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ท่ีว่าการอำ๓ อเมืองยะลา 
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐
เรียน น ายก เท ศ ม น ต ร ีต ำบ ล บ ุด ี,น ายก เท ศ ม น ต ร ีต ำบ ลท ่าส าป ,น ายกเท ศ ม น ต ร ีต ำบ ล ย ุโป , 

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
ด้วยอำเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากจังหวัดยะลาว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอความร่วมมือให้ดำเนินการเผยแพร ่
ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัต  ิ
หน้าที่ในการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

อ ำเภ อ เม ือ งย ะ ล า จ ึงขอส ่งความร ู้เก ี่ยวก ับพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของ  
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให ้หน ่วยงาบเพ ื่อนำไปใช ้ประกอบการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ในการเป ิดเผยข ้อม ูล  
ข ่าวสารต ่างๆ ให ้เป ็น ไปตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป 
ซ ึ่งรายละเอ ียด ส าม ารถด าวน ํโห ลดได ้ท ี่เว ็บ ไชต ์ศ ูน ย ์ข ้อม ูลข ่าวส าร สำน ักงาน จ ังห ว ัดยะลา
(http://www.yaLa.go.th/subdom ain/web_data/หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นาชมูอมเหรค หะมะ)
นายกองค์กา'รุนริ,หารส ์วนตำบลตาเซะ

http://www.yaLa.go.th/subdomain/web_data/


ท ยล ๐ ๐ ๑ ๗ .๑ /ว รา ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕ ๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เก ี่ยวกันพระราขบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราฃการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียน หัวหน้าส่วนราขการทุกส่วนราขการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอท ุกอำเภอ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเม ืองเนตง และ 
นายกเทศมนตรีเม ืองสะเตงนอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จำนวน ๕ เรื่อง

ด ้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว ่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ข ้อม ูลข ่าวสารของราขการ ได้จ ัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เก ี่ยวกับพระราชบัญญัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราขการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการเผยแพร่ความรู้เก ี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให ้ผู้ท ี่เก ี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบ ัต ิหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้เปินไปตามพระราฃบัญญัติ ฯ ดังกล่าว

จังหวัดยะลา จึงขอส่งเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราฃการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ดังกล่าว เพื่อนำไปใข้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เปีนไปตามพระราฃบัญญัติ 
ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป ทั้งน ี้ สามารถดาวน์โหลด รายละเอ ียดตามส ิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย 
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดยะลา h ttp ://w w w .y a la .g o .th /su b d o m a in /w e b _ d a ta /  
หัวข้อ “ข่าวประซาลัมพันธํ" สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

1}รงพ '} 'ไว เบ แ I<ruNr» '''ร,!---
ผู้ว่า-ราฃการจังหวัดยะลา

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๘๐๐

วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา ะ “คุณภาพยืจิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”

http://www.yala.go.th/subdomain/web_data/


บทความ อ. ๑๑/ ๒<Z๖๔
วรรธนพงศ์ คำดี

เอาสามีไปใช้ฟรี  ๆไม่ได้นะ
ช่วงบี้ข่าวเมียหลวงเมีย'นอยเป็นประเด็นร้อนแรงหลายเรื่อง ต่างฝ่ายต่างฟ้องกันไปมา เรื่องบี้ก็เป็นอีก 

เรื่องที่ฝ่ายเมียหลวงขอข้อมูลข่าวสารเพี่อน่าไปใข้ใบการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายเมียน้อย จะขอได้แค่ไหน 
มาติดตามกับครับ

นางหลวง เป็นภรรยาโดยขอบด้วยกฎหมายของนายเอย แต่ชีวิตสมรสไม่ราบร่ืน นายเอยฟ้องหย่านางหลวง 
แต่บางหลวงฟ้องแย้งและฟ้องนางน้อย ซ่ึงเป็นเมียน้อยของบายเอยพร้อมเรียกค่าทดแทนกรณีเป็นช้กับนายเฉย นางหลวง 
จึงมีหนังสิอถีงหน่วยงาน A เพี่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินเดีอนของนางน้อย เป็นเวลา ๓ ปี 
ย้อนหลัง พร้อมเลขบัญชีธนาคารที่เบิกจ่ายเงินเดีอน เพี่อตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน น่าไปใช่ในการเจรจา 
ไกล่เกลี่ยและคำนวณค่าเสียหาย หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ โดยให้เหตุผลว่า 
เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน ซ่ึงการเป็ดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๔ 
มาตรา ๑(ร: [๔  แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ค. ๒1ร:๔๐

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า หลักฐานการจ่ายเงินเดีอนของนางน้อย 
เป็นเวลา ๓ ปีย้อนหลัง พร้อมเลขบัญขีธนาคารที่เบิกจ่ายเงินเดือนให้นางน้อย เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลี่งเฉพาะตัว 
ของบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.

