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ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๔ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที'เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเผยแพร่ 
บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆให้เป็นไปตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ รายละเอียดปรากฏ 
ตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๑.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ทราบด้วย

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร.๐ ๔๔๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๔๙๘๔
ผู้ประสานงาน นายถิรวัสส์ โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๕:๐ ๒๘๑
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ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราซการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก 0 8  0 ว 0 6  ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น จ ึงขอความร่วมม ือสำน ักงานส ่งเสร ิมการปกครอง
ท ้องถิ่นจ ังหวัดเผยแพร่บทความให ้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร ับทราบ เพ ื่อนำไปใข้ประกอบ 
การปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มงานประขาสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รลโลชฮก@ช๒.?๐.'):เา

รายละเอิยดจ์อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ
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สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ © 0๓ 00

'^ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร,ความรู้เก ี่ยวกับพระราซบัญญ้ติข้อมูลข่าวลารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐

เรียบ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทความเรื่อง หมอขอเวชระเบียน
๒. บ-ทความเรื่อง แบบแปลบงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่ 
๓. บทความเรื่อง ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. บทความเรื่อง ใบเสรีจค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย 
๔. บทความเรื่อง บันทึกประจำวับเกี่ยวกับคดี

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ 
ได ้จ ัดทำบทความสร ุปประเด ็นคำว ิน ิจฉ ัยของคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสาร และประเด็น 
ข ้อหารือ เพ ื่อ เป ็น เอกส ารเผยแพ ร ่ความ ร ู้เก ี่ยวก ับ พ ระราขบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวส ารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
รายละเอ ียดตามคิว อาร์ โค้ด สิ่งที่ส่งมาด้วย
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สำน ักงานปล ัดสำน ักนายกร ัฐมน ตร ีพ ิจารณ าแล ้วเห ็น ว ่า เอกสารเผยแพ ร ่ด ังกล ่าวข ้างด ้น  
จะเป ็นประโยชน ์ต ่อองค ์กรปกครองส ่วน ท ้องก ิน  ใน การกำก ับด ูแลของกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ่น  
เพ ื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ใบการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ให้เป็น'ไปตามพระราชบัญญัติ1ข้อมูล 
ข่าวสาร5)องราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ต่อไป ใบการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เผยแพร่บทความดังกล่าว ผ่านทางสิ่อต่าง  ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่งต่อไปยังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูบทความย้อนหลังได้ที่ ผ ผ ผ .๐๔.?๐๔เา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ กลุ่มงานประซาล้มพัน ธ 

เลขท ี่ร ับ ........เ ^ ร ) ................., 1,  2 0 ม.ย. 2565
5วลา.............................................

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบีติราชการแทน 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๙๘
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บทความ อ. ๒๖/ ๒๕๖๕
วรรธนพงศ ์ คำดี

หมอขอเวชระเบียน
เวชระเบียนเป็นข้อมูลการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยปกติก็เป็นข้อมูล 

ข่าวสารส่วนบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย แต่ถ้าหมอที่รักษาผู้ป่วยนั้นต้องการข้อมูลไปเพื่อต่อสู้คดีเกี่ยวกับ 
การรักษาผู้ป่วย จะขอได้หรือไม่ มาดูครับ

