
 

บทความ 75/2559 

วีระเชษฐ  จรรยากูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ของผมมี อย. ครับ 

  เรื่องนี้เม่ืออานแลวจะเห็นวาหนวยงานของรัฐพยายามจะเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ

ประชาชนเพ่ือคุมครองผูบริโภคใหมากข้ึน กอนจะซ้ืออะไรไปใชของตัวเองหรือใชในครอบครัวก็ละเอียดสักนิดนะ

ครับอานฉลากใหดี ในสวนของผูประกอบการก็จะมีความรับผิดชอบในสินคาผลิตภัณฑของตนเองมากข้ึนดวย 

  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีขอสงสัยวา หากจะเผยแพรฐานขอมูลการอนุญาต

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเฉพาะโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องมือแพทยตามท่ีไดรับอนุญาตไปจากสํานักงานฯ 

แตติดตรงท่ีวาผลิตภัณฑท่ีอนุญาตไปแลวแตผูประกอบการยังไมไดเผยแพรสูสาธารณะนั้น เปนขอมูลท่ีมีผูใหมาโดย

ไมประสงคใหนําไปเปดเผยตอผูอ่ืนตามมาตรา 15 (6) ถาจะเปดเผยตองแจงใหผูรับอนุญาตคัดคานภายในเวลาท่ี

กําหนดตามมาตรา 17 แตหากสํานักงานฯ จะเปดเผยโดยอางอิงมาตรา 9 (8) ท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองเปดเผยใหประชาชนเขาตรวจดูได เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาจะเอาตัวรอดไดหรือไม ยังตองรับผิดตามมาตรา 20 อีกหรือไม อยางไร ก็เลยมีหนังสือไปหารือการ

ปฏิบัติในกรณีนี้ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

คณะอนุกรรมการตอบขอหารือตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ นั่งหารือกับผูแทน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวไดขอสรุป จึงไดมีหนังสือตอบขอหารือไปวาการขออนุญาตโฆษณา

ผลิตภัณฑของผูประกอบการนั้น อาจมีการยื่นขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑเดียวกันหลาย ๆ คําขอ ดังนั้น 

ผลิตภัณฑชนิดหนึ่งจึงมีการอนุญาตและเลขท่ีอนุญาตใหโฆษณาหลายหมายเลข คืออยางนี้ครับ เชน ยาสีฟนขจัด

คราบบุหรี่ชนิดหนึ่ง หรืออาหารเสริมผสมเห็ดชนิดเม็ดอยางหนึ่ง เขาไดยื่นคําขอมากกวาหนึ่งฉบับ และเม่ืออนุญาตก็

จะอนุญาตตามหนังสือท่ีขอก็หมายความวาท้ังยาสีฟน และอาหารเสริมจะมีหมายเลขอนุญาต อย มากกวาหนึ่ง

หมายเลข แตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมสามารถรูไดวาผูประกอบการจะนําโฆษณาหมายเลขอนุญาตใด

ไปใชเปนสื่อโฆษณาผลิตภัณฑนั้น จึงประสงคจะเผยแพรขอมูลการอนุญาตโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องมือแพทยทุก 

ๆ คําขอ ทุก ๆ หมายเลขท่ีอนุญาตไป เพ่ือใหประชาชนตรวจสอบตัวผลิตภัณฑวาตรงกับท่ีขออนุญาตไวหรือไม แม

ผูประกอบการจะยังไมไดเผยแพรคําขออนุญาตนั้นเองก็ตาม สรุปวาคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร ยา และ

เครื่องมือแพทยท่ีอนุญาตแลวเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) คือ ผลการพิจารณาท่ีมีผลกระทบตอเอกชน

และมาตรา 9 (8) ท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ี

หนวยงาน และตองเผยแพรทางระบบสารสนเทศของหนวยงานดวย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไม

จําเปนตองแจงใหผูรับอนุญาตคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวตามมาตรา 17แตอยางใด 

เรื่องนี้นาสนใจครับ เพราะมีผลดีตอประชาชน ชวยใหใชดุลพินิจในการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพดีได สามารถใชคุมครองสิทธิของตนเองไดจริง ๆ ชวยใหผลิตภัณฑท่ีไมมีคุณภาพคอย ๆ หายไปจากหนาจอ

โทรทัศน มีขอสงสัยอยากหารือขอใหนึกถึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการครับเพราะ “ขอมูลโปรงใส 

ราชการพรอมใหบริการ” ติดตอสํานักงานฯ ไดท่ี 0 2283 4680 www.oic.go.th(หารือ 11 ก.พ. 2559) 
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วีระเชษฐ  จรรยากูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ผลเปนอยางไร จะแจงใหทราบตอไป ! 