๔๐ การเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ร)๕ [๔  แห่งพระราขบัญญัติเดียวกัน 
การที่หน่วยงาน A ปฏิเสธการเปิดเผย จึงขอบแล้ว

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔0 หารีอไปท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.PO.th 
(ท่ี สค ๔๐๖/๒๔๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ช้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลโปร่งใส ราซการไทยไร้ทุจริต” '

http://www.oic.PO.th


บทความ อ. ๑๒/เอ£๖๔
วรรรนพงศ์ คำดี

ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
หน่วยงานปฏิเสธการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารเพราะผู้ขอไม่ยอมขี้แจงเหตุผลในการ'ขอข้อมูลข่าวสาร 

อย่าง'น้ีก็'ได้เหรอ
นายตรวจสอบ เป็นสมาซิกองศ์การบริหารส่วนตำบลแห่งหน่ึง สงสัยเก่ียวกับโครงการจ่อมแซมถังกักเก็บ 

นํ้าประปาหมู่บ้าน ซ่อมเสร็จหรึอยังทำไมยังใข้ไม่ได้ จึงมีหนังสีอถีงบายกองศ์การบริหารส่วนตำบล ขอข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารรายละเอียดฎีกาเบิกจ่ายในโครงการซ่อมแซมกังกักเก็บนํ้าประปาหมู่บ้านด้งกล่าว องศ์การบริหารส่วนตำบล 
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอโดยให้เหตุผลว่า นายตรวจสอบไม่ซี้แจงเหตุผลในการร้องฃอที่เพียงพอ 
นายตรวจสอบจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจอัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวิน ิจอัยการเปิดเผยข้อมูลซ่าวสารฯ วินิจอัยสรุปว่า ข้อมูลซ่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร 
รายละเอียดฎีกาเบิกจ่ายใบโครงการซ่อมแซมกังกักเก็บบั้าประปาหมู่บ้าน เป็นข้อมูลซ่าวสารในการปฏิบัติราขการปกติ 
ของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหริอเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมี 
คำส ั่งม ีให ้เป ิดเผยตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๔๔0 ประกอบกับ 
พระราขบัญญัติด้งกล่าว บัญญัติไว้ขัดเจนว่า บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหริอไม่ก็ตาม ย่อมมีสิ'ทธิเข้าตรวจดู 
ขอส์าเบาหรือขอส์าเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง และถ้าบุคคลใดขอข้อมูล 
ข่าวสารอื่นใดของราฃการและคำขอระบุข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงาบของรัฐจัดหาข้อมูลข่าวสาร 
บั้นให้ภายในเวลาอับสมควร ตามมาตรา ๑๑ ซ่ึงกฎหมายไม่ได้ระบุให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารต้องระบุเหตุผลในการร้องขอ 
การที่ผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้ขี้แจงเหตุผลในการขอ จึงไม่เป็นเหตุที่หน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร จึงวินิจอัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้

เรื่องนี้ นอกจากเหตุผลด้งกล่าวข้างด้นแล้ว มาตรา ๑๑ วรรคห้า ยังบัญญัติให้นำความในมาตรา ๙ วรรค 
สองมาใขับังคับด้วยครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ. ๒๔๔๐ หารือไปท่ี 
สำน ักงานคณะกรรมการข้อม ูลข ่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ 
www.oic.go.th

(ท่ี สค ๓๘๒/๒๔๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนล่งเสริมและเผยแพร่สีทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น’'

http://www.oic.go.th


บทความ อ. ๑๓/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คำดี

ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับนํ้าประปาก็ขอได้ ก็ด้องมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าบ้างว่าจะขอได้แค่ไหน หลาย 

คนก็อาจสงสัยเหมีอนกับว่าหน่วยงานของรัฐใช้น้ําใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ขอตรวจสอบหน่อยดิกว่า
นายข้องใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มิหนังสือถึงผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแห่งหนึ่ง ขอข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ๒ รายการ คือ ๑) หนังสือผู้ฃอใช้ไฟฟ้าและหนังสืออนุญาตหรือเข่าท่ีดืนุโฉนดเลขท่ีตามระบุ ท่ีใข้ 
ในระบบงานประปาหอกังเหล็กหมู่บ้าน พร้อมเอกสารการโอนการใช้!ฟฟ้าของมิเตอร์ดังกล่าวขององศ์การบริหารส่วน 
ตำบล ๒) ขอจำนวนปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเลขมิเตอร์ดังกล่าวในข่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ และจำนวนเงินใบแต่ละเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการขอใช้กระแสไฟฟ้าและเพี่อประโยขบ์ 
สาธารณะของหมู่บ้าน หน่วยงานแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ 
ไม่สามารถจัดหาเอกสารให้!ด้ เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยเกิน ๑0 ปี รายการที่ ๒ ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจาก 
ผู้อุทธรณ์ไม่ได้เป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้าหริอมิส่วนได้เสียกับมิเตอร์เครื่องดังกล่าว บายข้องใจจีงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารๆ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ หน่วยงาบ 
แจ้งว่าไม่สามารถจัดหาเอกสารให้ได้ เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยเกิน ๑๐ ปี จึงไม่ใข่การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร แต่เป็นการแจ้งว่าไม่มิข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครอง ไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ ผู้อุทธรณ์ 
สามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราซการตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๓๓ แห่ง 
พระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ค. ๒๕๔๐ เพื่อให้ตรวจลอบได้ สำหรับรายการที่ ๒ ขอจำนวนปริมาณ 
การใช้กระแสไฟฟ้าของเลขมิเตอร์ของประปาหมู่บ้านพร้อมจำนวนเงินแต่ละเดือน เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใข้ 
กระแสไฟฟ้าของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้ใหญ่บ้านต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้องของการขอใช้กระแสไฟฟ้าและเพื่อประโยขบสาธารณะของหมู่บ้าน จึงสมควรได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว วินิจฉัย 
ให้เปิดเผยรายการที่ ๒ แก่ผู้อุทธรณ์

