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การเขียนคำขอขอมูลขาวสารของราชการ
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การรองเรียน

1.   ขั้นตอนการรองเรียน

2.   ขอความที่ควรระบุในหนังสือรองเรียน
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3.   ขอแนะนำในการเขียนหนังสือรองเรียน

8.   ประชาชนจะใชสิทธิอุทรณคำสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

     ในกรณีใดไดบาง
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รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณค
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ขอยกเวน

และกระบวนการคุมครองสิทธิของประชาชน
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 ขอยกเวนที่ 4  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคล รัฐมีหนาที่ดูแลความปลอดภัย

มคงัสนใกิชามสงอข  งอขยัภดอลปมาวคอืรหติวีชอตยารตนัอดิกเหใอกะจกาหดใราสวาขลูมอข ลคคุบ  ทีานหาจเ

ของรัฐ อาจมีคำสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได ทั้งนี้ จะตองมีการชั่งน้ำหนักของประโยชนที่เกี่ยวของดวย

นชเ  นวสบอสรากนวนำสยผเดปเราก  ลูมอขอขผูอตงรตยดโบทะรกลผีมงซึ  ลูมอขอขผูอตนชยโะรปนปเะจมแ

 นชเ  ยผเดปเมไจาอ็กทีานหาจเวลแติวีชงึถยารตนัอบัรดไจาอนายพ

ใหเลยก็ได หรือถาเห็นวาผูขอขอมูลไมมีพฤติกรรมที่จะเปนอันตรายตอผูเกี ยวของ ก็อาจพิจารณาใหทั้งหมด

ก็ได นตนปเ
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กระบวนการขั้นตอนเร�องรองเรียน
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค
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ประเถทของขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู
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หลักเกณฑและวิธีการจัดใหประชาชนตรวจดู
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สาระสำคัญ และขอบเขตการใชสิทธิ

ตามกฏหมายขอมูลขาวสารของราชการ
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ราสวาขลูมอขูรบัริธทิส

Sitti1-96.indd   42 3/3/2553   9:58:25



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส 43

Sitti1-96.indd   43 3/3/2553   9:58:25

ภาคผนวก



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส44

รากชารงอขราสวาขลมูอขิตัญญับชาระรพ

พ.ศ. 2540
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ประกาศ และกฎกระทรวง

ราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพมาตกออีท

ของราชการ พ.ศ. 2540
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รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคศากะรป

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพีทนัวนอกนึขดิกเีทรากชารงอข

บัคงับชใ 0452 .ศ.พ

 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  9 ธันวาคม 2540

และมาตรา 42 วรรคสอง รตามมาตรา 7

มาตรา 8 และมาตรา 9 

ดนหำกดไะจรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคีทรากีธิวะลแฑณกเกัลหมาตีนงัท

ารตามนใมาวคมาตจานำอยัศาอ  42 วรรคสอง ราสวาขลูมอขรากมรรกะณควาลกงัดิตัญญับชาระรพงหแ

ของราชการ มอขีมหใดัจอืรหพมิพดัจรากบักวยกีเรากีธิวะลแฑณกเกัลหดนหำกงึจ นอกนขึดิกเทีรากชารงอขราสวาขลู

ีทนัว 9 มคาวนัธ  2540 บัคงับชใลผีมีนิตัญญับชาระรพีทนัวนปเงึซ  ีนปไอตงัด

 ขอ 1  ตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) ที

มีผลใช

ูยอบัคงับ  บัคงับชใีนรากีธิวะลแฑณกเกัลหีทนัวตแบันนอืดเมาสนใยาภาษกบเุนาจจิกชารนใพมิพงสะลแ

 ขอ 2  ตามมาตรา 7 (4) ทีมีผลใชบังคับอยู และ

บัคงับชใีนรากีธิวะลแฑณกเกัลหีทนัวตแบันปงึนหาลวเนใยาภาษกบเุนาจจิกชารนใพมิพงส

 7 (4)

อข  3  1 อขอืรห  2

รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคอตำทดัจรากนใาลวเะยะรยายขอขหใ

 การขอขยายระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งใหกระทำกอนครบกำหนดระยะเวลาตามขอ 1 หรือ ขอ 2 

ีณรกตแวลแ

อขมาตาลวเดนหำก  1 อขอืรห  2 นิกเมไดไหใาลวเะยะรยายขะจรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณค

ปง

ึนหนิกเมไอืรหนอดืเมาส  ีณรกตแวลแ

อข  4 าวสารตามมาตรา ๙ นขึดิกเที

ทีนัวนอก  9 มคาวนัธ  2540 ลหทีนัวตแบันนัวบิสกหนใยาภรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคอนสเ ฑณกเกั

บัคงับชใีนรากีธิวะลแ

าชกัชมไยดโปไอตวาลกงัด  

อข  5 ปไนตนปเาษกบเุนาจจิกชารนใศากะรปนัวตแงัตบัคงับชใหใีนรากีธิวะลแฑณกเกัลห

                                               ประกาศ ณ ีทนัว  24  ธนัพาภมุก  พ.ศ. 2541

                                                        

                                                        ารตัพุสงิญหณุค(       )ถติดศาม                          

                                                     ีรตนมฐัรกยานกันำสำจะรปีรตนมฐัร

                         รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรป
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รากีธิวะลแฑณกเกัลหบอกะรปยาบิธอำค

นึขดิกเีทรากชารงอขราสวาขลูมอขีมหใดัจอืรหพมิพดัจรากบักวยีกเ

บัคงับชใ 0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพีทนัวนอก

 

 ขอ 1  7 (1) (2) และ (3) ที่มีผลใชบังคับอยู

บัคงับชใีนรากีธิวะลแฑณกเกัลหีทนัวตแบันนอืดเมาสนใยาภาษกบเุนาจจิกชารนใพมิพงสะลแ

อข  2 ารตามมาตราสวาขลูมอขนปเาถตแ  7 (4) 

บัคงับชในีรากีธิวะลแฑณกเกัลหทีนัวตแบันปงนึหนใยาภ   2 นี 

ารตามมาตราสวาขลูมอขกออูผอืรหดนหำกูผอืรหารตูผนปเีท  7 (4)

อข  3 

าลวเะยะรดนหำกบรคะจทีนอกดไรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคอต  งอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคงซึ

ปงึนหอืรหนอืดเมาสนิกเมไดไาลวเะยะรยายขะจรากชาร  ีณรกตแวลแ

อข  4  9 

ทีนัวนอกดิกเที 9 มคาวนัธ  2540 นชเ  น็หเมาวคงทัมวรงรตยดโลผีมทียัฉจินิวำคอืรหาณราจิพรากลผมวรบวรราก งยแ

วาลกงัดยัฉจินิวาณราจิพรากนใงอขวยกีเทีงสัำคะลแ  

ยาภรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคอนสเูดจวรตนชาชะรปหใวาลกงัด ะลแฑณกเกัลหทีนัวตแบันนัวบิสกหนใ

บัคงับชในีรากีธิว   

ตามแผนงานและโครงการตอไปโดยไมชักชาเวนแตคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะมีมติใหถือปฏิบัติ

สนองบประมาณและบุคคลากรเพิม

ดใงายอตแ
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รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคศากะรป

ูดจวรตาขเนชาชะรปหใวไรากชารงอขราสวาขลูมอขีมหใดัจราก

 

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพยวด  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 

ดไูดจวรตาขเนชาชะรปหใวไรากชารงอขราสวาขลูมอข  ราสวาขลูมอขรากมรรกะณคทีรากีธิวะลแฑณกเกัลหมาตนีงทั

ของราชการกำหนด

ารตามนใมาวคมาตจานำอยัศาอ  9 วาลกงัดิตัญญับชาระรพงหแ  รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณค

งอขราสวาขลูมอขีมหใดัจรากบักวยกีเรากีธิวะลแฑณกเกัลหดนหำกงึจ ดูจวรตาขเนชาชะรปหใวไรากชาร  นีปไอตงัด

อข  1 

ของราชการ ตามมาตรา 9 รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 มาตรวคมสมาตกวดะสดไ

ีมีทณามะรปบงะลแรกาลคุบงัลำก

อข  2 ราสวาขลูมอขาวคนคถรามาส

ตาม อข  1 งอเดไ

อข  3  1 กวดะสยดโดไูดจวรตถรามาสนชาชะรปหใวไ

 กาหงาตวไบ็กเปไนวสงาบราสวาขลูมอขกยแะจ  รากิรบหใอืรห  ณ ทีนาถส

 ีนงัท ยวดบอกะรปราสวาขลูมอขูดจวรตอขูผนชาชะรปงอขกวดะสมาวคงึถงึนำคยดโ

อข  4 ราสวาขลูมอขูดจวรตาขเนชาชะรปหใราก  

ดไก็ยัภดอลปมาวคอืรหยอรบยีรเบยีบเะรนปเ  ยวดราสวาขลูมอขูดจวรตอขผูนชาชะรปงอขกวดะสมาวคงึถงึนำคยดโ

อข  5 อขมาตรากนินเำดราก  1 อข  2 อขะลแ  3 นตงาข  

 ปไวทันชาชะรปงซึ

ดไ็กนทแรากิรบชใปไาขเถรามาส

อข  6  าษกบเุนาจจิกชารนใศากะรปนัวตแงัตบัคงับชใหใีนรากีธิวะลแฑณกเกัลห  ปไนตนปเ

    

                                                        ประกาศ ณ ีทนัว  24 ธนัพาภมุก  2541

             

                                                          

                                                            ารตัพุสงิญหณุค(    )ถติดศาม

                                  ีรตนมฐัรกยานกันำสำจะรปีรตนมฐัร

                             รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรป
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บักวยีกเรากีธิวะลแฑณกเกัลหบอกะรปยาบิธอำค

ูดจวรตาขเนชาชะรปหใวไรากชารงอขราสวาขลูมอขีมหใดัจราก

0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ 9 ารตามมาต

 ขอ 1  จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 สำหรับประชาชน

าษกึศะลแาหนครากนใชใถรามาส  รวคมสมาตกวดะสทีนาถสนปเงอตะจ  ยูอีมทีณามะรปบงะลแรกาลคุบงัลำกมาต

นชเ  

อข  2 อพงยีพ  นชเ  ะลแมูหดวมห

อข  3  

รากิรบหใอืรห  ณ  ทีราสวาขลูมอขำนรากนใกวดะสมาวคยวนำอฐัรงอขทีานหาจเีมงอตตแ บ็กเกยแ

อข  4 นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูดจวรตาขเรากนใ  

 ทังนี้จะตองคำนึงถึงความสะดวกของ

ยวดนชาชะรป

อข  5 
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รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคศากะรป

รากชารงอขราสวาขลูมอขงอขงอตกูถงอรบัรำคีมีทานเำสอข

 

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพยวด  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคสาม 

ากฑณกเกัลหงาวรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคงอขบอชน็หเมาวคยดโ านเำสอขรากนใมยีนเมรรธาคกยีรเร

หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการได โดยใหคำนึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย

ยวดบอกะรป   

 หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร

ของราชการเปนไปดวยความเหมาะสมและเปนแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงให

ปไวัทรากนปเวาลกงัดมยีนเมรรธาคดนหำกรากบอชน็หเมาวค  ีนงัด

 1. ถกำหนดได โดยใหถือวา

วลแบอชน็หเมาวคหใดไรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณค  ีนปไอตงัดารตัออืค

  (1)  ขนาดกระดาษ เอ นิกเมไะลานห   4  1 บาท

  (2)  ขนาดกระดาษ เอฟ นิกเมไะลานห  41  1.50 บาท

  (3)  ขนาดกระดาษ บี นิกเมไะลานห   4  2 บาท

  (4)  ขนาดกระดาษ เอ นิกเมไะลานห   3  3 บาท

  (5)  วยีขเพมิพษาดะรกดานข  เอ นิกเมไะลานห 2  8 บาท

  (6)  วยีขเพมิพษาดะรกดานข  เอ นิกเมไะลานห 1  15 บาท

  (7)  วยีขเพมิพษาดะรกดานข  เอ นิกเมไะลานห 0  30 บาท

 2. ือในอัตราที่เกินกวาที

อขนใวไดนหำก  1  

รากชารงอขราสวาขลูมอข  งิรจทแีทนุทนตนิกเมไีทมยีนเมรรธาคกยีรเรากนปเตแนวเ

 3. การเรียกคาธรรมเนียมการใหคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารที่ถือวาคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

บอชน็หเมาวคหใดไรากชารงอข  นิกเมไะลงอรบัรำคารตอันใดิคหใ  5 บาท

 4. ไยารีมผูนปเงอตกูถงอรบัรำคีมทีานเำสอขอืรหานเำสอขผูทีีณรกนใ ยอนด  

มยีนเมรรธาคนวเกย  ดไีณรกกแรวคมาตหใมยีนเมรรธาคารตัอดลอืรห

                              ประกาศ ณ ีทนัว 7 พฤษภาคม 2542

             

                                                                 ารตัพุสงิญหณุค(    )ถติดศาม

                                       ีรตนมฐัรกยานกันำสำจะรปีรตนมฐัร

                                  รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรป
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)8(9 ารตามมาตดไูดจวรตาขเนชาชะรปหใวไดัจงอตีท

0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ

 

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพยวด  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) รากมรรกะณคจานำอหใิตัญญับ

รากชารงอขราสวาขลูมอข  ดไูดจวรตาขเนชาชะรปหใวไดัจงอตะจทีรากชารงอขราสวาขลูมอขดนหำก  

นันวาลกงัดราสวาขลูมอขูดจวรตาขเรากกาจนชยโะรปบัรดไปไวัท

ารตามนใมาวคมาตจานำอยัศาอ  9 (8) วาลกงัดิตัญญับชาระรพงหแ  รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณค

หใดนหำกงึจ  วลแมานงลรากชารนว

 9 ทั้งนีมีกำหนดระยะเวลา

าวกยอนมไ  1 ป ศากะรปนัวตแบัน

                               ประกาศ ณ ีทนัว 21 มคาลุต  2542

             

