บทความ ๒๖/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
เรื่ องนี้ ผู้ ขอข้ อมู ลไปร้ องเรี ยนว่ าบ้ านใกล้ กั นบุ กรุ กที่ สาธารณะ ตรวจสอบจริ ง ๆ บ้ านตั วเอง
บางส่วนก็บุกรุกเหมือนกัน ตกลงใครรื้อมาก ใครรื้อน้อย ไปดูกัน
นายขาวมี ห นั งสื อถึ งนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลแห่ งหนึ่ ง ขอข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกั บ
หนั งสื อ ที่ แ จ้ งคำสั่ งให้ น างสาวแหววรื้ อ ถอนและขนย้ ายสิ่ งปลู ก สร้างส่ ว นที่ บุ ก รุก ที่ ช ายตลิ่ งคลองวัด ไทร
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งท้ายหนังสือคำขอปฏิเสธว่า การดำเนินการทาง
ศาลในเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับนางสาวแหวว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
จังหวัด นายขาวจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ฯ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลส่ ง ข้ อ มู ล ไป
ประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า หลังจากที่นายขาวมีหนังสือร้องเรียนเรื่องการปลูกสร้างบ้านของนางสาว
แหววว่าบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ต่อศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสานสำนักงาน
ที่ดินไปรังวัดสอบเขต พบว่าบ้านของนางสาวแหววทั้งหลังอยู่ในแนวเขตคลอง และบางส่วนของบ้านนายขาวก็
รุกล้ำในเขตคลองเหมือนกัน จึงแจ้งให้ทั้งคู่รื้อถอน นายขาวก็ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออก แต่ไม่หมด
แต่นางสาวแหววไม่ทำอะไรเลย จึงแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายรื้อถอนให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งทั้งสองคนยื่นอุทธรณ์
คำสั่ง ต่อมานายขาวขอสำเนาผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ทางศาลต่อไป องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเห็นว่าการฟ้องคดีเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่หน้าที่ของ
นายขาวจึงไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามคำขอหนังสือ
ที่แจ้งคำสั่งให้ น างสาวแหววรื้อถอนและขนย้ายสิ่ งปลูกสร้างส่วนที่บุกรุกที่ช ายตลิ่ งคลองวัดไทร เป็นข้อมูล
ข่าวสารการปฏิบั ติราชการปกติของหน่ วยงานของรัฐ ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๑๕ ที่จะปฏิเสธได้
ประกอบกับนายขาวเป็นผู้ร้องเรียน จึงสมควรได้รับทราบผลการดำเนินการ จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้นายขาว
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หารื อ ไปได้ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th
(ที่ สค ๑๑๖/๒๕๖๓)
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ ๒๗/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลดเบี้ยปรับได้ไหม
ผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานลดเบี้ยปรับ แต่กลับไม่ให้ สงสัยว่าพิจารณาอย่างไร
บริษัท ก. ได้มอบให้นายไก่ มีหนังสือถึงกรมสรรพสามิตขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาคำของด
เบี้ ย ปรั บ และเงิน เพิ่ ม จำนวน ๔ รายการ ได้ แก่ ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรอง
คำคัดค้านการประเมิน ภาษี และลดเบี้ ยปรับและเงินเพิ่ ม รวม ๘ ครั้ง ๒) หนังสื อสำนักงานสรรพสามิตภาค
๑ ฉบับ ๓) บันทึกข้อความสำนักกฎหมาย และ ๔) บันทึกข้อความและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของสรรพสามิต
พื้นที่ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนี้ กรมสรรพสามิตมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ แต่ปฏิเสธ
รายการที่ ๑ และ ๒ ว่าเป็นความเห็นคำแนะนำภายในหน่วยงาน ส่วนรายการที่ ๔ อยู่ที่สำนักงานสรรพสามิต
พื้ น ที่ ซึ่ งกรมสรรพสามิ ตได้ แ จ้ งให้ พิ จ ารณาคำขอแล้ ว นายไก่ จึ งมี หนั งสื ออุ ทธรณ์ ต่ อคณะกรรมการวิ นิ จฉั ย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ กรมสรรพสามิตมีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารและ
ชี้แจงว่าบริษัท ก. เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต
ขอชำระภาษีและของดเบี้ ยปรับเงินเพิ่ม โดยยื่นชำระภาษีสรรสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ต่อมามี
หนังสือขอตรวจและถ่ายสำเนาเอกสารการพิจารณาคำของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วจึง