มิข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.gQ.th 
(ท่ี สค ๔0๑/๒๕๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับร้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราฃการไทยไร้ทุจริด”

http://www.oic


บทความ อ. ๑๔/๒๔๖๔
วรรธนพงศ์ คำดี

ความเห็นพนักงานสอบสวน
เรื่องนี้พนักงาบอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ผู้ร้องก็ต้องมีข้อสงสัยว่า เหตุผลในการส่ังไม่ฟ้องเป็นอย่างไร 

ถูกต้องหรือเปล่า
นายขุ่นเคือง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาบสอบสวนคดีหนึ่ง จึงแจ้งความร้องทุกข์ให้ 

ดำเนินคดีกับพันตำรวจเอก ก และพันตำรวจเอก ข ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที'ปฏิบัติให้เป็นไปดามกฎหมาย 
ปัองกันหรือขัดขวางมีให้การเป็นไปตามกฎหมายน้ีน และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด  ๆ
ในตำแหน่งอันมีขอบ เพื่อจะข่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีให้ต้องรับโท'ษหรือได้รับโทษน้อยลง ต่อมาพนักงาบอัยการมี 
คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง นายขุ่นเคืองจึงมีหนังสือถึงสถานิตำรวจภูธร ขอสำเนาความเห็นของพนักงาน 
สอบสวนคดีดังกล่าว หน่วยงานแจ้งปฏิเสธการเป็ดเผยโดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจากความเห็นของพนักงานอัยการในการ 
มีคำส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาดรา ๑๔๖ วรรคสอง เป็นอำนาจของพนักงานอัยการ 
ผู้อุทธรณ์จะต้องขอสรุปความเห็บทางคดีท้ังความเห็นของพนักงาบสอบสวนและพนักงาบอัยการโดยย่ืนคำขอต่อพนักงาน 
อัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖ วรรคสอง ต่อไป นายขุ่นเคืองจึงอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ความเห็นของพนักงานสอบสวน 
คดีอาญาที่ระบุนี้น เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราขการตามกฎหมายของพนักงานลอบสวนตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการปฏิบัติราขการตามปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตาม 
กระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว การเปิดเผยจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสั่งคดีแต่อย่างใด ประกอบกับ 
ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีล่วนไต้เสียในฐานะผู้ร้องเรียนกล่าวหา ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสั่งคดีตาม 
ลำดับข้ัน การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไป 
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอแก่ผู้อุทธรณ์ โดยปกปิด 
ขื่อพยาน

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๔๔๐ หารือไปท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th 
(ท่ี สค ๔๑๔'/๒๔๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

http://www.oic.go.th


บทความ อ. ๑๔/๒๕๖๔
วรรรน'พงศ์ คำด

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การประกอบกิจการบางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ ก็ต้องมีการขออบุญาตก่อนคำเนิน 

กิจการ เรฺาก็สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตเพื่อประโยชน์ของขุมขนไต้ มาดูเร่ืองน้ีครับ
บายแพ้ฝ่น ยํ่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลA ต่อศาลปกครอง เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัท B 

การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมานายแพ้ฝ่นมีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบล A ขอข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัท B หน่วยงาบปฏิเสธการเป็ดเผย โดยให้ 
เหตุผลว่า ผู้อุทธรณเป็นคู่ความใบคด็และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล หากเป็ดเผยจะทำให้การบังคับใช้ 
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราขการ พ.ศ. ๒<£๔๐ บายแพ้ฝ่นจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยลรุปว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพของบริษัท B เป็นข้อมูลข่าวสารใบการปฏิบัติราขการปกติของหน่วยงาบของรัฐและไม่มีข้อความที่ 
เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เป็ดเผย ตามมาตรา ๑๔ แห่ง 
พระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ประกอบกับเป็นข้อมูลข่าวสารดามมาตรา ๙ (๑) แห่ง 
พระราชบัญญัติเดียวกัน คือผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกขบ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่กฎหมาย 
กำหนดให้เป็ดเผยเป็นการทั่วไป จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้

มีข้อสงลัยการปฏิบัติตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ หารือไปท่ีสำนักงาบ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ WWW.oic.gQ.th 
(ท่ี สค ๔0๘/๒๔๖๓) นายวรรธนพงค์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

"ข้อมูลโปร่งใส ราขการไทยไร้ทุจริต