                                                                 ารตัพุสงิญหณุค(    )ถติดศาม

                                       ีรตนมฐัรกยานกันำสำจะรปีรตนมฐัร

                                   รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรป
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รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคศากะรป

0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ )8(9 ารตามมาต

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติใหอำนาจ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ดไูดจวรตาขเ  ีนงัท ดนหำกรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคีทรากีธิวะลแฑณกเกัลหมาต

ารตามนใมาวคมาตจานำอยัศาอ  9 งนึหครรว  (8) รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540

รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณค  หใดนหำกงึจ  งอขงาจดัจอซืดัจรากาณราจิพรากลผบักวยกีเราสวาขลูมอข

 9 งนึหครรว  (8)

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 ีนงัท  ีนปไอตงัด

 1. ๆกุทนอืดเยารนปเฐัรงอขนาง  นอืดเ

โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง 

ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผูเสนอราคารายนั้นโดยสรุป 

นชาชะรปงอขูดจวรตรากบัรหำส

 2. มาตรากนินเำดราก  1. บบแมาตำทดัจหใ  สขร. 1 ีนศากะรปยาทบนแ

ีนงัท ีทนัวตแงัต 1 มกราคม 2544 ปไนตนปเ

                                 ประกาศ ณ ีทนัว 1 มคาวนัธ  2543

             

                                                                   ารตัพุสงิญหณุค(    )ถติดศาม

                                         ีรตนมฐัรกยานกันำสำจะรปีรตนมฐัร

                                    รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรป
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กฎกระทรวง

(พ.ศ. 2541)

0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพนใมาวคมาตกออ

ารตามนใมาวคมาตจานำอยัศาอ  5 และมาตรา 24 วรรคสอง รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ

พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการออกกฎกระทรวงไว

ีนปไอตงัด

อข  1 รตามมาตลคคุบนวสราสวาขลูมอขยผเดปเรากงดสแีชญับำทดัจรากีมหใ  24 (3) (4) (5) (6) (7) (8)

และ (9) รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 รากยารีมงอตยอนงายองซึดุชงนึหานเำสมอรพ

ตามบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามที่แนบทายกฎกระทรวงนี และเก็บรักษาไวกับเจาหนาที

วาลกงัดราสวาขลูมอขลแูดมุคบวคูผ

อข  2 ลคคุบนวสราสวาขลูมอข

ใหเปนระบบกำกับไวกับขอมูลขาวสารนั้น 

ารตามมาตนตบักวยีกเีทลคคุบนวสราสวาขลูมอขูดจวรตอขีทลคคุบงอข  25

อข  3 วคน็หเทีนวสีมลคคุบนวสราสวาขลูมอขยผเดปเรากงดสแีชญับทีีณรก อืรหูดจวรตอขผูกแยผเดปเมไร

ยวดยูอมืย  ดไก็ยผเดปเะจทีีชญั  ยอนงายอตแ

ตองคงรายการที่แสดงลำดับที วัน เดือน ป ที่ขอตรวจดูหรือขอยืมไว และใหแสดงเหตุผลทีไมเปดเผยไว ในชอง

ยวดุตหเยามห

                        ใหไว ณ ีทนัว 25 นยานุถิม  พ.ศ. 2541

                          (นายชวน  )ยัภกีลห

                             ีรตนมฐัรกยาน

 

Sitti1-96.indd   68 3/3/2553   9:58:32



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส 69

Sitti1-96.indd   69 3/3/2553   9:58:32



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส70

ลผุตหเะลแรากกัลหกึทนับ

)2452 .ศ.พ( 4ีทบับฉ งวรทะรกฎกบอกะรป

0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพนใมาวคมาตกออ

รากกัลห

ารตามมาตราสวาขลูมอขยผเดปเหใงัสจานำอีมูผฐัรงอขีทานหาจเบัดะรดนหำก  20 (2)

ลผุตหเ

 โดยที่มาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดใหมีเจาหนาที

เดปเรากบักวยกีเยัฉจินิวทีานหำทงวรทะรกฎกนใดนหำกทีมาตบัดะรนใ ารตามมาตราสวาขลูมอขยผ  15 าหญปีมที

 

จำเปนตองเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น งการ
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กฎกระทรวง

)2452 .ศ.พ( 4 ีทบับฉ

0452 .ศ.พ รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพนใมาวคมาตกออ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ออกกฎกระทรวงไว 

ีนปไอตงัด

 การมีคำสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 เปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด ใหเปนอำนาจ

ฐัรงอขีทานหาจเงอข  ีนปไอตงัด

 (1) นอืรเลพรากชาราข  รากรุธรากชาราขนปเทีรากาลุตยาฝรากชาราข  รากชาราขนปเทีรากยัอยาฝรากชาราข

รากรุธ  ยัลายทิวาหมนในอืรเลพรากชาราข  รูครากชาราข  รคนาหมพทเงุรกรากชาราขอืรหญัมาสาภสฐัรรากชาราข

นันราสวาขลูมอขลแูดมุคบวคอืรหงอรคบอรคีทานหีมงึซ   6 ปไนึข

 (2) ราหทรากชาราข  จวรำตรากชาราขอืรห  นนัราสวาขลูมอขลแูดมุคบวคอืรหงอรคบอรคทีานหีมงซึ  และ

ตแงัตศยนัชีมงึซูผนปเ  ีรตนัพ  นาวาตรี นาวาอากาศตรี ปไนึขีรตจวรำตนัพอืรห  ีณรกตแวลแ

 (3) ขาราชการตุลาการซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสา

นัชรากาลุตรากชารตแงัต  2 ปไนึข

 (4) ขาราชการอัยการซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร

นัชรากยอัรากชาราขตแงัต  2 ปไนึข

 (5) นถิงอทราหิรบผู  ดัวหงัจนวสราหิรบรากคงอดัลปอืรห  ลาบศทเดัลป  ลาบิภาขุสดัลป  ราหิรบรากคงอดัลป

สวนตำบล ประธานสภาตำบล หรือปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น

ีณรกตแวลแ

 (6) บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหนาที

นนัราสวาขลูมอขลแูดมุคบวคอืรหงอรคบอรค  

 (7) ลคคุบะณคอืรหลคคุบ  รากิธาขลเ

รากยวนำอผู  

วาลกงัดราหิรบูผกาจยามหบอมบัรดไีทฐัรงอข  นันราสวาขลูมอขลแูดมุคบวคอืรหงอรคบอรคีทานหีมงึซ

 (8) พีชาชิวบอกะรปรากมุคบวครกคงองอขนางิตับิฏปรากมุคบวคงึซลคคุบะณคอืรหลคคุบ  านหวัหอืรห

พีชาชิวบอกะรปรากมุคบวครกคงองอขนางกันำส  บัรดไีทพีชาชิวบอกะรปรากมุคบวครกคงองอขีทานหาจเอืรห

วาลกงัดลคคุบกาจยามหบอม  นันราสวาขลูมอขลแูดมุคบวคอืรหงอรคบอรคีทานหีมงึซ

                                                                 วไหใ  ณ ีทนัว 30 นยานุถิม  พ.ศ. 2542

                              (นายชวน  )ยัภกีลห

                                 ีรตนมฐัรกยาน
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ณรธทุอยัฉจินิวำคงายอวัต

ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

0552/59 คส ีท

....................................................................

