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เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน จดหมายข่าว สขร.ฉบับนี้เป็ยฉบับที่2 ของปีนี้ เราจะ

บก. ทักทาย

ได้ทำ�ความรู้จักกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้
นอกจากนี้ ยัง มี ตัวอย่ า งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น-หารื อ และคำ � วิ นิจฉั ย ที่ น่า สนใจรวม
ทั้งภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารฯให้แก่ผู้นำ�ชุมชนเป็นครั้งที่ 2 อีก 2 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบุรีด้วย
หากผู้อ่านท่านใดมีข้อติชมประการใด ยินดีนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
บรรณาธิการ

สารบัญ
IT

ชวนรู้
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รอบรู้เรื่องกฎหมาย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

เจาะค�ำวินิจฉัย
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- รายละเอียดสินค้าระบบโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้งไม่เป็นความลับทางการค้า
- การเปิดเผยหนังสือรับรองผลงาน
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
เรื่องร้องเรียน – หารือ

ที่น่าสนใจ

- การทำ�ลายเอกสารต้นฉบับ

2 จดหมายข่าว สขร.

7

8

ไขปัญหา

10

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ
ของทางราชการ

เปิดโลก

ข้อมูลข่าวสาร

9

รอบรั้ว สขร.

11

สนใจรับเป็นสมาชิก จดหมายข่าว สขร. ฟรี หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ :
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทรศัพท์ 0 2282 2283 , 0 2280 7453
โทรสาร 0 2281 8543
เว็บไซต์ www.oic.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

IT

ชวนรู้

นายอิศเรศ อิศโรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

นิยาม/ความหมาย : (Definition)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร ? ก่อนอื่นเราต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเสียก่อน
โดยทัว่ ไปศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการนัน้ ถ้าเราแบ่งออกตามลักษณะการจัดเก็บข้อมูลนัน้ อาจจ�ำแนกได้ 2 ประเภท
คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่า “เว็บไซต์” ดังนั้น ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ หมายถึง สถานที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน ซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดเก็บอยู่ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจะจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร และมีการจัดท�ำดัชนีรวม ดัชนีประจ�ำแฟ้มหรือสารบัญประจ�ำแฟ้ม เพื่อแยกประเภทของข้อมูล
แต่ละอนุมาตราให้ชดั เจน ซึง่ ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บอยูใ่ นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการนัน้ คือ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ ง
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ
ต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อย 1 ปียอ้ นหลังด้วย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีการนิยามความหมายไว้ชัดเจนใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดังนั้นความหมายจึงเป็นการตีความตามความเข้าใจของคนเขียนบทความ ซึ่งหมายความว่า สถานที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล (ระบบฐานข้อมูล) โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องสามารถเรียกข้อมูลมาแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ได้
ซึง่ ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บต้องมีขอ้ มูลทัง้ หมดของหน่วยงานแต่การแสดงผลขึน้ อยูก่ บั หน่วยงานว่าจะน�ำมาแสดงไว้อย่างไร

แนะน�ำศูนย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : (Introduce)

		
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ที่ สขร. ด�ำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านทาง
เว็บไซต์ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่สนใจ อีกทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังรองรับการด�ำเนินการ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นการน�ำข้ อ มู ล ข่ า วสารตามมาตรา 7
(เป็นข้อมูลทีล่ งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 [เป็นข้อมูลทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดไว้ใน (1) – (8)] แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สขร. พัฒนาขึ้นโดยคณะที่ปรึกษาวิจัยฯ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นัน้ ได้มกี ารศึกษาในเรือ่ งของการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการทัง้ ในส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ถึงโครงสร้างต่างๆ ทีส่ �ำคัญในการจัดท�ำศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ จนกระทัง่
พัฒนาแล้วเสร็จออกมาเป็น “ต้นแบบศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Template)” ทีห่ น่วยงานรัฐสามารถน�ำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ
และมีกระบวนการในการท�ำงานอย่างไรซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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กระบวนการท�ำงาน : Process)

