บทความ อ. ๒๖/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย
ในการยื่นขอจดทะเบียนสมาคมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อดูแลผลประโยชน์ในกลุ่มอาชีพ การ
ขอให้เปิดเผยรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสมาชิกในกลุ่มสมาคมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของกลุ่มสมาคม จะทาได้มากน้อยแค่ไหน มาดูเรื่องนี้กัน
นาย ก. มีหนังสือถึงสานักงาน A ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเป็น
สถาบันชาวไร่...ของสมาคมเพื่อการเกษตรภาค... เพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มสมาคมนั้นว่ามีสมาชิก
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ สานักงาน A เปิดเผยข้อมูลที่สมาคมนามายื่นขอจดทะเบียน แต่ปฏิเสธการเปิดเผยเลข
บัตรประชาชนและชื่อ - สกุลของสมาชิก เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นาย ก. จึงยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์
คือเลขบัตรประชาชนและชื่อ – สกุลของสมาชิกในแบบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่...ของสมาคม
เพื่อการเกษตรภาค... ที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียน จานวน ๘๑๗ ราย เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่...แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สานักงาน A และพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของ
เอกชนประกอบกันแล้ว เห็นว่า แม้เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่มิได้เป็นการรุกล้าสิทธิส่วน
บุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ จึงวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์โดยให้สานักงาน A กาหนดวิธีการให้ผู้อุทธรณ์เข้า
ตรวจดูเอกสารได้โดยห้ามพกพาหรือนาเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นใดในการบันทึกภาพและเสียงขณะทา
การตรวจดู
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗
www.oic.go.th
(ที่ สค ๙๕/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๒๗/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ใครพิจารณาเรื่องของผม
ในปัจจุบันกรรมการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ก็อาจถูกฟ้องร้องดาเนินคดีได้ หากปฏิบัติหน้าที่ไม่
ถูกต้องหรือเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย หน่วยงานจะปกปิดข้อมูลของกรรมการได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อรู้ว่าเขาขอ
ข้อมูลไปเพื่อนาไปฟ้องคดี มาดูเรื่องนี้ครับ
นาย ก เจ้าของอาคารเลขที่ ๖๘๗ และอาคารเลขที่ ๖๙๓ ยื่นหนังสือถึงหน่วยงาน A ขอ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ชี้มูลอาคารเลขที่ ๖๘๗ และอาคารเลขที่ ๖๙๓
พร้อมตาแหน่ง อายุ และที่อยู่อาศัย เลขที่บ้าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ศาลติดต่อได้ เพื่อใช้ประกอบการฟ้อง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอ โดย
ให้เหตุผลว่า เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตาม
มาตรา ๑๕ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึ ง อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า รายชื่อและตาแหน่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ชี้มูลอาคารเลขที่ ๖๘๗ และอาคารเลขที่ ๖๙๓ เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ
ราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ข้อมูลอายุ เลขที่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ แต่ละราย
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็น การรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตาม
มาตรา ๑๕ (๕)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยเฉพาะชื่อและ
ตาแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยให้ปกปิดอายุ เลขที่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่
ส านั กงานคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗
www.oic.go.th
(ที่ สค ๙๖/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๒๘/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
อยากได้เอกสารในสานวนคดี
ช่วงนี้ประเด็นร้อนแรงในสังคมคงไม่พ้นคดีหนึ่งที่มีการชิงไหวชิงพริบทั้งในเรื่องหลบหนีออก
จากบ้านไม่ให้ตารวจในท้องที่จับตามหมายจับ แต่โผล่ไปมอบตัวที่กรุงเทพฯ รวมไปถึงการนาเรื่องไปร้องเรียน
ต่อหน่ ว ยงานที่มี อานาจในการเรี ยกต ารวจไปชี้ แจง ซึ่งอาจทาให้ ก้าวล่ วงไปถึงส านวนคดี จะทาให้ เกิ ดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบทางคดีกันได้ มาดูว่ามีหลักในการเปิดเผยสานวนคดีได้แค่ไหน
นาง ก เป็ น มารดาของนาย ข ได้มีห นังสื อถึงสถานีต ารวจภูธ ร A เพื่อขอข้อ มูล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับสานวนคดีที่นาย ข ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และถูกรถยนต์ของนาย ค ชน เป็นเหตุให้นาย ข บาดเจ็บ
สาหั ส โดยขอข้อมูล ข่าวสารหลายรายการเช่น รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี บันทึกการรับแจ้งเหตุ ชื่อ
พนักงานสอบสวน วันเวลาตรวจสถานที่เกิดเหตุ บัญชีวัตถุพยานที่ตรวจพบ บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานที่เกิด
เหตุ แผนผังภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ บันทึกปากคาผู้ ที่เกี่ยวข้องหลั กฐานการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าเสียหายของบริษัทประกันภัย สถานีตารวจภูธร A เปิดเผยเฉพาะประจาวันเกี่ยวกับคดี ส่วนข้อมูลข่าวสาร
รายการอื่น ๆ ปฏิเสธการเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่า ถือเป็นความลับของทางราชการ ตามระเบียบการตารวจไม่
เกี่ ย วกั บ คดี ลั ก ษณะที่ ๒๙ การเปิ ด เผยจะมี ผ ลกระทบต่ อ คดี อั น อาจท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ ม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาง ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์