เปิดเผยข้อมูลรายการที่ ๓ ปฏิเสธการเปิดเผยรายการที่ ๑ และ รายการที่ ๒ ด้วยเหตุผลตามมาตรา ๑๕ (๓)
ส่วนรายการที่ ๔ แจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาคำขอต่อไป
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑,๒
และ ๔ เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่จะปฏิเสธได้ ตามมาตรา ๑๕ และนายไก่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจึงควรได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้อง
สิทธิตนเอง จึงวินิจฉัยให้กรมสรรพสามิตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑,๒ และ ๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้
นายไก่
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 ๑๙๗/๒๕๖๓)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๒๘/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
แพ้คะแนน
ผู้อุทธรณ์รายนี้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้บริหารในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้ จึงขอสำเนาการให้
คะแนนว่าเป็นอย่างไร ประเด็นอยู่ที่ไม่เพียงแต่ประชาชนใช้สิทธิเท่านั้นครับ แต่เจ้าหน้าที่ของรั ฐก็ใช้สิทธินี้ได้
ในกรณีที่ได้รับผลกระทบแบบเรื่องนี้
นายรอหน่ อย เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อำนวยการสถาบันแห่ งหนึ่ง ซึ่งมีผู้สมัคร ๒ คน ได้มี
หนังสือถึงสถาบันฯ ขอข้อมูลข่าวสาร ๒ รายการคือ ๑) แบบข้อมูลการให้คะแนนของกรรมการฯ แต่ละท่าน
และ ๒) รายละเอียดการให้คะแนนของกรรมการฯ ตามแบบประเมินคำร้อง ต่อมาสถาบันฯ มีหนังสือแจ้งว่าได้
ให้ข้อมูลคะแนนของนายรอหน่อยบางส่วนแล้ว ส่วนการขอคะแนนที่กรรมการสรรหาให้คะแนนทั้ง ๒ คนมี
ลายมือชื่อกรรมการอยู่ด้วยเห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์ของกรรมการ และเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๖) ต่อไป
จะไม่มีผู้ใดรับเป็นกรรมการสรรหาอีก นายรอหน่อยจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ สถาบันฯ มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า ได้มีหนังสือตอบชี้แจงไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยไม่ได้ปฏิเสธการเปิดเผย แต่การ
ให้คะแนนเป็นเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๒ รายการ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อนายรอหน่อย
เป็นผู้เข้ารับการสรรหา โดยประสงค์จะตรวจสอบการให้คะแนนเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของตนจึงมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูล และการเปิดเผยก็เพื่อให้มีการตรวจสอบกระบวนการใช้ดุลพินิจ ซึ่งต้องยุติธรรมเป็นกลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนแล้ว จึงวินิจฉัยให้สถาบันฯ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้นายรอหน่อย
มีข้ อสงสั ย การปฏิ บั ติ ห รือจะใช้ สิ ท ธิต ามกฎหมายนี้ ห ารือ ไปได้ ค รับ ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th
(ที่ สค ๑๙๘/๒๕๖๓)
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ อ. ๒๙/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลูกหนี้ที่รัก
เมื่อลูกหนี้หลบลี้หนีหน้าไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายติดตามต้องตามให้ได้ว่าไปอยู่ที่ไหน ก็ต้อง
ไปที่สำนักงานประกันสังคมก่อนแหละครับ
นายเก่งจริง เป็นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ๑ มีหนังสือถึงสำนักงานประกันสังคมขอข้อมูล
ชื่อบริษัท หรือสถานที่ประกอบการทำงานของสำนักงานใหญ่/สาขา อัตราค่าจ้างของลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน
๑๔ ราย เพื่ อบั งคั บ ชำระหนี้ สำนั กงานประกั นสั งคมมี หนั งสื อแจ้ งว่ านายจ้ างลู กจ้ างไม่ ประสงค์ ให้ เปิ ดเผย
ต่อบุคคลภายนอก การบังคับชำระหนี้เป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ และข้อมูลที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
จึงเปิดเผยให้ ไม่ได้โดยเจ้าของไม่ยิ นยอม นายเก่งจริงจึงมีหนังสืออุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประกันสังคม
มี หนั งสื อชี้ แจงว่า ข้ อมูลที่สำนั กงานประกั นสั งคมเก็บไว้คือ ข้อมูลนายจ้างและผู้ ประกันตนซึ่งต้องให้ ความ
