บทความ 41/2562
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย
เป็นเรื่องการขอตรวจสอบงบประมาณการเงินในการจัดฝึกอบรมให้กับเด็กสายกฎหมาย ซึ่ง แต่ละปีมี
จานวนมากหน่วยงานนี้ไม่ใช่กระทรวง กรม หรือท้องถิ่น แล้วพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เข้าไปดูแลได้ไหม
นายฎีกามีหนังสือถึงสภาทนายความ ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณเบิกจ่ายเงินของสานักฝึกอบรม
วิชาว่าความแห้งสภาทนายความ ที่จัดฝึกอบรมแก่นักศึกษาเพื่อสอบใบอนุญาตทนายความจานวน6รายการในช่วง
เวลาที่นายอุทธรณ์เป็นนายกสภาทนายความฯจนถึงปัจจุบันแต่สภาทนายความปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นการบริหาร
ภายในองค์กรตามข้อบังคับสภาทนายความฯ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ซึ่งเอกสาร
ที่ขอมีอยู่ในงบดุลและงบการเงินในเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560ที่
แจกให้สมาชิกและนายฎีกาด้วยแล้ว จึง ไม่ให้ตรวจดูหรือถ่ายเอกสารตามที่ขอ นายฎีกาจึง มีหนังสืออุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ฯ ภาทนายความมี ห นั ง สื อ ขอเลื่ อ นการส่ ง เอกสารไป
ประกอบการพิจารณา เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งนายสภาทนายความและจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ประกอบกับเอกสารตามอุทธรณ์มีจานวนมาก แต่ต่อมาก็ได้ ส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯและชี้แจงด้วย
วาจาสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่นายฎีกามีคาขอเปิดเผยให้ได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายงานการที่3รายรับ
จากการรับสมัครสมาชิก และรักษาสถานภาพ รายการที่ 4 รายได้จากค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตว่าความรายการที่ 5
รายจ่ายที่ใช้จัดอบรมวิช าว่าความรุ่นที่ 46 ถึง ปัจ จุบันและรายการที่ 6 รายได้จ ากค่าสมัค รตัวปีและค่ารักษา
สถานภาพช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน เป็นข้อมูลข่าวสารการบริหารงานภายในของสภาทนายความ ซึ่ง
เป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ และเมื่อข้อมูลข่าวสารมีอยู่ในรายงานการประชุม
และส่งให้สมาชิกอยู่แล้ว ข้อมูลข่าวสารทั้ง 4 รายการจึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15(2) ส่วนข้อมูลข่าวสาร
รายการที่ 1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รายการที่ 2 หลักฐานการนาใบเสร็จ รับเงิ นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมที่เ บิกเงินจากสภาทนายความ เป็นการปฏิ บัติราชการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่ นดิน ในการ
บริหารงานภายในองค์กรสภาทนายความไม่มีลักษณะตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 การเปิดเผยจะแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ข้อมูลข่าวสารนี้จึงเปิดเผยได้ยกเว้นลายมือชื่อที่ปรากฏ
ในเอกสารการเบิกเงิน เพราะจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จึงวินิจฉัยให้สภาทนายความ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณการเบิกจ่ายเงินของสานัก ฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จานวน 6
รายการ พร้อมให้สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องแก่นายฎีกา เว้นแต่ลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปกปิดไว้แต่
ให้เข้าตรวจดูลายมือชื่อได้
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540หารือไปได้ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี 02283 4678
www.oic.go.th (สค. 253/2562)
“ข้อมูลโปร่งใส เชื่อใจ ไร้ทุจริต”

บทความ 42/2562
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เรื่องหมูๆ
เป็นเรื่องของการทามาหาเลี้ยงชีพ แต่บังเอิญไปส่งกลิ่นรบกวนเช้าบ้านจนเหลือจะทน ก็เลยถูกร้องเรียนทั้ง
หนังสือและทางโซเซียล แทบไม่มีที่ยืน ทาอย่างไรดี
นางอู๊ดมีหนังสือจากเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แจ้งว่าตนเองเป็นผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557 แล้วก็ถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นมูลสุกรและน้าเน่าเหม็นมาโดยตลอด แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้องเรียน จึงขอ
ข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้ร้องเรียน ผลการดาเนินการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และรายละเอียดทั้ง หมดของผู้