ณรธทุอูผ

   

: 
 

: ิตาชงหแจวรำตนางกันำส

 ทีนัวงลอืสงันหีมณรธทุอผู 1 พฤษภาคม 2550 รากบักำกผูงึถ  2 นยีบเะทงอก

ประวัติอาชญากร วาผูอุทธรณมีประวัติเก็บอยูในสารบบพิมพลายนิวมือและฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอรของ

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอก  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  ยมัรีรุบงอืมเอภเำอรธูภจวรำตีนาถสงอขมุกบัจกูถรากกาจ

จังหวัดบุรีรัมย  16 พฤษภาคม 2537 ขอหาการพนัน ขอเท็จจริงคือผูอุทธรณมีโพยหวยใตดินติดอยูใน

คงาตสาปเะรก  นิงเนปเดิค  10 บาท จวรำตทีานหาจเงอขนคจวรตรากกาจ  ษทโุหลีดคนปเงซึ  ยีสเดไณรธทุอผูะลแ

วลแบยีบเะรมาตบัรปาค  โดยสวนตัวผูอุทธรณมิไดเปนคนเลนการพนันเปนอาจิณ จากวันเวลาดังกลาวก็ลวงเลย

มาประมาณ 12 วลแป   26 มคาลุต  2549 ลบำตนวสนางกันพนปเรากชาราขบัราขเุจรรบดไณรธทุอผู

ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ไดสงประวัติไปตรวจสอบตามระเบียบของราชการ ผูอุทธรณ

ยังพบประวัติเก็บอยู และประมวลระเบียบการตำรวจทีไมเกียวกับคดี ลักษณะที 32 บทที 4 ขอ 1.3 กำหนดวา 

อืมวนิยาลพมิพนผแ  าหงอตผูบักวยกีเทีีนชัดรตับะลแิตัวะรปีชญับ  จำเลย นผแำทงอตมไทีาญาอีดคนใษทโกันอืรห

นีงัดดไยาลำทยาขนใยูอหใบยีบเะรมาตมรรกษุทะรป อข  1.3.6 

นนันชเดิผมาวค  อขะลแ  1.3.7  นนังัด  

ฯอืมวนิยาลพมิพบบราส  ปเะนาฐีมดไิมณรธทุอผูะลแณรธทุอผูงอขลคคุบนวสลูมอขนปเงซึ ดใงายอตแรกาญชาอน

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทกาจกออณรธทุอผูงอขลูมอขบลิตาชงหแจวรำตนางกันำสหใอขงึจ

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอก  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  อืสงันหีม  ตช 0035/82 ทีนัวงล 17 พฤษภาคม

2550 ถึงผูอุทธรณปฎิเสธการลบขอมูลประวัติอาชญากรของผูอุทธรณออกจากสารบบทะเบียนประวัติอาชญากร

ติาชงหแจวรำตนางกันำสงอข  ลูมอขนา

มุกบัจกูถผู  นันพรากาหอขาหงอตณรธทุอผูาวบพาญาอีดคนินเำดะลแ  ทีาญาอีดคทีขลเ 393/2537 ทีนาถสนใุตหเดิกเ

ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย ยังไมไดรับแจงผลคดีถึงทีสุดจากโรงพักที่จับกุม ในการนำขอมูลประวัติ

การตองหาคดีอาญาจากสารบบทะเบียนประวัติอาชญากร ตองปรากฏขอเท็จจริงอันเปนที่ยุติวามิไดเปนผูกระทำ

ีดคนินเำดรากิตุยอืรหงอฟมไดาขด็ดเงัสรากยัอดุสีทงึถีดคนินเำดรากลผาวงดสแีทนาฐกัลหราสกอเีมยดโดิผมาวค

งอฟบัทะรปมไอืรหงอฟกยงสัลาศอืรห  งอฟกยหใดุสทีงึถาษกาพิพำคีมลาศอืรห  นตนปเ  ดิผมาวคำทะรกรากนปเกาหตแ

 กุคำจงึถษทโงลาษกาพิพดไีมดไิมลาศยดโ  ษทโงลปแนยลีปเรากีมอืรห

นชวายเอืรหก็ดเบัรหำสรากีธิวนปเ  ทดใรากีมมไยดโนวถบรคลาศงอขงสัำคอืรหาษกาพิพำคมาติตับิฏปงอตะลแ งอตะจี

ปไอตลาศงอขงสัำคอืรหาษกาพิพำคมาตีดคบัคงับ  ะณษกัลีดคบักวยกีเมไจวรำตรากบยีบเะรลวมะรปมาตปไนปเนีงทั

ีท 32 ีททบ 4 อข  1 อนุ 1.3 ิตาชงหแจวรำตนางกันำสรากกัลหิตัมุนอะลแ  ีทนัวงล  21 เมษายน 2549 

ทีนัวงลอืสงันหีมณรธทุอผู 11 นยานุถิม  2550 งสัำคณรธทุอรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรปงึถ
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รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอก  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  นยีบเะทนใณรธทุอผูงอขรกาญชาอิตัวะรปลูมอขบลมไที

วาลกงัดรกาญชาอติัวะรป

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพยามหฎก  ทีราสกอเะลแิตาชงหแจวรำตนางกันำสนทแผูะลแณรธทุอผูงอขงจแชีำค วลแงอขวยกีเ

ปรากฏขอเท็จจริงสรุปไดความวา  10 กันยายน 2509  16 พฤษภาคม 2537 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมยจับกุมผูอุทธรณในขอหามีโพยหวยใตดินอยูในกระเปาสตางค

นิงเนปเดิค  10 บาท วลแบัรปาคยีสเดไณรธทุอผูะลแษทโุหลีดคนปเงซึ   26 มคาลุต  2549 ณรธทุอผู

ลบำตนวสนางกันพนปเรากชารบัราขเุจรรบดไ  ตขเกัลหลบำต  ยมัรีรุบงอืมเอภเำอ  ยมัรีรุบดัวหงัจ  บอสจวรตดไงซึ

ประวัติของผูอุทธรณตามระเบียบราชการพบวามีประวัติอาชญากรของผูอุทธรณเก็บอยูในสารบบทะเบียนประวัติ

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอกงอขรกาญชาอ  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  ทีนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทุอผู 1 พฤษภาคม

2550 ถึงผูกำกับการ 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากรขอลบประวัติการกระทำความผิดในขอหาการพนันของ

ผูอุทธรณในทะเบียนประวัติอาชญากรกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีหนังสือ ที ตช 

0035.32/82 ทีนัวงล  17 พฤษภาคม 2550 ลูมอขำนรากบักวยกีเิตับิฏปงาทวนแฑณกเกัลหบารทณรธทุอผูหใงจแ

ท็เอขฏการปงอตาวรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทบบราสกาจกออาญาอีดคาหงอต นปเดไิมณรธทุอผูาวดไิตุยทีนัองิรจจ

ผูกระทำความผิด โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงวาผลการดำเนินคดีถึงที่สุดอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองหรือสั่งยุติ

การดำเนินคดี หรือศาลสั่งยกฟองหรือไมประทับฟอง หรือศาลมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง แตหากเปน

 โดยศาลมิไดมีคำพิพากษาลงโทษถึงจำคุก 

นชวายเอืรหก็ดเบัรหำสรากีธิวนปเษทโงลปแนยีลปเรากีมอืรห  ลาศงอขงัสำคอืรหาษกาพิพำคมาติตับิฏปงอตะลแ

งอขงสัำคอืรหาษกาพิพำคมาตีดคบัคงับงอตะจทีดใรากีมมไยดโนวถบรค ปไอตลาศ  จวรำตรากบยีบเะรลวมะรปมาต

ดีคบักวยกีเมไ  ทีะณษกัล  32 ทีทบ  4 อข  1 อนุ 1.3 ทีนัวงลิตาชงหแจวรำตนางกันำสรากกัลหิตัมุนอะลแ  21 เมษายน

2549 ทั้งนี้ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีหนังสือ ดวนที่สุด ที 0035.323/114 

ลงวันที 5 กรกฎาคม 2550 ถึงสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองบุรีรัมย  ซึ่งสถานีตำรวจ

อำเภอเมืองบุรีรัมย ที บร 0029.3/673  10 กรกฎาคม 2550 ถึงฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 

ฯบวรนิกกาลสนันพรากนลเนาฐดิผมาวคนใณรธทุอผูกแีดคนินเำดรากลผาวงจแิตาชงหแจวรำตนางกันำส  ดุส

ทีงึถีดค

ศาลจังหวัดบุรีรัมยมีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที 1524/2537 คดีหมายเลขแดงที 1395/2537 ลงวันที 17 

พฤศจิกายน 2537 วาผูอุทธรณกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 ผูอุทธรณรับสารภาพ

ใหลดโทษกึ่งหนึ่ง คงใหปรับ 1,000 บาท กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติเห็นวา กรณี

บัรปษทโงลหใลาศงาทรากีธิวชใะจีทกอืลเลาศตแงยีพเงอฟมาตดิผำทะรกณรธทอุูผาวาษกาพิพลาศณรธทุอูผงอข

 นนังัด  

ดีคบักวยกีเมไจวรำตรากบยีบเะรลวมะรป  ทีะณษกัล  32 ทีทบ  4 ยุาอีมดิผำทะรกณรธทุอผูทีะณขบักบอกะรป  28 ป

ยอมไงึจนชวายเอืรหก็ดเนปเะณขดิผำทะรกผีูณรกฑณกเกัลหาขเมไงึจ

ติาชงหแจวรำตนางกันำสรกาญชาอิตัวะรป  ญาอีดคนินเำดะลแมุกบัจกูถรากิตัวะรปลูมอขำนรากนินเำดถรามาสมไงึจ า

ดไรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทบบราสราจกออณรธทุอูผงอข

 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคมฯ ผุอุทธรณชี้แจงเหตุผล

ในการขอลบขอมูลประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญากรวาผูอุทธรณถูกจับขอหาเลนการพนันและไดรับ

วลแพาภราส  ยอนก็ลเดิผมาวคนปเนัอ  ตัิวะรปนยีบเะทบบราสนใยูอฏการปณรธทุอผูงอขรกาญชาอลูมอขทีรากะลแ

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอกงอขรกาญชาอ  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  จุรรบรากบัรดไมไณรธทุอผูหใำทลผีมยคเ

จวรำตมรกงอขบัขลพนปเ  ปไอตณรธทุอูผงอขรากชาร

ีทานหนใานหวากมาวคอตบทะรกลผีมจาอนับุจจปะลแ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

าวน็หเวลแาณราจิพยามหฎก  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  บักวยกีเทีานหจานำอีมงซึรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอกยดโ
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งานทะเบียนประวัติอาชญากรตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการทที

 พ.ศ. 2548 ไดดำเนินการจัดเก็บขอมูลประวัติการกระทำความผิด

ยุาอีมทีะณขนใดิผมาวคำทะรกทีผูงอข  18 ปไนขึป  ารตามงอขมายินทบมาตนชวายเชใิมงซึ  4 ตัิญญับชาระรพงหแ

วัรคบอรคะลแนชวายเีดคาณราจิพีธิวะลแวัรคบอรคะลแนชวายเลาศงตัดัจ  พ.ศ. 2534 าวที  “เยาวชน าวมาวคยามห

”ณรูบิรบปดปแบิสงึถมไงัยตแณรูบิรบปสีบิสนิกเุยาอลคคุบ  รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทนใวไ  รากนินเำดรากนปเงึจ

ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจำเป

วัตถุประสงคเทานั้น  ดังนั้น 

ผูอุทธรณไดกระทำความผิดในขณะที่มีอายุเกิน 18 ปบริบูรณ ซึ่งมิใชกระทำความผิดในขณะที่เปนเยาวชน และ

นิงเนปเบัรปษทโงลหใาษกาพิพำคีมลาศ  1,000 บาท ดิผำทะรกรากิตัวะรปลูมอขบ็กเิตาชงหแจวรำตนางกันำสทีราก

วลแบอชน็หเงึจิตาชงหแจวรำตนางกันำสงอขรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทนใวไณรธทุอผูงอข  นยีบเะทงอกทีรากตแ

ประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติบันทึกรายงานการจับกุมผูอุทธรณที่สถานีตำรวจอำเภอเมืองบุรีรัมย

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอกงอขรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทบบราสนใวไบารทหในางยาร  ติาชงหแจวรำตนางกันำส

กอนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดถือเปนการจัดเก็บทีไมถูกตองเพราะขณะนั้นยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับความผิดและ

ลาศงอขาษกาพิพำคมาตษทโงลราก  ลงโทษ

ยมัรีรุบงอืมเอภเำอรธูภจวรำตีนาถสบัรป  ติาชงหแจวรำตนางกันำสรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอกหในางยารดไิม็ก

บียนประวัติอาชญากร สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติแตอยางใด จนกระทั่งผูอุทธรณรองขอใหลบขอมูลการกระทำผิดของผูอุทธรณออกจากทะเบียน

วลแรกาญชาอิตัวะรป  ิตาชงหแจวรำตนางกันำสรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอก  จึงติดตอขอขอมูลผลคดีเพิ่มเติม

บีเะทบบราสนใงลกึทนับงึจวลแยมัรีรุบงอืมเอภเำอรธูภจวรำตีนาถสกาจ รกาญชาอิตัวะรปนย  

ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป พ.ศ. 

