ค
งาน
สำำนัก

ขอ
งรา
ชการ

www.oic.go.th

ณะ
กรรม
สา ร
การข้อมูลข่าว

จดหมายข่าว สขร.
Office of the Official Information Commission Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 61 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2557

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านจดหมายข่าว สขร.ทุกท่านฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีก

บก. ทักทาย

เช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นเจาะคำ�วินิจฉัยที่มีตัวอย่างสรุปคำ�วินิจฉัยที่น่าสนใจ คือ
จำ�นวนอาวุธปืนในความครอบครอง ใช้สิทธิตรวจดูได้หรือไม่ เจ้าหนี้สามารถขอ
ข้อมูลลูกหนี้ได้หรือไม่ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับหน่วยงานปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูล
ข่าวสารแต่ผู้ขอไม่เชื่อนอกจากนี้ยังมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไม่ใช่
กฎหมายรั บ ฝากจะหมายความอย่ า งไร ก็ ต้ อ งอ่ า นกั น รวมทั้ ง ยั ง มี เ รื่ อ งอื่ น อี ก
หลายเรื่องก็ขอฝากให้อ่านกันด้วยนะคะ

สารบัญ
IT

ชวนรู้
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รอบรู้เรื่องกฎหมาย

การใช้งานโปรแกรม Microsoft office
2013 สำ�หรับผู้ใช้งานทั่วไป (ตอนที่ 1)

เจาะค�ำวินิจฉัย
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- จำ�นวนอาวุธปืนในความครอบครอง
ของแต่ละบุคคลใช้สิทธิตรวจดูได้หรือไม่
- เจ้าหนี้สามารถขอข้อมูลลูกหนี้ได้หรือไม่
เรื่องร้องเรียน – หารือ

ที่น่าสนใจ

7

- การปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร

2 จดหมายข่าว สขร.
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ไขปัญหา

10

กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ไม่ใช่กฎหมายจับผิด

เปิดโลก

ข้อมูลข่าวสาร

9

รอบรั้ว สขร.

11

สนใจรับเป็นสมาชิก จดหมายข่าว สขร. ฟรี หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ :
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทรศัพท์ 0 2282 2283
โทรสาร 0 2281 8543
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การใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office 2013
สำ�หรับผู้ใช้งานทั่วไป (ตอนที่ 1)

IT

ชวนรู้

นายอิศเรศ อิศโรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แนะน�ำ : (Introduce)
โปรแกรม Microsoft Office 2013 เป็นชุดโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์สามารถใช้งานได้
ในระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows และ Apple Macintosh โปรแกรม Microsoft Office มีการส่งเสริมให้ใช้งาน
ผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และบริการผ่านหน้าเว็บ (Web Base) ในรุ่นใหม่ๆ ของ Microsoft Office 2013
เราเรียกว่า “ระบบส�ำนักงาน” (Office System) แทน “ชุดโปรแกรมส�ำนักงาน” เพราะระบบส�ำนักงานจะรวมการ
ท�ำงานกับเครื่องแม่ข่ายเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งในรุ่น Home & Business 2013 ประกอบด้วย Word , Excel , PowerPoint ,
OneNote และ Outlook
** โดยในรุ่น Professional จะมีการเพิ่ม Microsoft Publisher และใน Microsoft Access เพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งผู้เขียน
ขอแนะน�ำการใช้งานเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word 2013 ง่ายๆ เพื่อสร้างความคุน้ เคยให้กบั ผูใ้ ช้งานและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้งานโปรแกรมต่อไป
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สิ่งที่ควรคำ�นึงถึงเมื่อแชร์หรือแลกเปลี่ยนไฟล์กับผู้อื่นที่ไม่ใช้ Microsoft Word 2013

แนะน�ำการใช้งานเมนู : (Menu Introduce )

ผู้เขียนได้ท�ำการสรุปเครื่องมือและค�ำสั่งทั่วไปบางรายการเพิ่มเติมใน Microsoft Word 2013 ให้เป็นภาษา
ที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการค้นหา ดังนี้

ติดตามต่อฉบับหน้า...
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เจาะค�ำวินิจฉัย