ร้องเรียนทุกข์ทางเฟสบุ๊คในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.02 น. ซึ่งเทศบาลตาบลหว้านใหญ่แจ้งเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เปิดเผยได้ให้นางอู๊ดส่วนรายชื่อบุคคลที่ร้องเรียนเปิดเผยให้ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา15 (4) (5) และ (6) นางอู๊ดจึงมีหนังสืออุทรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจ ารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯเทศบาลตาบลหว้านใหญ่มี หนัง สือส่งข้อมูลไปประกอบการ
พิจารณาและชี้แจงสรุปว่า เมื่อปี พ.ศ. 2558 เทศบาลฯได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจาก
กลิ่นมูลสุกรและน้าเน่าเหม็นได้ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นโรงเรือน
ก่อนสร้างยัง ไม่เสร็จ ไม่ มีร ะบบจัดการน้าเสีย ปล่อยน้าเสียเจิ่ง นอง ส่ง กลิ่นเหม็นและมีแมลงวันได้แนะนาการ
แก้ปัญหา ซึ่ง ได้รับทราบและจะแก้ไขต่อไป แต่ก็ไม่เป็นไปตามตกลง ต่อมาก็มีเรื่องร้องเรียนอีกจึงมีคาสั่ง ให้หยุด
กิจการ ต่อมานางอู๊ดซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ถูกร้องเรียนเปลี่ยนหน้าไปขออนุญาตใหม่ เทศบาลฯก็อนุญาต แต่
ให้เลี้ยง 2-3 ตัวและต้องทาความสะอาดคอกหมูทุกวันปัญหาก็ยังไม่จบและยังขอเลี้ยงเพิ่มเป็น 15-20 ตัวเทศบาล
เห็นว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตและสุขภาพของชาวบ้าน จึงไม่อนุญาตให้เลี้ยงเพิ่มเติม ต่อมาเทศบาลฯได้รับเรื่องรอง
เรียนทางเฟสบุ๊ค จึงเรียกให้ไปพบเพื่อเปรียบเทียบปรับก็ไม่ไป เทศบาลฯ จึงไปแจ้งความ นางอู๊ดจึงไปแจ้งความ นาง
อู๊ดจึงขอทราบชื่อบุคคลที่ร้องเรียน ซึ่งก็ได้แจ้งข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ให้เผยได้ให้แล้ว ต่อมาพนักงานสอบสวนมี
หนังสือขอทราบชื่อผู้ร้องเรียนเพราะนางอู๊ดไปขอให้พนักงานสอบสวนขอให้แทน เทศบาลก็ได้แจ้งพนักงานสอบสวน
ไปว่าแจ้งให้นางอู๊ดทราบเท่าที่เปิดเผยได้ไปแล้ว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายชื่อบุคคลที่ร้องเรียนหากเปิดเผย
ต่อไปจะไม่มีผู้ไดกล้าให้ข้อมูลการกระทาผิดกฎหมายต่อราชการ อาจทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ การที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ปฏิเสธการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ร้องเรียนจึง
ถูกต้องแล้วส่วนข้อมูลข่าวสารวัน เดือน ปีที่ร้องเรียน สาเหตุที่ร้องเรียน ผลการดาเนินการของเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่และข้อมูลการร้องเรียนทุกข์ทางเฟสบุ๊ค เมื่อเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ชี้แจงว่าได้เปิดเผยให้นางอู๊ดทราบแล้ว ก็
ไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยจึงให้ยกอุทรณ์
เป็นอย่างไรบ้างคับ เรื่องหมูแต่ไม่หมูครับ เรื่องนี้มี 2 คนนะคับคือญาตินางอู๊ดที่ถูกร้องเรียนตอนแรก และ
นางอู๊ดที่ร้องเรียนต่อเนื่องและใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารมีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้หารือไปได้
ครับที่ 02283 4678 www.olc.go.th (ที่ สค 258/2562)

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. 43/2562
วิเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานานการ
น้าตาล เดอะ ซีรี่ส์
เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวแทนชุมชนใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ เพื่อปกป้องดูแล
สภาพชุมชนของตนเอง ว่าจะได้รับสารเคมี หรือมลภาวะจากการประกอบกิจการหรือไม่ อย่างไร
กลุ่มอนุรักษณ์โ ดยนางสาวน้าตาล มีหนัง สือถึง องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน ขอข้อมูลข่าวสารขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบกิจการโรงงานผลิตน้าตาลทราย กาลังผลิต 12,500 ต้นอ้อยต่อวันของบริษัท ทราย
แดง รวม 4 รายการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน มีหนังสือแจ้งปฏิ เสธการเปิดเผยว่า บริษัท ทรายแดงใช้
สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา 17 จึง เปิดเผยให้ไม่ได้ นางสาวน้าตาลจึง มีหนังสืออุทรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน ส่ง
สาเนาข้อมูลข่าวสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงสรุปว่า ข้อมูลข่า วสารรายการที่ 1 คาขอรับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รายการที่ 2 ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) บริษัท ทรายแดงคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่ 1 รายงานประชาคม อยู่ในความครอบครองชองชุมชนไม่มีอยู่ในการบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน รายการที่