2539 รายละเอียดเกี่ยวกับการลางมลทินก็ไมมีขอปรากฏ จึงเปนการมิไดปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (4)

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 

อมสเูยองอตกูถหใบอชดิผบัรมาวคนใลคคุบนวสราสวาข  ณรธทุอูผงอขดิผมาวคำทะรกรากลูมอขกึทนับรากงัทกีอ

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอก  ิตาชงหแจวรำตนางกันำส  ฏการปีทมาตีดคงหแณรากิตฤพดยีอเะลยารกึทนับดไิม

รธทุอผูาวาษกาพิพลาศทีรไงายอรากำทะรกณรธทุอผูาวาษกาพิพำคนใ ดิผมาวคีมณ  ดิผจใาขเจาอลูมอขบัรดไผูหใำท

งรแยารงายอดิผมาวคำทะรกณรธทุอูผาวดไ  นันงัด  รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอก  ิตาชงหแจวรำตนางกันำส  งจึ

ารตามมาตงิรจนปเทีมาตงอตกูถหใณรธทุอผุงอขรกาญชาอิตัวะรปลูมอขงลปแนยลีปเขไกแงอต  25 ตัิญญับชาระรพงหแ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยบันทึกรายละเอียดพฤติการณแหงคดีตามคำพิพากษารวมทั้งบันทึก

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ผูอุทธรณไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป พ.ศ. 2539 ไว ในทะเบียนประวัติอาชญากร

ณรธทุอูผงอข

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

จึงมีมติใหยกอุทธรณ และใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแหงชาติบันทึกพฤติการณแหงคดี

าษกาพิพำคมาต  นิทลมงาลิตัญญับชาระรพมาตนิทลมงาลรากบัรดไณรธทุอผูทีรากบักวยกีเงิรจจ็ทเอขกึทนับงทัมวร

บรคิตับมสชาริริสงอรคงรทชดเยลุดอลพิมูภาหมรทนิมรปะรพจ็ดเมสทาบะรพีทสากรโวนใ  50 ป พ.ศ. 2539 

ณรธทุอูผงอขรกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทนใวไ

งนึอ   ติาชงหแจวรำตนางกันำส  ดีคงหแณรากิตฤพดยีอเะลยารกึทนับดไ

รกาญชาอิตัวะรปนยีบเะทงอกหใวลแนตงาขงิรจจ็ทเอขกึทนับงัทมวราษกาพิพำคนใฏการปีทมาต  

Sitti1-96.indd   75 3/3/2553   9:58:33



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส76

สำนักงานตำรวจแหงชาติ แจงใหผูอุทธรณทราบ และกอนที่จะไดแกไขเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวใหถูกตองตาม

ความเปนจริง กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติจะใหขอมูลของผูอุทธรณที่บันทึกไว ใน

  นายสมยศ    ีทะณคานหวัห    ยทไอืชเ  3

 ษกัรมรรธยาน   รากมรรก   ฎษิศิพราก

 

  ศาสตราจารย ีดีรป   ยพัรทมษกเ     กรรมการ

  นายวรเจตน  รากมรรก    นตัรีคาภ

   

ญาหกึฮยาน    ิดกัศรมตโ  ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรูผรากมรรก    

  รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                            ีทนัว  15 มคาหงิส  2550
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

1552/45 คส 

ีท

....................................................................

ณรธทุอูผ    : 

 : ีรุบหงิสดัวหงัจ

 

 ผูอุทธรณ  สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธมี

ทีนัวงลอืสงันห  1 นยากิจศฤพ  2550 รุีบหงิสดัวหงัจงึถ  

ยานกูถณรธทุอูผ  ป. นัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอกยาน  ยากงารยารำทกวพบัก

ทีนัวงลอืสงันหีมีรุบหงิสดัวหงัจ  29 นยากิจศฤพ  2550 

ณรธทุอผูกแงิรจจ็ทเอขนวสบอส  กึทนับะลแงิรจจ็ทเอขนวสบอสรากลผราสวาขลูมอขยผเดปเรากธสเิฏปะลแ ำคยอถ

ผูเกี่ยวของ  การเปดเผยขอมูลขาวสารอาจทำใหการบังคับใช

 หรือไมอาจสำเร็จตามวัตถุประสงค ตามมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญัติขอมูล

รากชารงอขราสวาข  พ.ศ. 2540

ทีนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทุอผู  12 มคาวนัธ  2550 

ีรุบหงิสดัวหงัจงัสำค

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพดไยามหฎก  รุีบหงิสดัวหงัจนทแผูงอขาจาวยวดงจแชีำค  ณรธทุอผูงอขาจาวยวดงจแชีำค  และ

วลแงอขวยกีเทีราสกอเ  าวมาวคดไงิรจจ็ทเอข   8 มคานีม  2550 

นัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอ  นัจะรงาบยาคอภเำอ  กวพบัก  กูถาวีรุบหงิสดัวหงัจรากชาราวผูอตนยีรเงอรดไ

ยากงารยารำทนัจะรงาบลบำตนวสรากคงอราหิรบผู  รากนินเำดนัจะรงาบยาคอภเำอหใยามหบอมดไีรุบหงิสดัวหงัจ

งิรจจ็ทเอขนวสบอส  งิสดัวหงัจงิรจจ็ทเอขนวสบอสรากลผนางยารดไนัจะรงาบยาคอภเำอามอต บารทีรุบห  ดัวหงัจงซึ

ปเจาอะลแณรูบมสมไงัยนวสบอสรากนวบะรกาวน็หเวลแาณราจิพีรุบหงิส

ตัิญญับยามหฎกทีงาทวนแมาตปไนปเหใรากนินเำดนัจะรงาบยาค  นวสบอสรากลผนางยารนัจะรงาบยาคอภเำอกาจงัลห

วลแบารทีรุบหงิสดัวหงัจหใมิตเมพิเงิรจจ็ทเอข  นวสบอสรากนวนำสมาตาวน็หเวลแาณราจิพีรุบหงิสดัวหงัจรากชาราวผู

รเำน็กงาตนัจะรงาบลบำตนวสรากคงอราหิรบผูะลแณรธทุอผูาวฏการป

  ก. 

นัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอกยาน  และนาย ข. กาจนพนัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอกยานงอร

 92

ลบำตนวสราหิรบรากคงอะลแลบำตาภสิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2537 ทีบับฉมิตเมพิเขไกแ  5 พ.ศ. 2546 มไอืรห  

ซึ่งไดรับแจงวาผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางระจันไมไดรองทุกขกลาวโทษผูอุทธรณแตอยางใด ขณะที

อรมาวคงจแณรธทุอผูทีีดคงฟอรดไีรุบหงิสดัวหงัจรากชาราวผู นัจะรงาบยาครธูภจวรำตีนาถสจวรำตทีานหาจเอตขกุทง

ยากงารยารำทนาฐนัจะรงาบลบำตนวสรากคงอราหิรบูผบักีดคนินเำดหใ   
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ฯรากมรรกะณคงอขาณราจิพนชันใ  รุสราสวาขลูมอขยผเดปเมไรากลผุตหเงจแชีีรุบหงิสดัวหงัจนทแผู าวป