จ�ำนวนอาวุธปืนในความครอบครองของแต่ละบุคคล
ใช้สิทธิตรวจดูได้หรือไม่
		

นางสาวภาวนา ทองศรี
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อาชญากรรมต่างๆ มักเกิดจากการใช้อาวุธปืน จึงเกิดค�ำถามทีว่ า่ เหตุใดอาวุธปืนจึงหาได้งา่ ยในการก่อคดี
เราจะตรวจสอบการครอบครองอาวุธปืนของแต่ละคนได้หรือไม่ ดังกรณีตวั อย่างนี้
นาย ก. ได้ขอตรวจดูและคัดลอกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และบัญชีเงิน
รับบริจาค จ�ำนวน 4 รายการ จากทีว่ า่ การอ�ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ช่วงทีน่ าย ข. ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ลัดอ�ำเภอ
อ�ำเภอพรหมบุรี ซึ่งหน่วยงานเปิดเผยเฉพาะข้อมูลข่าวสารบัญชีเงินรับบริจาคของอ�ำเภอพรหมบุรี แต่ปฏิเสธ
การเปิดเผยอีก 3 รายการ โดยอ้างว่า การเปิดเผยข้อมูลชนิด/ประเภทเอกสารแนบประกอบใบขออนุญาตซือ้ อาวุธปืน
(ป.3) ข้อมูลการขอและการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน (ป.4) รายละเอียดจ�ำนวนอาวุธปืนที่ครอบครองของ
แต่ละบุคคล การเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ และเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไม่อาจเปิดเผยได้ นาย ก. จึงอุทธรณ์ค�ำสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารสาขาสั ง คม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และ
การบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามขอ เป็นข้อมูลข่าวสารในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ส่วนรายละเอียดจ�ำนวนอาวุธปืนที่อยู่ในความครอบครองของแต่ละบุคคลเป็น
ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงาน จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยให้ประชาชนทราบได้
เพื่อความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของหน่วยงานของรัฐ เพราะหากการอนุญาต
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง อาจกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลและสาธารณะได้ แต่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ
ผู้ขอและผู้ได้รับอนุญาต เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาใบส�ำคัญการสมรส เอกสาร
เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ขอนั้น การเปิดเผยโดยให้ส�ำเนา อาจเป็นการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
ส่วนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เป็นผลจากการพิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชน ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงต้องเปิดเผยอยู่แล้ว ดังนั้นจึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค�ำขอ โดยให้
ผูอ้ ทุ ธรณ์เข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารได้ แต่ไม่ให้ส�ำเนา
(ค�ำวินจิ ฉัย ที่ สค 156/2556 สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.oic.go.th โดยเข้าเมนู ค�ำวินจิ ฉัย)
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เจ้าหนี้สามารถขอข้อมูลลูกหนี้ได้หรือไม่
นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หากลูกจ้างผู้ประกันตนไปท�ำสัญญากู้ยืมแล้วไม่ช�ำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันสังคมของลูกหนี้จากส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์ของ
ลูกหนี้ได้หรือไม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ผู ้ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น ทนายความของนางขจร ซึ่ ง เป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งนางสาวเบญ เป็ น จ�ำเลย
ฐานความผิดเรื่องผิดสัญญากู้ยืม ต่อมาโจทก์และจ�ำเลยท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดย
จ�ำเลยยอมช�ำระหนี้ จ�ำนวน 120,000 บาท แต่จ�ำเลยได้ช�ำระเพียง 12,000 บาท และไม่ช�ำระอีกเลย
โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีจากศาล และศาลได้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดและอายัด
ทรัพย์จ�ำเลย ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือถึงส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับหลักฐานการประกันสังคมของนางสาวเบญ เพื่อยึดและอายัดทรัพย์จ�ำเลย ส�ำนักงานประกัน
สังคมจังหวัดขอนแก่น มีหนังสือปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่า ประวัติการท�ำงานเป็นข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 4 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้อุทธรณ์มี
หนังสืออุทธรณ์ค�ำสั่งของส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูล
การประกันสังคมของนางสาวเบญ เป็นข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำนักงานประกันสังคมได้มาตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง และนายจ้างและลูกจ้างไม่ประสงค์
จะให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก กรณีหนีท้ เี่ กิดเป็นหนีต้ ามสัญญากูย้ มื ระหว่างนางขจร และนางสาวเบญ
การบั ง คั บ หนี้ ข องผู ้ อุ ท ธรณ์ ใ นฐานะทนายความ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หนี้ แ ละลู ก หนี้
ยังมีหนทางอื่นในการบังคับช�ำระหนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำนักงานประกันสังคมมีอยู่มิใช่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแห่งการช�ำระหนี้โดยตรง หากเปิดเผยจะท�ำให้นายจ้างและลูกจ้าง
ขาดความเชื่อถือต่อระบบประกันสังคม และจะท�ำให้ส�ำนักงานประกันสังคมกลายเป็นส�ำนักงาน
ติดตามช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้ และอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานประกันสังคมได้
จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
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เรื่องร้องเรียน – หารือ