4 รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจานในการพิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้าง ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การอนุญาตเป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น จึงไม่มีมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลอุ่มจานตามที่นางสาวน้าตาลมีคาขอสรุปว่า 1 กับ 4 คัดค้าน 3 กับ 4 ไม่มี
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่าข้อมูลข่าวสารรายการที่ 3 และรายการที่
4 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจานชี้แจงว่า “ไม่มี” ข้อมูลข่าวสารตามคาขอจึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ หากนางสาวน้าตาลไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร ก็ใช้สิทธิ์ร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเข้าตรวจสอบเอกสารได้ต่อไป ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ 1 แบบรายการที่ 2 ที่หน่วยงานแจ้งว่า เจ้าของ
ข้อมูล ข่าวสารมีค าคัดค้าน และก็เห็นด้วยกับค าคัดค้านนั้น พิจ ารณาแล้ว เห็นว่าเป็นข้อมูล ข่าวสารในการปฏิ บัติ
ราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร การเปิดเผยจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูล
ข่าวสารรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เปิดเผยได้ยกเว้นสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน การเปิดเผยอาจ
รุกล้าสิทธิของบุคคลอื่นโดยไม่สมควร ตามมาตรา 15 (3)จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 1 )พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องให้นางสาวน้าตาล
กลุ่มอนุรักษ์ใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อ ให้ได้รู้เกี่ยวกับการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐและปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของชุมชนและตนเอง รวมทั้งตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐด้วย
มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับที่ 0 2283 4678 www.oic.go.th

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. 44/2562
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เข้าใจผิด
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานเข้าใจว่าต้องเป็นคาสั่งศาลอย่างเดียว จึงจะให้เอกสารได้ แต่หน่วยงานก็เข้าใจ
วิธีปฎิบัติราชการต่อประชาชนเป็นอย่างดี มีหนังสือแจ้งตอบโดยเร็ว ประชาชนไม่ต้องรอนาน
นายหลักเขตเป็นประชาชนคนหนึ่งแหละคับ ได้มีหนังสือถึง สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขา สิเกา ขอ
ข้อมูลข่าวสารระวางที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์โดยขอให้ระบุว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ตั้งอยู่หมู่ 1 ตาบลไม้ฟาด ด้านทิศตะวันออก
บรรจบ ณ จุดใด ชัดเจนเลยครับ แชร์ Location ให้ด้วย แต่สานักงานที่ดินจังหวั ดตรัง สาขา สีเกามีหนังสือแจ้ง
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า ไม่มีระเบียบข้อกฎหมายให้ปฏิบัติ นายหลักเขตจึงมีหนังสือ อุทรณ์
ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดข้อมูลข่าวสารสานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา มี
หนังสือส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงเพิ่มเติมสรุปว่า สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา มีหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ 28578 ซึ่งระบุว่า ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ตั้งอยู่หมู่ 3 ตาบลไม้ฟาด อาเภอสีเกา จังหวัดตรัง ด้าน
ทิศตะวันออกบรรจบ ณ ป่าสงวนแห้งชาติ (ควบผมเด็ก) ส่วนสาเหตุที่ปฏิ เสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอ
ให้แก่นายหลักเขตเพราะเข้าใจผิดคิดว่าต้องรอให้ศาลมีคาสั่งให้เปิด จังจะสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แกผู้ขอได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารระวางที่ดิน ทุ่งเลี้ยง
สัตว์ ที่ตั้งอยู่หมู่ 1 ตาบลไม้ฟาด ด้านทิศตะวันออก ตามที่นายหลักเขตขอให้ระบุว่าไปบรรจบ ณ จุดไดเป็นข้อมูล
ข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐและไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างไดที่หน่วยงาน
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยได้ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 นายหลักเขตจึงสมควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้สานักงานที่จังหวัดตรัง สาขา สิเกา