ณรธทุอผูนัจะรงาบยาคอภเำอกาจมิตเมพิเนวสบอสรากลผอรรากงาวหะรนใ รุีบหงิสดัวหงัจรากชาราวผูงึถอืสงันหีมดไ

ขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบสวนขอเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลศูนยขอมูลขาวสารของราชการ

ณรธทุอผูกแงิรจจ็ทเอขนวสบอสงอขวยกีเที

กึทนับะลแงิรจจ็ทเอขนวสบอสรากลผราสวาขลูมอขยผเดปเรากธสเิฏปะลแ

การสอบสวนขอเท็จจริงอำเภอคายบางระจัน 

รุีบหงิสดัวหงัจ  

 จ็รเำสจาอมไอืรห

ารตามมาตคงสะรปุถตัวมาต  15 (2) รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 ำคยอถกึทนับนวส

พยานผูเกี่ยวของนั้น ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะเดียวกันกับผลการสอบสวนขอเท็จจริง การเปดเผยขอมูลขาวสาร

ดังกลาวอาจทำใหพยานบุคคลที่เกี่ยวของถูกขมขู เกิดอันตรายตอชีวิต ความปลอดภัย หรืออาจทำใหขอเท็จจริง

ที่อยูระหวางพิจารณาเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งอาจเกิดความยุงเหยิงในดานเอกสารและกระบวนการพิจารณา 

ตามมาตรา 15 (2) และ (4) รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540

 ผูอุทธรณชี้แจงสรุปวา  7 มีนาคม 2550 ผูอุทธรณถูกนาย ก. นายกองคการบริหารสวนตำบล

ยานะลแนัจะรงาบ  ข. ยากงารยารำทนัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอกยานงอร  ณรธทุอผู  ขกุทงอรมาวคงจแดไงึจ

 ทีนัวามอต  8 มคานีม  2550 นปเงซึกวพบักณรธทุอผู

พนักงานองคการบริหารสวนตำบลบางระจันไดเดินทางไปรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 

เปนธรรมและความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากนั้นนายกองคการบริหารสวนตำบลบางระจัน 

ณรธทอุูผยันิวนวสบอสรากมรรกะณคงัตดไ  จำนวน 2  กแดไ   

 กลาวหาผูอุทธรณวากอเหตุทะเลาะวิวาทกับนายกองคการบริหารสวนตำบลบางระจัน และ

าชญับบัคงับผูนปเง

ซึนัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอกยานงอร  งสัำคีมดไนัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอยดโ

ณรธทุอผูฑณัทคาภษทโงล  แต ก. อบต. ใงจแะลแวาลกงัดษทโงลงสัำคกิลเกยหใงสัำคีมดไีรุบหงิสดัวหงัจ รากคงอห

บริหารสวนตำบลบางระจันทราบแลว แตองคการบริหารสวนตำบลบางระจันไมดำเนินการแจงใหเทศบาลเมือง

ดใงายอตแบารทณรธทุอูผงอขดักงัสนตนปเง ึซธนัขีรีคบวจะรป

 งัจรากชาราวผูอตนยีรเงอรปไงาทนิดเงซึกวพบักณรธทุอผูาหวาลก ทีนัวนใรุีบหงิสดัวห  8 มคานีม

2550 ดัวหงัจรากชาราวผูอตนยีรเงอรปไนอกาชญับบัคงับผูนางยารมไาว  นัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอยดโ

หใษทโงลงัสำคงสรากนินเำดมไตแณรธทุอูผนอืดเนิงเดัตษทโงลดไ  ก. อบต. าณราจิพีรุบหงิสดัวหงัจ

ยานกูถีณรกนัจะรงาบยาครธูภจวรำตีนาถสจวรำต

ทีานหาจเอตขกุทงอรมาวคงจแณรธทุอผูทีีดคบัรหำส  ก.

และนาย ข. ทำรายรางกายนั้น ศาลจังหวัดสิงหบุรีไดมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองแตใหรอการลงโทษไว 

งิสดัวหงัจงอขงิรจจ็ทเอขนวสบอสรากลผบารทมไงัยณรธทุอผูนับุจจป ดใงายอตแีรุบห  ราสวาขลูมอขอขงึจณรธทุอผู

ชนในการปกปองสิทธิอุทธรณที


ปเมไงายอยันิวงาทษทโงลงสัำคีมนัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงอกูถ มรรธน  นีงทั  าวงจแณรธทุอผู  ณรธทุอทุีตหเ

หบุรีเทานั้นสวนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

ณรธทุอูผนันนัจะรงาบลบำตนวสราหิรบรากคงองอขยันิวงาทษทโงลรากลผปุรส วลแบัรดไ

 คณะกรรมการฯ าวน็หเวลแาณราจิพ  

จวรำตีนาถสจวรำตทีานหาจเอตขกุทงอรมาวคงจแณรธทุ

ภูธรคายบางระจันใหดำเนินคดีกับผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางระจันฐานทำรายรางกาย แตปจจุบัน

งิรจจ็ทเอขนวสบอสรากนินเำดหใยามหบอมบัรดไงซึนัจะรงาบยาคอภเำอ มาวคงจแณรธทุอผูทีีดคะลแยอรบยีรเจ็รสเ

รองทุกขตอเจาหนาที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคายบางระจันนั้นศาลจังหวัดสิงหบุรีไดมีคำพิพากษาลงโทษนายก

องคการบริหารสวนตำบลบางระจันกับพวกแลว การเปดเผยผลการสอบสวนขอเท็จจริงจึงไมทำใหการบังคับใช
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 15 (2) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

ได

นนังอขวยกีเทีนายพำคยอถกึทนับนวส  วลแีรุบหงิสดัวหงัจทีนพืนใรากชารบัรดไมไณรธทุอผูนับุจจปาวน็หเ

และผูอุทธรณไมไดมีพฤติการณเปนผูมีอิทธิพล 

พาภิธทิสะรป  คงสะรปุถตัวมาตจ็รเำสจาอมไอืรห  ง

นึหลคคุบงอขยัภดอลปมาวคอืรหติวีชอตยารตนัอดิกเหใอกมไะลแ

ดใลคคุบ  ตามมาตรา 15 (2) และ (4) รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 รวคมสน็หเงึจ

ดไณรธทุอูผกแยผเดปเ   

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอูผกแณรธทุอมาตราสวาขลูมอขยผเดปเีรุบหงสิดัวหงัจรากชาราวูผหใยัฉจินิวำคีมงึจ

านฒัวยาน       

ีทะณคานหวัห    รติจิวนตัร  4

   

  นายจำนง   รากมรรก    รตัฉมิลฉเ

   

  รองศาสตราจารย  มนตรี  ณรรวุสปูร    กรรมการ

ากิลลัมงาน       รากกมรรก    นฒัวณุค

ษศเิพยราจารตสาศ    ตัวรเ    มิลฉเำฉ    กรรมการ

   

  นายดำรงค    รากมรรก    นืยญุบ

   

  พลเอก ติชิว       ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรูผรากมรรก   นฒัวะยณุบ

หมายเหตุ :  นายดำรง  นืยญุบ  ยัฉจินิวำคนใมานงลดไิมงึจยวป

  รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                            

ีทนัว  11 เมษายน 2551
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

1552/78 คส ีท

 ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิด

ีทนางกันำสงอขราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ

 นิดีทนใิธทิสมรรกงดสแญัคำสอืสงันหบักวยีกเ

....................................................................