  เราคงคุนเคยกับสํานวนการแจงผลของหนวยงานของรัฐ เม่ือเรามีหนังสือไปเพ่ือดําเนินการ                  

เรื่องใดก็แลวแต หากไดรับหนังสือแจงใหทราบความคืบหนาก็ไมพนประโยคหัวเรื่องนี้เลยครับ มาถึง พ.ศ. 2559 

จะยังคงใชประโยคนี้อยูไดหรือไม มีตัวอยางครับ 

  นางเสมอดาวมีหนังสือถึงสํานักขาวกรองแหงชาติ เพ่ือขอสําเนาขอมูลขาวสารการสอบสวน

ขอเท็จจริงและการสอบสวนวินัย จํานวน 8 รายการ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาคําขอในเวลาสมควรจึง

รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตอมาคณะอนุกรรมการพิจารณาและใหความเห็นเรื่อง

รองเรียนไดรับเรื่องดําเนินการจึงไดแนะนําการปฏิบัติวา ขอใหสํานักขาวกรองแหงชาติมีหนังสือแจงนางเสมอดาวไปวา

จะเปดเผยขอมูลขาวสารใหไดหรือไม ตอมาสํานักงานขาวกรองแหงชาติมีหนังสือชี้แจงตอคณะอนุกรรมการฯ วา

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงานขาวกรองแหงชาติไดพิจารณาแลว โดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะแจงใหนาง

เสมอดาวทราบตอไป เขาประเด็นแลวครับ คณะอนุกรรมการฯ เห็นวาสํานักขาวกรองแหงชาติไมกําหนดเวลาแจงผล

การพิจารณาคําขอใหทราบ และระยะเวลาไดลวงเลยมาพอสมควรแลว จึงใหสํานักขาวกรองแหงชาติดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงมติคณะอนุกรรมการฯ 

  เรื่องนี้มีเอกสารบางรายการท่ีหนวยงานแจงวาอยูระหวางคนหาเนื่องจากสูญหาย แตไมทราบวา

จะพบหรือจะหาไปเรื่อย ๆ แตจะใหดูวาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใชกฎหรือระเบียบใดท่ีให

หนวยงานของรัฐ ตองแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน มีระเบียบท่ีเก่ียวของดังนี้ครับ 

  1. มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2547 ใหทุกหนวยงานบริการขอมูลขาวสารแก

ประชาชนดวยความรวดเร็ว กรณีท่ีมีขอมูลพรอมท่ีจะจัดหาใหได ตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยรวดเร็วหรือ

ภายในวันท่ีไดรับคําขอ กรณีท่ีขอมูลท่ีขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

จะตองแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจงกําหนดวันแลวเสร็จใหผูขอทราบดวย 

  2. พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนหรือประสานงานกับหนวยงานอ่ืนตองกําหนดเวลาแลวเสร็จ

ของทุกงานไว ถาไมกําหนด ก.พ.ร. จะกําหนดให มาตรา 38 เม่ือไดรับหนังสือติดตอสอบถามจากประชาชน หรือ

สวนราชการเก่ียวกับงานในหนาท่ี ตองตอบหรือแจงใหทราบภายในสิบหาวันหรือตามกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 37 

  เพราะฉะนั้นตอไปสวนราชการจะตอบหนังสือถึงประชาชนแบบนี้ไมไดแลวนะครับ พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดและตองไมลาชา

ดวย เพราะขอมูลขาวสารท่ีไดไปอาจหมดประโยชนท่ีจะนําไปใชก็ได เคยไดรับคําหารือบอยครับวา จะครบกําหนด

ยื่นเอกสารใหศาลแลว แตขอเอกสารไปยังไมไดเลย “เปดเผยเร็วไว นําไปใชไดทัน” หารือปรึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี 0 

2283 4680  www.oic.go.th 

 

 



 

ยุพาพรเสรีวิวัฒนา 

นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

ขอมูลการประกวดราคา 

เรื่องจัดซ้ือจัดจางเปนเรื่องท่ีมีกรณีรองเรียนและอุทธรณจํานวนมากในบางครั้งหนวยงานของรัฐ                   