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่สนใจต้องด�ำเนินการเข้าไปรายงานการขอใช้เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่เว็บไซต์ www.oic.go.th/infocenter/001 เลือกที่เมนู “ส�ำหรับหน่วยงานราชการ” แล้วด�ำเนินการเลือกหัวข้อที่ 3 “แบบฟอร์ม
การรายงาน Template ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์”
จะปรากฏรูปแบบการใช้งาน 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ใช้รปู แบบที่ สขร. จัดท�ำขึน้ และติดตัง้ ในเครือ่ งแม่ขา่ ยของ สขร.
เหมาะส�ำหรับหน่วยงานทีไ่ ม่ตอ้ งการความยุง่ ยากในการติดตัง้ ข้อมูลจะจัดเก็บอยูท่ ี่ สขร. การจัดการผ่านชือ่ ผูใ้ ช้
กับรหัสผ่านทีท่ าง สขร. ออกให้ เมือ่ ระบบมีการปรับปรุงเวอร์ชนั่ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซือ้ จัดจ้างและเอกสารเผยแพร่จะถูกส่ง
ไปทีห่ น้าเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ
รูปแบบที่ 2 : ใช้รปู แบบที่ สขร. จัดท�ำขึน้ และน�ำโปรแกรมไปติดตัง้ ในเครือ่ งของหน่วยงาน
เหมาะส�ำหรับหน่วยงานต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงาน ง่ายในการบริหารจัดการ แต่ความสามารถต่างๆ
บางตัวในระบบอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่ เช่น การเรียกดูสถิตติ า่ งๆ ข่าวประชาสัมพันธ์และสือ่ สิง่ พิมพ์ใหม่ๆ หรือเมนูค�ำค้น เมือ่ มีการปรับปรุง
เวอร์ชนั่ ใหม่ๆ ระบบจะต้องดาวน์โหลดมาติดตัง้ เองเพิม่ เติมไม่ได้อพั เดทให้โดยอัตโนมัติ
รูปแบบที่ 3 : หน่วยงานมีเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารทีห่ น่วยงานแล้ว
เหมาะส�ำหรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารด�ำเนิ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานแล้ว หน่วยงานเพียงแต่ปรับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สขร. ที่เป็นแม่แบบ แต่ก็จะไม่สามารถใช้งานความสามารถพิเศษของเว็บไซต์
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ สขร. ได้

การน�ำไปประยุกต์ใช้ : (Applied)

1. กรอกแบบฟอร์มรายงานบนเว็บไซต์ (ข้างต้น) เพือ่ ทีท่ าง สขร. จะได้รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน
แล้วด�ำเนินการออกรหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่านผู้ใช้งาน พร้อมคู่มือการใช้งานให้กับผู้ประสงค์จะด�ำเนินการใช้
รูปแบบที่ 1 กับทาง สขร.
2. น�ำแผ่น cd หรือ download โปรแกรมไปติดตัง้ ทีเ่ ครือ่ ง ทีเ่ ว็บไซต์ขา้ งต้น เลือกหัวข้อส�ำหรับหน่วยงาน
ราชการ แล้วเลือกหัวข้อที่ 1 Template การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารบนเว็บไซต์ส�ำหรับหน่วยงานรัฐ

ความส�ำคัญ : (Importance)

1. สร้างมาตรฐานในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์
2. อ�ำนวยความสะดวกให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานที่ ส นใจในการด�ำเนิ น งานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2554
3. เป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของ สขร. ให้กบั หน่วยงานของรัฐ
4. สร้างช่องทางเลือกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับหน่วยงาน
ของรัฐผ่านทางเว็บไซต์ 		
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เจาะค�ำวินิจฉัย