ที่น่าสนใจ

การปฏิเสธว่า
ไม่มีข้อมูลข่าวสาร

นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

การไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อขอส�ำเนาเอกสารส�ำคัญ เช่น เอกสารที่ดิน เอกสารก่อสร้าง
เอกสารการแจ้งเกิด นั้น ที่ผ่านมาหากเป็นเอกสารที่ย้อนหลังไปแล้วหลายปี ยากต่อการค้นหา หรือเอกสารนั้น
เกี่ยวข้องหรืออาจเกิดความเดือดร้อนกับผู้หนึ่งผู้ใด เจ้าหน้าที่มักจะแจ้งกับผู้ขอว่าสูญหายไปแล้ว ท�ำลายไปแล้ว
หรือตอบสั้นๆ ว่าไม่มี ก็เป็นอันว่าจบกัน จะคาดคั้นอย่างไรก็ไม่มีทางหามาให้ผู้ขอได้ พูดมากๆ ผู้ขออาจจะถูก
ดุเอาด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากไม่อยากรับภาระการค้นหา หรือมีจุดประสงค์จงใจปกปิดเอกสารนั้น แต่เมื่อมี พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แล้วค�ำตอบดังกล่าวไม่เป็นปัญหาส�ำหรับผู้ขออีกต่อไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่
จะต้องคิดให้ดีก่อนตอบด้วย เนื่องจากหากประชาชนไม่เชื่อ หรือเชื่อมั่นว่าเอกสารจะต้องมีก็สามารถใช้สิทธิร้อง
เรียนต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ให้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 33 เข้าตรวจสอบความมีอยู่ของ
เอกสารได้
ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย์ท่านหนึ่งที่น�ำเด็กนักศึกษาเข้าไป
ช่วยขนย้ายอุปกรณ์เคมีที่สั่งซื้อจากบริษัทเอกชนว่าด�ำเนินการโดยพลการ อาจารย์จึงขอรายงานการสอบสวน
และส�ำเนา Copy cd ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด ซึ่งมหาวิทยาลัยให้เฉพาะรายงานการสอบสวน
แต่ปฏิเสธว่าไม่มีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด อาจารย์จึงร้องเรียนต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (กขร.) ซึ่งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารแล้ว
พบว่ามีภาพที่ถ่ายจากภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง และหนังสือที่ภาควิชามีถึงกองนิติการได้กล่าวถึง Copy cd
ดังกล่าวประกอบในส�ำนวน จึงขอให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็พบว่ามีส�ำเนา
Copy cd ดังกล่าวอยู่จริง อาจารย์จึงได้รับส�ำเนา Copy cd เพื่อประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป
ดังนั้น หากเอกสารสูญหาย หรือถูกท�ำลายจริงๆ หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณต่อไป และอาจต้องมีผู้รับผิดทางละเมิดด้วย
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รอบรู้เรื่องกฎหมาย

กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ไม่ใช่กฎหมายจับผิด
นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นเองเข้าใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ตรงกันว่า เจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนี้ส่งเสริมสิทธิได้รู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน เพื่อใช้ปกป้องสิทธิของ
ตนเอง มีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารราชการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งประชาชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่าวสารของราชการ และหน่วยงานก็มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่ก�ำหนดให้ต้อง
เปิดเผยอยู่แล้ว หรือเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ต้องใช้
ดุลพินิจ
จากที่พบมาปรากฏว่าเมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบธุรกิจของตนเองในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือต้องการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานก็มักจะถูกปฏิเสธว่าไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่
มีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วหรือหากเป็นบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของตนเอง แต่เมื่อยื่นค�ำขอก็จะถูกผู้บังคับบัญชาโกรธเคืองหรือถึงขั้นหาสาเหตุกลั่นแกล้งต่อไป จนถึงกับเข้าหน้า
กันไม่ได้ก็มี
อยากจะเรียนให้ทราบว่าทัง้ ผูข้ อและหน่วยงานมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการใช้กฎหมายฉบับนี้ คือผูข้ อมีสทิ ธิขอ
หน่ ว ยงานมี สิ ท ธิ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ พิ จ ารณาค�ำขอตามที่ ก ฎหมายก�ำหนดไว้ เพื่ อ แสดงความโปร่ ง ใส พร้ อ มที่ จ ะให้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ เคยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตไว้ว่า เป็นไปได้หรือไม่เมื่อหน่วยงานได้รับค�ำขอแล้วก็
ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทั้งแจ้งผู้ขอให้ทราบว่ารับค�ำขอไว้แล้วจะรีบพิจารณาและแจ้งให้ทราบโดยเร็วภายในกี่วัน แล้วก็
นั่งลงดื่มกาแฟด้วยกัน ก็ในเมื่อกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ใช้เพื่อจับผิดหน่วยงาน มีบทก�ำหนดโทษไว้ในมาตรา
40 และมาตรา 41 เพียงสองมาตราเท่านั้นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการฯ ก็เลยไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมา
จะโกรธกันเพราะกฎหมายนี้ไปท�ำไม
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ข้อมูลข่าวสาร
นางสาวยุพาพร เสรีวิวัฒนา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จ

ากฉบับก่อนผู้อ่านทราบกันแล้วว่า ในอาเซียนมีเพียงประเทศไทย อินโดนีเซีย รัฐปีนังและรัฐสลังงอของมาเลเซียเท่านั้นที่
มีกฎหมายให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ หากกล่าวถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแล้ว
ยังมีอีกหลายประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นกัน
ประเทศที่จะกล่าวถึงอันดับแรกคือประเทศที่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางล�ำดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวไทยใน
ปัจจุบัน นั่นคือประเทศญี่ปุ่น คนไทยได้มีโอกาสไปเยือนญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นหลังจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้า
ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ�ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖ หากคนไทยมีความประสงค์จะใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการ จะสามารถด�ำเนินการขอข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่ ส�ำหรับ
เรื่องนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีพระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ (Act on Access to Information Held
by Administrative Organs) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กฎหมายฉบับดังกล่าวให้สิทธิบุคคลในการขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ�ำกัดว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น ผู้ขอข้อมูลสามารถยื่นค�ำขอโดยไม่ต้องระบุเหตุผล
ในการขอข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับกฎหมายไทย ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องด�ำเนินการตอบค�ำขอภายใน ๓๐ วัน และระยะเวลา
ดังกล่าวสามารถขยายได้ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยไว้ตามที่ก�ำหนดในกฎหมาย และหากมีการอุทธรณ์การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว
ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพระราชบัญญัติเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information Act) ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผย ให้สิทธิบุคคลใน
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ�ำกัดว่าผู้ขอจะเป็นบุคคลสัญชาติใด รวมทั้งก�ำหนดให้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกับกฎหมายไทย ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นส�ำหรับข้อมูลที่หน่วยงานไม่ต้องเปิดเผยตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และหากผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งของหน่วยงาน ผู้ขอสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของออสเตรเลียพิจารณาทบทวนค�ำสั่งดังกล่าวได้ รวมทั้งสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติฯ ของหน่วยงานได้เช่นกัน
นอกจากสองประเทศที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้น ยังมีอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีกฎหมาย
เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น จีน เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ อินเดีย มองโกเลีย เนปาล ใต้หวัน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะให้สิทธิเฉพาะคนสัญชาติของตนหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศตนเท่านั้นในการขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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ไขปัญหา
ค�ำถามที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลสถานประกอบกิจการฯ ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
Q : เนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดูแลการออกใบอนุญาตให้แก่สถานประกอบกิจการ โรงภาพยนตร์
ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมและร้านคาราโอเกะ ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ�ำหน่ายภาพยนตร์ โดยข้อมูลใน
ใบอนุญาตประกอบไปด้วย ชื่อผู้ขออนุญาต ที่อยู่ผู้ขออนุญาต ชื่อสถานประกอบกิจการ ที่อยู่สถานประกอบกิจการ
ซึ่งในปัจจุบันมีเอกชนติดต่อขอข้อมูลดังกล่าวกับกรมฯ จึงขอเรียนถามว่ากรมฯ สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใด
(ให้ข้อมูลทั้งหมด หรือปกปิดบางส่วน)
A : ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ โรงภาพยนตร์ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ�ำหน่าย
ภาพยนตร์ ใบอนุญาตของสถานประกอบการตามที่กล่าวมานี้ ปกติสถานประกอบการจะต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยของสถาน
ประกอบการอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่มีเอกชนมาขอข้อมูลดังกล่าว ซึ่งข้อมูลใบอนุญาตที่ว่านี้เป็นข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (1) ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้นหน่วยงานจะต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนี้ ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยอาจท�ำเป็นสรุปใบอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานนั้นมีการออกใบอนุญาตจ�ำนวนมากไม่สามารถ
น�ำมาแสดงไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ เช่น ท�ำสรุปรายงานมีจ�ำนวนผู้มาขออนุญาตแยกตามประเภทที่มีจ�ำนวนกี่รายในเดือนนี้
เป็นต้น จัดแสดงไว้ ซึ่งถ้าใครอยากได้นอกเหนือจากที่มีก็ให้เขียนค�ำขอตรวจดูหรือส�ำเนาข้อมูลข่าวสารนั้นตามแบบฟอร์มค�ำขอ
โดยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) ซึงเป็นใบอนุญาตนี้ สามารถปฏิบัติตาม มาตรา 9 วรรคสอง คือ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิด
เผยตามมาตรา 14 หรือ 15 ให้ลบหรือตัดทอนหรือท�ำประการหนึ่งประการใดที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น เช่น มาตรา
15(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมาตรา15(5) เป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล หน่วยงานก็ปฏิบัติโดยการปิดชื่อ เป็นต้น และให้ข้อมูลดังกล่าวไปแก่ผู้ขอ