คุ้มครองตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กรณีที่ขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่ใช่เรื่องการคุ้มครองแรงงาน จึงไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่นายเก่งจริง
ขอไปเพื่อบังคับชำระหนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่ประสงค์ให้เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เจ้าหนี้ต้องหาทางอื่นบังคับชำระ
หนี้หรือวางระบบการประกันหนี้สูญให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่จะชำระหนี้ ถ้าได้ข้อมูลไปจะทำให้ นายจ้างลูกจ้างขาดความเชื่อถือต่อระบบประกันสังคม และก็จะกลายเป็น
สำนั กงานติ ดตามชำระหนี้ ของเจ้ าหนี้ ซึ่งจะเป็ นอุ ปสรรคต่อการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของสำนั กงานประกั นสั งคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ และเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย การที่ปฏิเสธไปจึงถูกต้องแล้ว จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
หากมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฉบั บ นี้ หารื อ ไปได้ ค รั บ ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th
(ที่ สค ๑๙๕/๒๕๖๓)
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ ๓๐/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หาว่าหนูตีแล้วหนีไป
เป็นเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งไปแจ้งความไว้ อีกฝ่ายหนึ่งตามไปขอดูว่าแจ้งความเรื่องอะไร มีหลักฐาน
อะไรบ้างไหม แต่พนักงานสอบสวนปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นข้อมูลของอีกคนหนึ่ง จะขอได้ไหม ไปดูทั้งคู่กัน
นางสายมี ห นั งสื อถึงสถานีต ำรวจภู ธรแห่ งหนึ่ ง ขอถ่ายสำเนาบัน ทึ กประจำวันแจ้งไว้เป็ น
หลั กฐาน เมื่อวัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณี นางสาวบ่ายไปแจ้งความเป็นหลักฐานว่าถูกนางสายทำร้าย
ร่างกายแล้วหนีไป สถานีตำรวจภูธรมีหนังสือแจ้งปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ผู้เสียหายแจ้งความเป็นหลักฐานเท่านั้น
ยังไม่ประสงค์ให้ดำเนินคดี จนกว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติม จึงเป็นเอกสารเกี่ยวกับคดีและเป็นความลับทางราชการ
ถ้ าเปิ ดเผยตอนนี้ จะมี ผลกระทบต่ อคดี เป็ นข้ อมู ลข่ าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) นางสายจึ งมี หนั งสื ออุ ทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ล ข่ าวสาร สถานี ต ำรวจภู ธ ร
มีหนังสือชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธว่า ผู้เสียหายได้แจ้งความเป็นหลักฐาน แต่ยังไม่ประสงค์ดำเนินคดี ดังนั้น
คดีนี้การดำเนินคดีอาญายังไม่เสร็จสิ้น ประกอบระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีกำหนดว่าข้อความทั้งหลายที่บันทึก
ในรายงานประจำวันเป็นความลับทางราชการ ห้ามคนอื่นอ่านหรือคัดลอก เว้นแต่ผู้แจ้งขอดูหรือขอสำเนา
คณะกรรมการวินิ จ ฉั ย การเปิ ดเผยข้ อมู ล ข่าวสารพิ จารณาเห็ นว่า บั นทึ ก ประจำวัน แจ้ งไว้
เป็น หลักฐาน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีนางสาวบ่ายไปแจ้งความไว้ แต่ยังไม่เอาเรื่องนางสายรอ
จนกว่ามีหลักฐานเพิ่มจึงจะร้องทุกข์ดำเนินคดี จึงถือได้ว่ายังไม่มีการดำเนินคดี จึงยังไม่เป็นเอกสารเกี่ยวกับคดี
แต่เป็นเอกสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ ตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับนางสายถูกพาดพิงและกล่าวถึงในทางเสียหายในบันทึก
ประจำวัน จึงควรได้รับทราบข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิของตน แม้ข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นความลับตามระเบียบการ
ตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี แต่ค ณะกรรมการวินิจฉัยฯ ก็มีอำนาจพิจารณาได้ จึงวินิจฉัยให้สถานีตำรวจภูธรเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารพร้ อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ นางสาย เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุ คคลของผู้แจ้งความเช่น อายุ
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ลายมือชื่อ ให้ปกปิดไว้
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หารือไปได้ครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th
(ที่ สค ๒๐๐/๒๕๖๓)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