รายละเอียดสินค้าระบบโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้งไม่เป็นความลับทางการค้า
นางสาวภาวนา ทองศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“การประกวดราคา” เป็นอีกประเด็นที่ต้องได้รับการตรวจสอบ เพราะเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ทางธุรกิจของเอกชน และเพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ กรณีนี้มีอยู่ว่า
บริษัท ก. ซึ่งได้เสนอราคาในการประกวดราคาจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงขอดูข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียดคุณสมบัตทิ างเทคนิคของบริษทั ทีช่ นะการประกวดราคา แต่หน่วยงานปฏิเสธ โดยอ้างว่า ข้อมูล
ข่าวสารตามขอ เป็นความลับทางการค้าของบริษทั และเป็นข้อมูลข่าวสารทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิดเผย
หรือมีผใู้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน�ำไปเปิดเผยต่อผูอ้ นื่ ตามมาตรา 15 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บริษัท ก. จึงอุทธรณ์ค�ำสั่งมิให้เปิดเผยดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและ
การบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของสินค้าที่บริษัทซึ่งชนะ
เสนอในการประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มิใช่ข้อมูลข่าวสารทาง
เทคนิคหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของ
บริษัท จึงวินิจฉัยให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามขอ พร้อมให้ส�ำเนาที่มีค�ำรับรองถูกต้องแก่
ผู้อุทธรณ์
(ค�ำวินจิ ฉัย ที่ สค 161/2556 สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ ht.og.cio.www โดยเข้าเมนู ค�ำวินจิ ฉัย)
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การเปิดเผยหนังสือรับรองผลงาน
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
นางสาวภาวนา ทองศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การประกวดราคาในงานราชการ บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือก มักขอใช้สิทธิตรวจสอบ
คุณสมบัติของคู่แข่งขัน เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ตน กรณีนี้ก็เช่นกัน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก
ได้เข้าร่วมประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงใช้สิทธิขอดูหนังสือ
รับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ข ชนะการประกวดราคา แต่จังหวัดสมุทรสาครปฏิเสธ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามขอ โดยให้เหตุผลว่า ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดที่ชนะการประกวดราคา
ได้ใช้สิทธิคัดค้านตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยอ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคาจ้าง
ใช้ประกอบการประมูลงาน อาจกระทบส่วนได้เสียของตน ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก จึงอุทธรณ์
ค�ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้ ว เห็ นว่ า ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารในกระบวนการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซึ่งด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนทั่วไปอาจยื่นค�ำขอเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การเปิ ด เผยจะเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารตรวจสอบและแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความโปร่ ง ใส
ตามมาตรา 15 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึ ง วิ นิ จ ฉั ย
ให้จังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงาน พร้อมให้ส�ำเนาที่มี
ค�ำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์
(ค�ำวินจิ ฉัย ที่ สค 163/2556 สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ ht.og.cio.www โดยเข้าเมนู ค�ำวินจิ ฉัย)
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การท�เอกสารต้
ำลาย นฉบับ