ค�ำถามที่ 2 สอบถามการข้อรับข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ อบต.
Q : มีเจ้าหน้าที่ อบต. รายหนึ่งมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ขอคัดส�ำเนาค�ำสั่งให้พนักงานส่วนต�ำบล
และเจ้าหน้าที่ไปทัศนศึกษาดูงานปี 2557 ทะเบียนที่ดินเพื่อเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ราย
ชื่อ พนง. ลูกจ้าง และ พนง. จ้างของ อบต. ค�ำสั่งแบ่งงานฯ สมุดลงเวลาราชการ ใบลาและสมุดคุมใบลา ใบขออนุญาต
ใช้รถ ทะเบียนคุมเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น จึงขอความอนุเคราะห์ตอบข้อสงสัย ทาง อบต. ต้องด�ำเนินการตามที่
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ขอหรือไม่
A : สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการขอดูหรือขอส�ำเนาข้อมูล
ข่ า วสารของราชการไม่ ว ่ า จะมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ต าม ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ อบต. รายนี้ เขาก็ ค งทราบสิ ท ธิ ข องเขา
เขาจึงใช้สิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่ง แต่ อบต. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ก็ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสาร
ใดให้ได้หรือไม่ได้ โดยถ้าให้ไม่ได้ก็พิจารณาดูว่าเข้าตามเงื่อนไขในมาตรา 15 ในข้อใด และตอบปฏิเสธผู้ขอไป เพื่อเขาจะได้
ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ในการขอดูข้อมูลข่าวสารต่อไป หรือถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลถ้าไม่ใช่เจ้าของข้อมูลก็ให้ไม่ได้
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ต้องไปศึกษาดูใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หมายเหตุ มีข้อสังเกต จากข้อมูลที่ยกตัวอย่างว่ามีคนขอ เช่น ทะเบียนที่ดินเพื่อเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.6
ข้อมูลข่าวสารนี้จะมีบางส่วนประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นในการพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารไป
ต้องปิดส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และให้เฉพาะส่วนที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลไป
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รอบรั้ว สขร.
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่ของ สขร. ได้ออกตรวจประเมินให้คะแนนหน่วยงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส�ำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่ของ สขร. ได้ออกตรวจประเมินให้คะแนนหน่วยงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ของ สขร. ได้ออกตรวจประเมินให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วย
งานต้นแบบฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ของ สขร. ได้ออกตรวจประเมินให้คะแนนหน่วยงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส�ำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
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