นายแพทย์ ก เป็นจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาล ไต้ทำการผ่าตัดดวงตาให้แก' นาง ข แต่นาง ข 
ได้ร้องเรียนกล่าวหาว่า นายแพทย์ ก เรียกรับเงินค่าเลนส์แก้วตาเทียม ค1านํ้ายาพิเศษ เป็นจำนวนสูงกว่าปกติ ต่อมา 
นายแพทย์ ก ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงใบกรณีดังกล่าว นายแพทย์ ก จีงมีหนังสือถึง 
โรงพยาบาล /เฃอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนชองนาง ช เพื่อนำไปต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา โรงพยาบาล 
แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า เวชระเบียนเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลชองนาง ข การเปิดเผยจะเป็น 
การรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นายแพทย์ ก 
จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข วินิจฉัยสรุปว่า 
เวชระเบียนเป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ชองราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม'สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่กรณีนี้ หากผู้อุทธรณ์ไม่ไต้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจเสืยโอกาสในการต่อสู้ 
เพื่อความยุติธรรมให้แก'ตนเอง ประกอบกับแพทย์เจ้าชองไฃ้ผู้ทำการรักษาผู้ป่วย ย่อมมิสิทธิเข้าถึงประวัติ 
การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบชองตน จึงเป็นข้อยกเว้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ระหว่างแพทย์ผู้ทำการรักษากับผู้ป่วย จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ /  
๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ (ผ ผ ผ .๐1(ะ.ฐ๐.'ชา) (ผลแอกล[ว๐ทฐ.^@๐[วกา.3๐.'ชา)
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และสาธารณสุข (ท่ี พส ๘/๒๕๖๔)
นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”



บทความ อ. ๒๗/ ๒๕๖๕
วรรธนพงศ ์ คำดี

แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่

คำวินิจฉัยฉบับนี้มีความน่าสนใจมาล มีประเด็นเกี่ยวกับการขอแบบแปลนงานรื้อย้ายระบบแอสาร 
ซ่ีงเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ อาจกระทบต่อบริการสาธารณะในวงกว้าง จะเปิดเผยได้หรือไม่ มาดูครับ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสืนํ้าเงิน ซี่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลซนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า /\ให้ทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้างและสร้างทดแทนใหม่ 
กิจการร่วมค้า ไค้ว่าจ้างบริษัท 8 เป็นบริษัทรับจ้างเหมาช่วงดำเนินการดังกล่าว ต่อมามีการยกเลิกสัญญา 
บริษัท 8 เนื่องจากส่งมอบงานส่าข้า บริษัท 6 โดยนาย ก จีงมีหนังสือถึง รฟม. ขอเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน 
และส่งมอบงานโครงการดังกล่าวหลายรายการ รวมถึงแบบแปลนประกอบการเบิกจ่ายค่างานรื้อย้ายระบบสือสาร 
รฟม. แจ้งปฏิเสธการเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่า แบบแปลนประกอบการเบิกจ่ายค่างานรื้อย้ายระบบกี่อสารเป็น 
ข้อมูลจ่าวสารที่ผู้ให้ข้อมูลไม'ประสงค์ให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และการเกษตร วินิจฉัยสรุปว่า แบบแปลนประกอบการเบิกจ่ายค่างานรื้อย้ายระบบสื,อสารเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี 
ความสำคัญ เป็นโครงข่ายชนาดใหญ่โดยมีการให้บริการทั้งหน่วยงานรัฐและเอกซน และเป็นความลับทางการค้า 
หากข้อมูลถูกเปิดเผยและนำไปใข้ในทางมิชอบ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อบริการสาธารณะในวงกว้าง และจะส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงชองประเทศ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ซึ่งยากที่จะเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงเห็นว่า 
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวหากเปิดเผยอาจกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามมาตรา ๑๕ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ /  
๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ (ผ ผ ผ .๐!(ะ.ฐ๐.'ชา) (ผลแลกลเว๐กฐ.!(@๐เว๓.3๐.'ชา)
คำวิน ิจฉ ัยคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข้อม ูลข ่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และการเกษตร (ที่ วท ๕/ ๒๕๖๑) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผ ู้อำนวยการส ่วนส่งเสริมและเผยแพร่ส ิทธ ิร ับเ 
ข้อมูลข่าวสาร

เปีดเผยเป็นหลัก ปกป็ดเป็นข้อยกเว้น



บทความ อ. ๒๘/ ๒๔๖๕:
วรรธนพงศ ์ คำดี

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

เราอาจมีฃ้อสงสัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐไปตรวจสอบเรื่องต่าง  ๆ มากมายแล้วเก็บเอกสารหลักฐาน 
ที่เก ี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบไว้ด้วย เราจะสามารถฃอดูเอกสารเหล่านั้นได้หรือไม' ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงานท่ีตรวจสอบหรือไม1 มาติดตามกันครับ