เรื่องร้องเรียน – หารือ

ก

ารเก็บเอกสารรวมถึงการท�ำลายเอกสารต้นฉบับ
ที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น จ�ำนวนมากในหน่ ว ยงงานของรั ฐ
ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ท�ำให้หน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประสบปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินการหา
สถานที่ดูแลจัดเก็บ รวมถึงวิธีการท�ำลายเอกสารต้นฉบับ
เหล่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าว ได้มีหน่วยงานขอหารือมายัง
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารเข้ า มาอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง และในวันนี้ ผูเ้ ขียนจะขอน�ำกรณีตวั อย่างหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ ข อหารื อ ที่ น ่ า สนใจเข้ า มา เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ที่หน่วยงานของรัฐจะได้น�ำไปปฏิบัติต่อไป
กรณีตัวอย่างที่น�ำมาเสนอในวันนี้ เป็นข้อหารือ
ที่ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ที่เกิดปัญหาในการจัด
เก็ บ เอกสารเวชระเบี ย นของผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ ยู ่ จ�ำนวนมาก
ส่งผลต่อการจัดหาสถานทีด่ แู ลจัดเก็บ ซึง่ โรงพยาบาลแห่งนี้
ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการท�ำบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เอกสารเวชระเบี ย นต้ น ฉบั บ
จั ด เก็ บ ไว้ ใ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส�ำหรั บ กรณี ผู ้ ป ่ ว ย
ขาดการติ ด ต่ อ กั บ โรงพยาบาลเกิ น กว่ า 3 ปี ดั ง นั้ น
โรงพยาบาลได้ขอหารือถึงแนวทางการด�ำเนินการท�ำลาย
เอกสารเวชระเบียนต้นฉบับมาว่า โรงพยาบาลจะต้อง
จัดเก็บเอกสารเวชระเบียนต้นฉบับกรณีผู้ป่วยขาดการ
ติดต่อกับโรงพยาบาลเกินกว่า 3 ปี อีกหรือไม่ ซึ่งมีการ
จัดเก็บบันทึกลงในระบบอีเล็กทรอนิกส์แล้ว รวมถึงการ
ท�ำลายเอกสารต้นฉบับโรงพยาบาลจะต้องมีประกาศแจ้ง
ให้ผู้ป่วยรับทราบ และภายหลังข้อมูลเวชระเบียนของ
ผู้ป่วยที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล
สามารถจัดพิมพ์ลงในกระดาษพร้อมรับรองส�ำเนาถูก
ต้องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะถือว่ามีผลสมบูรณ์

ที่น่าสนใจ

นายอุกฤษณ์ หมั่นกิจการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่
กรณีการหารือดังกล่าว คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เอกสารเวชระเบียนต้นฉบับผู้ป่วย เป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการและเป็นหนังสือของราชการ ดังนั้น
การจั ด เก็ บ จึ ง ต้ อ งด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 57.4 ที่ให้จัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดเก็บรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ป่วย
และเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 35(3) แห่งพระราบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 คือต้องเก็บรักษาไว้ให้อยูใ่ นสภาพทีต่ รวจสอบได้
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ จั ด ท�ำ ส่ ว นการ
ด�ำเนิ น การท�ำลายเอกสารจะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู ้ ป ่ ว ยทราบ
หรือไม่นั้น ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ไม่ได้มีข้อก�ำหนดว่าจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการท�ำลายแต่อย่างใด ดังนั้น
การที่ โรงพยาบาลจะประกาศให้ ท ราบถึ ง การท�ำลาย
ขอให้เป็นดุลพินิจของโรงพยาบาลที่จะพิจารณา และ
ส�ำหรับข้อมูล เวชระเบียนของผู้ป่ว ยที่ถูกจัดเก็บไว้ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสามารถจัดพิมพ์ลง
ในกระดาษพร้ อ มรั บ รองส�ำเนาถู ก ต้ อ งของเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลนัน้ เห็นว่าส�ำเนาต้นฉบับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นส�ำเนาต้นฉบับ แต่การจะ
น�ำไปใช้เพื่อให้มีผลทางกฎหมายในกรณีใดๆ อาจต้อง
พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

