มีสิทธิตรวจดู ขอส าเนา
หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง แต่เมื่อข้อมูลข่าวสารที่ขอมีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารในขอบเขตสิทธิส่วน
บุคคลของคนอ่ืน การเข้าถึงต้องมีเหตุผลเพียงพอ เมื่อผู้ใหญ่เขียวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยสงสัยว่า
ผู้ใหญ่ขาวขาดคุณสมบัติ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และต้องการตรวจสอบความถูกต้อง การเปิดเผยจะท าให้
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน และแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจน
ให้ผู้ใหญ่เขียวหมดข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น แม้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะล่วงล้ า
ก้ าเกินใครไปบ้าง ตามมาตรา ๑๕ (๕)  แต่เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของผู้ใหญ่ขาวเปิดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลายมือชื่ อบนต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของผู้ใหญ่ขาว  โดยให้ผู้ใหญ่เขียวเข้าตรวจดูต่อหน้าพยาน  

 หมายความว่า ให้เข้าไปเปิดดูได้แต่ไม่ต้องถ่ายส าเนาเอกสารให้ และไม่ให้ใช้โทรศัพท์หรือกล้อง
ถ่ายภาพ ถ่ายภาพเอกสารเอากลับไป  มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หารือไปได้ครับที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘   www.oic.go.th   

( ที่ สค ๒๓๘/๒๕๖๒)   

“ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ  บอก สขร. นะครับ” 

http://www.oic.go.th/
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