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้นายหลักเขต
ไม่เป็นไรครับท่าน ถึงจะเข้าใจผิดแต่ท่านก็มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคาขอให้ผู้ขอทราบอย่างรวดเร็วผู้
ขออุทรณ์ต่อไป ให้คะแนนเต็มครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายฉบับนี้หารือไปได้นะครับ ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ อ มูล ข่ า วสารของราชการ ส านัก งานปลัด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี 0 2283 4678
www.oic.go.th ( ที่ สค.291/2562)

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความหารือ 45/2562
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้
เป็นเรื่องที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือจัดซื้อจัดจ้างไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ซึ่งเรามีคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านพร้อมให้คาหารือ เชิญอ่านครับ
เทศบาลตาบลบ้านใต้ มีหนังสือไปถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งว่าได้รับหนังสือจาก
ประชาชนคนหนึ่ง ขอส าเนาข้ อมูล ข่า วสารส่ วนที่ 2 ของผู้ ช นะการประกวดราคาติดตั้ง เสาไฟฟ้าถนนพลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ รองรั บการท่ อ งเที่ย วและเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ วยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Ebidding)เอกสารส่วนที่ 2 ก็คือคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จึงขอหารือไป 2 ข้อว่า 1 ) ข้อมูลข่าวสารที่เขาเปิดเผย
ให้ได้หรือไม่และต้องสอบถามคาคัดค้านจากเจ้าของข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 17 ก่อนหรือไม่ 2)ผู้ขอรายนี้ไม่ได้เข้า
ไปเกี่ยวข้อง ในการประกวดราคา สามารถขอข้อมูลข่าสารได้ไหม
ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมู ลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้ว
มีหนังสือตอบข้อหารือชี้แจงไปว่า สาเนาเอกสารส่วนที่ 2 ของผู้ชนะการประกวดราคาติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า และคุณสมบัติของผู้ช นะการประกวดราคาแม้ไม่ใช่ผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจ ารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) ก็ตาม แต่ข้อมูล ข่าวสารส่วนที่ 2 ของผู้ช นะการประกวดราคาเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่ผู้ช นะการประกวดราคาใช้ในการยื่นเสนอราคา เพื่อแสดงถึงการมีคุณสมบัติตรงตามที่ราชการกาหนด
ประกอบกับในหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 8 (2) กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส เปิด เผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน นอกจากนี้ การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ดาเนินการเสร็จสิ้นไ ด้ตัวผู้
รับจ้างแล้ว จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ซึ่งเคยมีคาวินิจฉัย ที่ สค. 45/2545 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2545
เป็นตัวอย่างไว้แล้ว และเมื่อเอกสารส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลที่ผู้ประกวดราคาทุกรายมีหน้าที่ต้องยื่นตามหลักเกณฑ์ เพื่อ
ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติว่าถูกต้องหรือไม่การเปิดเผยจึงไม่กระทบประโยชน์ได้เสียของผู้ชนะการประกวดราคา จึงไม่
ต้องแจ้งให้เสนอคาคัดค้านแต่อย่างได
ส่วนประเด็นที่ว่าผู้ขอข้อมูล ข่าวสารไม่ได้เกี่ยวข้อง ขอได้หรือไม่ คืออย่างนี้ค รับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดาเนินการต่างๆของรัฐไหนว่า
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามมีสิทธิขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคาร้องถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้ ดังนั้น แม้ไม่ใช่ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาตามประกาศของหน่วยงาน ก็มีสิทธิขอข้อมูลข่าวสารได้ตาม
มาตรา 11 ครับ
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง คนเชียร์อยู่ชอบสนามก็ขอได้ครับ ถ่ายเอกสารเรื่องนี้แจกให้คนทุกส่วนงานเลยนะครับ
เป็นแนวปฏิบัติได้ รวมทั้งนาหนังสือตอบข้อหารือจัดไว้ที่แฟ้มข้อมูลข่าวสารของท่านตามมาตรา 9 (1) ด้วยครับ มี
ข้อสงสัยของราชการ สานักงานปลัดสานักงานนายกรัฐมลตรี 0 2283 4678 www.oic.go.th
(หารือ 16 สิงหาคม/2562)

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