7

รอบรู้เรื่องกฎหมาย

ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นความลับของ

ทางราชการ
นายอุกฤษณ์ หมั่นกิจการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ถ้าจะกล่าวถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการนั้น ใช่ว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
ไม่เปิดเผยโดยเด็ดขาด จริงๆ แล้ว หากเป็นกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานที่ก�ำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวพิจารณาว่า หมดความจ�ำเป็นที่ต้องก�ำหนดชั้นความลับอีกต่อไปหรือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือด้วยเหตุผลอันเหมาะสมอย่างใด
ก็ แ ล้ วแต่ดุลพินิจ ของหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ก็อาจยกเลิกชั้นความลับของข้อมูล ข่าวสารลับดังกล่าว
ซึ่งท�ำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเปิดเผยได้ทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ แต่หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนั้นยังสมควรก�ำหนดชั้นความลับไว้ต่อไป แต่หากมี
ผูข้ อซึง่ มีเหตุผลและความจ�ำเป็นทีส่ มควรได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าว ก็อาจมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ
เป็นการเฉพาะให้กบั ผูข้ อทีม่ เี หตุผลและความจ�ำเป็นนัน้ ก็ได้ เมื่อผู้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวแล้ว
(โดยข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ได้ถูกยกเลิกชั้นความลับ) ก็สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้เฉพาะตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถน�ำข้อมูลนั้นไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ตามที่ขอ แต่
หากมีการน�ำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ขอข้อมูลดังกล่าวและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความลับส�ำหรับความปลอดภัยของประเทศก็เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 124 ซึ่งมีโทษจ�ำคุกทางอาญา
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและมีการก�ำหนดเงื่อนไข
การน�ำข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้ เมื่อมีการเปิดเผยหรือน�ำข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้นอกเหนือหรือเกินเลยไป
จากข้อจ�ำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็จะเป็นความผิดซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจ�ำคุกและปรับด้วย
ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีการจัดท�ำบันทึกก�ำหนดข้อจ�ำกัดหรือเงื่อนไขใน
การใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงต้องระมัดระวัง ไม่ใช่ว่าจะน�ำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรก็ได้ รวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลนั้นก็ต้องไม่ให้รั่วไหลไปถึงคนอื่นได้ จึงเป็นกรณีได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องมีความ
รับผิดชอบติดตามไปด้วย ไม่งั้นจะมีความผิดนะครับ
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เปิดโลก

ข้อมูลข่าวสาร
นางสาวยุพาพร เสรีวิวัฒนา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ในปี พ.ศ. 2558 หรือในปีหน้านี้ ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อันเป็นความร่วมมือของ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผู้อ่านหลาย
ท่านอาจมีโอกาสเดินทางหรือท�ำธุรกิจในประเทศอาเซียนมากขึ้น และอาจเกิดข้อสงสัยว่า หากต้องการขอ
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐในประเทศอาเซียน จะสามารถท�ำได้หรือไม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่ อย่างไร
ส�ำหรับเรื่องนี้ ประเทศไทยของเราถือว่าก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น ๆ เนื่องจากเป็นชาติแรกของอาเซียนที่
มีกฎหมายรองรับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้บังคับมานานกว่า 16 ปีแล้ว และกฎหมายฉบับนี้ได้
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในสังคมไทย รวมถึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การท�ำงานไปสู่หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
อิ น โดนี เ ซี ย ถื อ เป็ น ประเทศที่ ส องในอาเซี ย นที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Public Information Disclosure Act) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลใช้บงั คับในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎหมายฉบับนี้
ได้ก�ำหนดประเภทของข้อมูลและระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
และให้สิทธิประชาชนสามารถยื่นค�ำขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะ
ประชาชนอินโดนีเซียหรือนิติบุคคลอินโดนีเซียเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการตอบค�ำขอ
ภายใน 10 วันท�ำการ และขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 7 วันท�ำการ นอกจากนี้ มีข้อยกเว้นส�ำหรับข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผยตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ผู้ขอข้อมูลและหน่วยงานของรัฐ กฎหมายได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ท�ำหน้าที่
ไกล่เกลี่ย และ/หรือวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว
นอกจากประเทศไทยและอินโดนีเซียแล้ว มีเพียง 2 รัฐของมาเลเซียเท่านั้นที่ออกกฎหมายให้สิทธิ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการในปี พ.ศ. 2554 คือ รัฐปีนัง และรัฐสลังงอ ส่วนประเทศอื่น ๆ ใน
อาเซียนยังไม่มีการออกกฎหมายลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ และ
อยู่ระหว่างร่างกฎหมายเพื่อให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม ส่วนประเทศใดจะสามารถออกกฎหมายได้เป็นประเทศถัดไป ต้องติดตามกันต่อไป
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ไขปัญหา
ค�ำถามที่ 1 การขอข้อมูลการสอบสวน