เรื่องนี้เริ่มจากบริษัท ซ่ีงเป็นโรงฆ่าสัตว์เพ่ือส่งออก ถูกแจ้งความนำจับว่าฆ่าสัตว์โดยมิได้ระบุ 
แหล่งที่มาของสัตว์ สัานักงานปศุสัตว์จังหวัด 8 เข้าตรวจสอบพบว่า บริษัท มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสัตว์ 
ออกโดยปศุสัตว์อำเภอ ^  และปศุสัตว์อำเภอ อ นาย ก จึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 8 ขอข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาการปฏิบัติหน้าที่และหลักฐานที่ปศุสัตว์จังหวัด 8 ได้ตรวจสอบ เพราะไม,เชื่อว่าได้มี 
การตรวจสอบจริง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 8 แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากเป็นข้อมูล 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบการ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 8 ไม่มีเอกสาร 
ต้นฉบับเก็บไว้ ขอให้นาย ก ติดต่อขอรับข้อมูลกับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่ทำเอกสาร นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข้อม ูลข ่าวสารสาขาส ังคม การบริหารราฃการแผ่นดิน 
และการบังคับใข้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า เอกสารสำเนาการปฏิบัติหน้าที่และหลักฐานที่ปศุส ัตว์จังหวัด 8 
ได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการตามปกติของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 8 แม้ว่าจะไม่มีต้นฉบับ 
ไว้ในการครอบครอง แต่สำเนาเอกสารดังกล่าวเมื่ออยู่ในความครอบครองของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 8 ก็ถือเป็น 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และไม่มี 
ข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนื่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ 
ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ โดยให้ปกปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ี 
ปะปนอยู่ด้วยคือ ซ่ือ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรคัพทํมือถือ

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ หารือไปที่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ /  
๐๙ ๒๒๔๐ ๐๔๘๙ (ผ พ ผ .๐](ะ.5๐.ปา) (ผ3แลกลเว0 ทรู.̂ (ฐ)๐เว๓.5๐.ปไ)
คำว ิน ิจฉ ัยคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ิด เผยข ้อม ูลข ่าวสารสาขาส ังคม  การบร ิหารราชการแผ ่นด ิน  
และการบังคับใช้กฎหมาย (ท่ี สค ๒๗๖/ ๒๔๖๔)
นายวรรธนพงคํ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ช้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต



บทความ อ. ๒๙/ ๒๕๖๕
วรรธนพงศ ์ คำดี

ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย

เร ื่องกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จ ุดตรวจกับประชาซนมีให้เห ็นอยู่บ ่อยครั้ง 
ประชาซนมีฃ้อสงสัยว่า เสียค่าปรับที่จุดตรวจแล้วมีใบเสร็จหรือไม' คำสั่งตั้งจุดตรวจทำไมไม'แสดง มาดูว่า 
เจ้าหน้าที่ตำรวจควรทำยังไง