อาจไมแนใจในแนวทางการปฏิบัติเนื่องจากแตละเรื่องมีขอเท็จจริงและรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันไปเรา

มาดูกรณีหารือเรื่องนี้กันคะ 

วิทยาลัยเทคนิคอางทองมีหนังสือหารือมายังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวา

บริษัทก. มีหนังสือขอคัดสําเนาเอกสารสวนท่ี๒ของผูชนะการประกวดราคาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี๒ (จอขนาดไมนอยกวา๑๘.๕นิ้ว) จํานวน๘๐เครื่องโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(E-

bidding) ของวิทยาลัยเทคนิคอางทองจึงขอหารือใน๒ประเด็นคือ (๑) กรณีผูเสนอราคาท่ีไดยื่นราคาแตไมผาน         

การพิจารณามีสิทธิขอดูขอมูลการเสนอราคาหรือไม (๒) ในกรณีท่ีเจาของขอมูลไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูลนั้นจัด

อยูในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐หมวด๒ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผยตามมาตรา๑๕ 

(๖) หรือไม 

ในเรื่องนี้คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยคณะอนุกรรมการตอบขอหารือตาม

กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาแลวมีความเห็นวากรณีตามขอหารือขอ (๑) พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐เปนกฎหมายท่ีใหสิทธิแกประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ

ตางๆของรัฐโดยกําหนดใหบุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา

รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารไดดังนั้นผูเสนอราคาท่ีไมผานการพิจารณาก็ยอมมีสิทธิรองขอขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการเสนอราคาดังกลาวได 

สวนกรณีตามขอหารือขอ (๒) เอกสารสวนท่ี๒ของบริษัทข. เปนเอกสารท่ีบริษัทใชในการยื่นเสนอ

ราคากับวิทยาลัยในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding) เพ่ือแสดงถึงการมีคุณสมบัติตรงตามท่ีราชการ

กําหนดและในหลักการของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐตองดําเนินการโดยโปรงใสตรวจสอบไดขอมูลท่ีบริษัทข. ผูชนะ

การเสนอราคายื่นตอวิทยาลัยจึงไมใชขอมูลขาวสารท่ีบริษัทข. จะสามารถกําหนดไมใหวิทยาลัยนําไปเปดเผยตอ

ผูอ่ืนตามมาตรา๑๕ (๖) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ไดประกอบกับการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจัดซ้ือคอมพิวเตอรของวิทยาลัยครั้งนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวเม่ือบริษัทก. ขอคัดสําเนา

เอกสารสวนท่ี๒ของบริษัทข. วิทยาลัยก็สามารถท่ีจะเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวใหทราบได 

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยสราง

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐทานสามารถขอขอมูลขาวสารเพ่ือตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐไดนะคะถามีขอสงสัยหรือตองการหารือติดตอไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลโทร๐๒๒๘๓๔๖๗๘หรือ www.oic.go.th  

*************************** 

 
 
 
 



 
“อยายอม (ตก) เปนเหย่ือ” 

อาชีพราชการไมวายุคใดก็ยังมีคนสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งคนตางจังหวัดจะดวยเหตุผลความม่ันคงมี
เกียรติศักด์ิศรีหรืออะไรก็ตามถามีวิธีใดท่ีจะทําใหลูกหลานไดรับราชการผูเปนพอแมก็พรอมท่ีจะทําเพราะคิดวาคุม
สุดๆเหตุนี้เองจึงมักไดยินขาวมีผูตองสูญเสียทรัพยสินมากมายเพ่ือจะไดเขารับราชการสุดทายนอกจากไมไดรับ
ราชการแลวยังตองเสียเงินเสียทองและเสียความรูสึกมีอุทาหรณเก่ียวกับเรื่องนี้มาเลาสูกันฟงคะ 