Q : นาย ก. ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย พอถึงชั้นการพิจารณาของกรรมการจังหวัด ได้มีการเพิ่มโทษเป็น
ลดขั้นเงินเดือน และนายกเทศมนตรีได้มีค�ำสั่งลงโทษตามกรรมการจังหวัดแล้ว ต่อมามีผู้มาขอเอกสารการสอบสวน
และลงโทษของนาย ก. โดยอ้างตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ นาย ก. จึงอยากสอบถามว่าหน่วยงานต้นสังกัดสามารถให้
เอกสารดังกล่าวได้ หรือไม่ อย่างไร (ผู้ที่มาขอเป็นบุคคลที่มีคดีความอยู่ในชั้นอนุโญตุลาการกับหน่วยงานของนาย ก.
และมีกรณีบาดหมางกันอยู่เนื่องจากนาย ก.เป็นพยานในคดีดังกล่าว นาย ก. จึงเกรงว่าผู้ขอจะเอาข้อมูลดังกล่าวไป
ท�ำให้เกิดความเสื่อมเสีย)
A : ในกรณีนี้ ประชาชนสามารถขอใช้สทิ ธิในการขอดูขอ้ มูลข่าวสารหรือขอส�ำเนาได้ ไม่วา่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือ
ไม่ก็ตาม ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แต่ก็มีข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งในกรณี
ทีน่ าย ก. ถามมา บุคคลนัน้ สามารถใช้สทิ ธิในการมาขอเอกสารได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่หน่วยงานของรัฐ
ก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ซึง่ ข้อมูลเอกสารการสอบสวนและ
การลงโทษทางวินยั นัน้ มีข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และอาจจะกระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่นด้วย ดังนั้น
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลไม่ได้
หากหน่วยงานใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสาร กรณีมีบุคคลอื่นมาขอข้อมูลข่าวสารนั้น
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อาจได้รับผลกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียให้เสนอค�ำคัดค้านภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งหากในกรณีที่นาย ก. แจ้งคัดค้านไป แต่หน่วยงานไม่ฟังค�ำคัดค้าน หน่วยงานจะต้องแจ้ง
สิทธิอทุ ธรณ์ให้อทุ ธรณ์ภายใน 15 วัน ซึง่ นาย ก. ยังสามารถใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้พจิ ารณาคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ โดยในช่วงระยะเวลาการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าวนี้ หน่วยงาน
จะยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ จนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จะมีค�ำวินิจฉัยออกมา

ค�ำถามที่ 2 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร

Q : มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร
อย่างไรบ้าง
A : ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเว็บไซต์ และคุณภาพของข้อมูล
ข่าวสารตามที่ถามมา ส�ำนักงานฯ ยังไม่ได้ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นหลักเกณฑ์ แต่ส่วนที่ด�ำเนินการแล้ว คือ การเสนอเข้า
คณะรัฐมนตรี เพือ่ มีมติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2554 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ติ ามโดยก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รอบรั้ว สขร.

จัดสัมมนาเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แก่ผนู้ ำ�ชุมชน ณ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมด้วยการศึกษาดูงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ผู้นำ�ชุมชน ณ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมด้วยการศึกษาดูงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
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ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
นางภัคพิชา จันทรศิริ
ผอ.ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
นางศิริกุล ปัญญาดิลก
ผอ.ส่วนนโยบายและวิเคราะห์
นายวิริยะ รามสมภพ
ผอ.ส่วนด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
นายยงยุทธ โหระกุล
หัวหน้าฝ่าบริหารทั่วไป

บรรณาธิการ

นางภัคพิชา จันทรศิริ

คณะท�ำงาน

นางภัคพิชา จันทรศิริ
นางสาวภาวนา ทองศรี
นายอุกฤษณ์ หมั่นกิจการ

ช�ำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 158/2553
ปณ. รองเมือง 10330

ส่ง

เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ ราชการไทยพร้อมให้ข้อมูล