นาย ก เป็นประซาซนเดินทางไปท้องที่อำเภอ 8 แต่ไปเจอจุดตรวจกวดชันวินัยจราจรชองสถานี 
ตำรวจภูธร /\ และได้รับใบส่ังจราจรข้อหาไม่มีใบอนุญาตชับรถ หลักจากเสียค่าปรับ นาย ก ฃอดูคำสั่งตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดกวดชันวินัยจราจร แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ดู นาย ก จึงมีหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธร ขอข้อมูล 
ข ่าวสาร๒ รายการ คือ (๑) ใบเสร็จค่าปรับจราจร ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๔(๒) คำสั่งตั้งจุด 
ตรวจ จุดสกัด จุดกวดชันวินัยจราจร ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๔ สถานีตำรวจภูธร ปฏิเสธการ 
เปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ (๑) เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ระบุตัวและสถานะผู้ต้องหา 
รวมถึงลายมือซื่อของบุคคลอื่น การเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม'สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัต ิข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนรายการที่ (๒) เป ็นคำสั่งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ 
ที่ผู้'บังคับบัญชามอบหมาย หน่วยงานชองรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานชองรัฐ ประกอบมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเส์อมประสิทธิภาพหรือไม'อาจสำเร็จตามวัตถุประสงศ์ 
นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการ 
บังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารท้ัง ๒ รายการ เป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามปกติ 
ชองสถานีตำรวจภูธร /\ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใตที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐ 
อาจม ีคำส ั่งม ิให ้เป ิดเผยได ้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัต ิข ้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ใบการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธร จึงเห็นควร
เปิดเผยผู้อุทธรณ์ทราบได้ โดยให้ปกปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เซ่น ซ่ือ ลายมือซื่อชองผู้ต้องหาที่ปรากฏใน 
ใบเสร็จค่าปรับ เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ สำนักงาบปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ /  
๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ (ผ ผ ผ .010.30.1:11) (ผลแลกลเว๐ก3.^(รุ)0|วโก.30.ปา)
คำว ิน ิจฉ ัยคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ็ด เผยข ้อม ูลข ่าวสารสาชาส ังคม  การบร ิหารราชการแผ ่นด ิน  
และการบังคับใช้กฎหมาย (ท่ี สค ๒๗๓/ ๒๕๖๕)
นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต



บทความ อ. ๓๐/ ๒๕๖๕
วรรธนพงศ ์ คำดี

บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

เรื่องนี้น ่าสนใจและมีกรณีดีกษาจำนวนมาก เลยต้องนำมาแนะแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 
การขอบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ผู้ท่ีไม'ได้เป็นผู้แจ้งความไว้จะขอได้หรือไม' หน่วยงานสามารถเปิดเผยหรือ 
ไม่ควรเปิดเผย นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องครับ

นาย ก เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธร เ\  ให้ดำเนินคดีกับนาย ข ในข้อหา 
บุกรุกป่า ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ นาย ข 
จึงมีหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธร & ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่นาย ก แจ้งความไว้ 
สถานีตำรวจภูธร ^  แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๒ 
ข้อ ๘ กำหนดการคัดลอกสำเนาในรายงานประจำวัน ห้ามคัดลอกเว้นแต่ ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอำนาจ เมื่อนาย ข ไมไข่ 
ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบกำหนด จึงเห็นควรไม,อนุญาต นาย ข จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข้อม ูลข ่าวสารสาขาล ังคม การบริหารราชการแผ่นดิน 
และการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการ 
ปกติของสถานีตำรวจภูธร ^  เมื่อปรากฏว่า รายละเอียดในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไม'สามารถระบุตัว 
ผู้กระทำผิด การเปิดเผยจึงไม่เป็นการกระทบสิทธิต่อบุคคลผู้ถูกกล่าวหา กรณีนี้แม้ผู้อุทธรณ์ไม่ใข่ผู้แจ้งความหรือ 
ผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๒ ข้อ ๘ การเปิดเผยก็ไม่เป็นอุปสรรคอันอาจจะ 
ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเส์อมประสิทธิภาพหรือไม'อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และไม'เป็นการรุกลํ้าสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้

มีข้อสงลัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาบปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทร๐๒๒๘๓๔๖๗๗ /  
๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ (ผผผ.อเอ.รู๐.1:เา) (ผลป:ลกล[วอกรู. (̂ฐ)(วเว๓.รูอ.ชา)
คำว ิน ิจฉ ัยคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ิด เผยข ้อม ูลข ่าวสารสาขาล ังคม การบ ร ิห ารราชการแผ ่น ด ิน  
และการบังคับใช้กฎหมาย (ท่ี สค ๒๙๑/ ๒๕๖๕)
นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ช้อมูลข่าวสาร

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นช้อยกเว้น