นายก. เปนราษฎรอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยไดมีหนังสือถึงนายอําเภอทุงเสลี่ยมเพ่ือขอขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับคําใหการของนางข. และเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบขอเท็จจริงอําเภอฯ
แจงเปดเผยขอมูลเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาและคําใหการของนายก. แตปฏิเสธการเปดเผยคําใหการของ
นางข. โดยใหเหตุผลวาขอมูลขาวสารดังกลาวเปนขอมูลสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยอาจเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล
โดยไมสมควรและอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐มาตรา๑๕วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา๑๗นายก. จึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลดังกลาว 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและ                
การบังคับใชกฎหมายไดพิจารณาคําอุทธรณเหตุผลของอําเภอทุงเสลี่ยมและขอมูลท่ีเก่ียวของแลวขอเท็จจริงฟงได
วาชวงปลายป๒๕๕๖นายก. ทราบวาอบจ. แพรเปดรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและทราบอีกวานางข. ซ่ึง
รับราชการครูรับติวเขมแบบหวังผลได๑๐๐เปอรเซ็นตจึงติดตอกับนางข. และจายเงินลวงหนาเปนเงินสดจํานวน
๒๖๐,๐๐๐บาทตอมามีขาวจับกุมบุคคลท่ีมีการฉอโกงหรือหลอกลวงประชาชนเก่ียวกับการเปดรับสมัครบุคคลเขา
รับราชการในอบจ. แพรซ่ึงอบจ. แพรก็ไดแจงวาไมมีการเปดรับสมัครใดๆนายก. จึงไปขอเงินคืนจากนางข. แตได
เงินคืนมา๖๐,๐๐๐บาทท่ีเหลือนางข. จะทยอยคืนใหแตจนปจจุบันนายก. ก็ยังไมไดเงินท่ีเหลือคืนนายก. จึง
รองเรียนไปยังอําเภอทุงเสลี่ยมอําเภอฯตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแจงผลวานางข. ยืนยันวาไมไดเปนผูรับเงิน
๒๐๐,๐๐๐บาทแตเปนผูโอนเงินดังกลาวใหนางค. ซ่ึงนางค. ไดทําบันทึกรับสภาพหนี้แลวเม่ือวันท่ี๑๖เมษายน
๒๕๕๘และถูกคุมขังอยูท่ีทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหมโดยนางค. ยินยอมจะชดใชเงินจํานวน๒๐๐,๐๐๐บาทคืน
ภายใน๑ปนับจากวันพนโทษหรือสามารถขายท่ีดินไดกอนก็จะคืนใหท้ังหมดดังนั้นนายก. จึงเปนคูสัญญาทางแพง
กับนางค. โดยนางข. ไมมีสวนเก่ียวของในการชดใชเงินดังกลาวนายก. จึงตองการทราบวาอําเภอทุงเสลี่ยมใชเอกสาร
ใดบางประกอบการพิจารณาและนางข. ไดใหถอยคําวาอยางไรจึงไดขอขอมูลขาวสารดังกลาวไปยังอําเภอทุงเสลี่ยม 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯพิจารณาแลวเห็นวาคําใหการของ
นางข. เปนขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามปกติของอําเภอทุงเสลี่ยมในการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีท่ีมีการ
รองเรียนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและตองมีการเรียกบุคคลท่ีถูกรองเรียนเขาชี้แจงแกขอกลาวหาคําใหการของ
บุคคลท่ีเก่ียวของโดยท่ัวไปแลวจึงไมใชขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา๔แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการฯอีกท้ังการตรวจสอบขอเท็จจริงของอําเภอฯไดดําเนินการเสร็จสิ้นและแจงผลใหผูอุทธรณทราบแลวการ
เปดเผยจึงไมทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดตามมาตรา๑๕ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯและเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวนอกจากจะเปน
ประโยชนแกผูอุทธรณแลวยังแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงของอําเภอทุงเสลี่ยม
อีกดวย 

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๓๕แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯจึงมีคําวินิจฉัยใหอําเภอทุงเสลี่ยมเปดเผยคําใหการของนางข. พรอม
ท้ังใหสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองแกผูอุทธรณเวนแตขอมูลขาวสารสวนบุคคลและขอมูลขาวสารในขอบเขตสิทธิสวน
บุคคลคืออายุเลขประจาตัวประชาชนชื่อบิดามารดาและท่ีอยูใหปกปดไว 

การใชความสามารถและความพยายามของตนเองแมจะผิดหวังหรือตองใชเวลาบางแตความ
ภาคภูมิใจจะอยูกับเรานี่แหละคือการมีเกียรติและศักด์ิศรีท่ีแทจริงพบปญหาเก่ียวกับการขอขอมูลขาวสารของ
ราชการสามารถปรึกษาไดท่ี “สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ” โทร. ๐๒๒๘๓๔๖๘๐ 

*************************** 
(คําวินิจฉัยท่ีสค๕๐/๒๕๕๙) 