คือ บันทึกการรับแจ้งเหตุ ชื่อพนักงานสอบสวน วันเวลาตรวจสถานที่เกิดเหตุ บัญชีวัตถุพยานที่ตรวจพบ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานที่เกิดเหตุ แผนผังภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ บันทึกปากคาผู้ที่เกี่ยวข้อ งหลักฐานการ
ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายของบริษัทประกันภัย เป็น ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเป็นข้อมูลในสานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีตารวจภูธร A ได้รวบรวมพยานหลักฐานสรุปสานวนการสอบสวนมี
ความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์จะกระทบต่อข้อเท็จจริงแห่งคดีและพยานเอกสารในชั้นศาล อันจะทาให้
การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิทธิภ าพหรือไม่อ าจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การปฏิเสธการเปิดเผยข่าวสารตามอุทธรณ์ของสถานี
ตารวจภูธร A จึงชอบแล้ว วินิจฉัยให้ ยกอุทธรณ์

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่
ส านั กงานคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗
www.oic.go.th
(ที่ สค ๙๙/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ อ. ๒๙/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
เราพูดถึงเอกสารในส านวนคดีมาแล้ ว ยังมีประเด็นให้ พูดต่ออีกครับ เรื่องนี้มีประเด็ น ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ มาดูครับ
นาย ก ขับขี่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับคู่กรณี นาย ก เลยมีหนังสือถึงศูนย์พิสู จน์
หลักฐาน เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจพิสูจน์ร่องรอยการเฉี่ยวชนที่รถของกลาง ๒ คัน เพื่อ
จะนาไปเป็นหลักฐานในการฟ้องคดีแพ่งต่อคู่กรณี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ปฏิเสธการเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่า
รายงานผลการตรวจพิสูจน์เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น การเปิ ด เผยจะท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ อ าจส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึง
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์
คือรายงานตรวจพิสูจน์คดีจราจรซึ่งเป็นรายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป โดยนามาตรวจ
พิสู จ น์ และวิ เคราะห์ ร่ องรอยเฉี่ย วชนของรถยนต์คู่กรณี เพื่อใช้ส รุปส านวนคดีของพนักงานสอบสวน แม้
กระบวนการทางคดียังไม่เสร็จสิ้น แต่เมื่อการจัดทารายงานการตรวจพิสูจน์ในส่วนของศูนย์พิสูจน์หลั กฐาน
เสร็จสิ้นแล้ว ข้อเท็จจริงการตรวจพิสู จน์เป็นที่ยุติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่ ทาให้ การบัง คั บใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับรายงานการตรวจ
พิสูจน์ดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่ อปกป้องส่วนได้เสียของตน อีกทั้งการเปิดเผยจะแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามอุทธรณ์
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่
ส านั กงานคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗
www.oic.go.th
(ที่ สค ๑๐๒/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๓๐/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยปกติจะมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก็ต่อเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจมีข้อตกลง
แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ งานเสร็จก็จ่ายตามงวดที่เสร็จ แต่เรื่องนี้งานยังไม่เสร็จแต่เบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องตรวจสอบ
กันหน่อย
นาย ก เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแห่งหนึ่ง ถูกร้องเรียนว่าทุจริตในโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาล
และโครงการก่อสร้างทางเข้าเทศบาล สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบและเห็นว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริต เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยโดยที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งเรื่องให้สานักงาน
ป.ป.ท. ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้นาย ก ทราบ และนาย ก ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปสานวนเพื่อพิจารณาชี้มูลความผิด นาย ก จึงมีหนังสือถึงสานักงาน ป.ป.ท. ขอ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานประจาวันของสถานีตารวจภูธรพร้อมภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง เพื่อประกอบการชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหา สานักงาน ป.ป.ท. ปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) (๔) และ
(๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ เป็น
เอกสารหลักฐานที่อยู่ในสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของสานักงาน ป.ป.ท. จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เรื่องดังกล่าวอยู่
ระหว่างการสรุปสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาชี้มูลความผิด จึงถือได้ว่าการ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหายังมิได้ถูกลงโทษทางวินัยหรือทาง
อาญาอัน จะถือว่าเป็ น การกระทบสิ ทธิของผู้อุทธรณ์ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามอุทธรณ์ในขณะนี้จึงอาจเป็น
อุปสรรคต่อการพิจารณาชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. อันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การปฏิเสธการเปิดเผยข่าวสารตามอุทธรณ์ของสานักงาน ป.ป.ท. จึงชอบแล้ว วินิจฉัยให้ ยกอุทธรณ์
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th
(ที่ สค ๑๐๐/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