ณรธทุอูผ    : 

 : ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดีทนางกันำส

 งดแขลเยามหีดคงพแลาศาษกาพิพำคมาตนีหาจเนปเงซึณรธทุอผู  ที ย.73/2550

ยานหใจานำอบอมดไ  ก. ทนายความ ทีนัวงลอืสงันหีม  8 มกราคม 2551 ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดทีนางกันำสงึถ

 ข. อืรห  ค. าษกาพิพำคมาตนีหกูล  และนาง ง.

อืรห  จ. อืรห  ฉ. ยานงอขายิรภ  ข. 

อขำคยาทกึทนับีมายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดทีนางกันำส  ทีนัวงล  8 มกราคม 2551 ยผเดปเรากธสเิฏป

อขำคมาตราสวาขลูมอข  ลคคุบนวสราสวาขลูมอขนปเาวลผุตหเหใยดโ  ตามมาตรา 15 งนึหครรว  (5) ตัิญญับชาระรพงหแ

รากชารงอขราสวาขลูมอข  พ.ศ. 2540 าษกาพิพำคมาตนีหาจเนปเาวดไงดสแามนาฐกัลหำนถรามาสมไณรธทุอผูงทักีอ

ารตามมาตจานำอีมผูนปเาวอืถะจงซึดุสทีงึถนัอ  24 งนึหครรว  (8) นักวยีดเบับฉิตัญญับชาระรพงหแ  รากนปเยดโ

ีรตนมฐัรกยานกันำสอืสงันหมาติตับิฏป  ีท นร (กขร) 1311/5094 ีทนัวงล  7 นยานุถิม  2543

ีทนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทุอูผ  6 ธนัพาภมุก  2551 วาลกงัดราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพดไยามหฎก  รพดัวหงัจนิดทีนางกันำสงอขราสวาขลูมอขยผเดปเมไรากนใลผุตหเะลแ ายธุยอีรศรคนะ

ยวดงจแชีำคงฟบัรดไงทัามงสดัจหใอขทีราสวาขลูมอขบักบอกะรป ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดทีนางกันำสนทแผูงอขาจาว

รุีบทนนดัวหงัจนิดทีนางกันำสนทแผู  วลแยวดณรธทุอผูงอขะลแ  าวดไงฟงิรจจ็ทเอข  ปงวชนใ  2548 - 2549 นาย ข.

หรือ ค. วน 19 ฉบับใหแกผูอุทธรณเปน

นิสงัทนิงเนวนำจ  10,000,000 บาท  

เก็บเงิน แตธนาคารตามเช็คไดปฏิเสธการจายเงิน ผูอุทธรณจึงฟองรองดำเนินคดีกับนาย ข. ซึ่งตอมาศาลแพง

ทีงดแขลเยามหีดคมาตาษกาพิพำคีมดไ  ย.73/2550 ยลเำจหใ  (นาย ข.) กทจโกแนืคนิงเะรำช  )ณรธทุอผู(  จำนวน

10,000,000 บาท ะลยอรยีบเกอดมอรพ  7.5 บับฉะลตแค็ชเมาตนิงเยาจรากธสเิฏปดไราคานธีทนัวตแบันปอต

 ตอมานาย ก. ในฐานะทนายความผูรับมอบอำนาจจากผูอุทธรณ ไดไปขอตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดง

กรรมสิทธิ์ในที่ดินของนาย ข. และภริยา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำนักงานที่ดินเขตดอนเมือง และ

 โดยนาย ก. ะลแีรุบทนนดัวหงัจนิด

ทีนางกันำสาวงาอ

สำนักงานที่ดินเขตดอนเมืองทำการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิในที่ดินให แตสำนักงานที่ดินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคำขอ โดยใหเหตุผลวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ตามมาตรา 15 งนึหครรว  (5) รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 ถรามาสมไณรธทุอผูงทักีอ

ะจงซึดุสทีงึถนัอาษกาพิพำคมาตนีหาจเนปเาวดไงดสแามนาฐกัลหำน ารตามมาตจานำอีมผูนปเาวอืถ  24 ง

นึหครรว  (8)

Sitti1-96.indd   80 3/3/2553   9:58:34



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส 81

แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ทั้งนี้เปนการปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที

 นร (กขร) 1311/5094 

ทีนัวงล  7 นยานุถิม  2543 นีหาจเนปเณรธทุอผู

ดัยาอดึยลาศหใอขะจนัอิธทิสีมง

ซึาษกาพิพำคมาต  ๆดใงสัำคีมอืรห  าณราจิพีธิวยามหฎกลวมะรปนใวไิตัญญับทีมาตดไ

งพแมาวค  นีกาจกอน  งพแลาศอตยพัรทยลีฉเอขงอรปไดไณรธทุอผู   1 เมษายน 2551

ดไยพัรทยีลฉเณรธทุอูผหใตาญุนอ  มาต็กดุสีทงึถีดคาวฏการปมไงัยะจมแ

อืสงันหนปเงจแชีายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดทีนางกันำส  นางกันำสนทแผูงอขาจาวยวดงจแชีำคบอกะรป

ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดที  าวดไมาวคปุรส  

ของนาย ข. ายิรภะลแ  ยานาวฏการปง

ซึ  ข.  งานนวส  ง.

อืรห  จ. ยานงอขายิรภ  ข.  2 บับฉ  

กดรมบัรรากยดโามดไงนึหบับฉกีอะลแ   บักบอกะรป

ผูอุทธรณมิไดแสดงหลักฐานวาเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่จะมีอำนาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (8) 

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 ราสวาขลูมอขนปเบอสจวรตอข

ีทราสวาขลูมอขงัทกีอ

สวนบุคคลตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (5) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ำสิทธิ

รวคมสมไยดโลคคุบนวส  ดไอขำคมาตราสวาขลูมอขยผเดปเจาอมไงึจ  นีงทั  อืสงันหมาติตับิฏปอืถดไนิด

ทีนางกันำส

ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี ที

 นร (กขร) 1311/5094 ลงวันที 7 มิถุนายน 2543 อยางไรก็ตาม หากผูอุทธรณ

วลแดุส

ีทงึถวาลกงัดีดคาวดไงดสแามนาฐกัลหำนถรามาส  

ณรธทุอูผ

 ผูแทนสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีชี้แจงดวยวาจาสรุปความไดวา สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีไดถือ

ปฏิบัติแนวทางเดียวกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตทีไดมีการเปดเผยขอมูลขาวสารใหผูอุทธรณ

นันบารทดไ  

ีทานหาจเงอขณรากงึถมไาทเูรมาวคนปเจาอ   

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ

แผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ไดสอบถามขอเท็จจริงจากศาลแพงเกี่ยวกับสถานะของคดีหมายเลขแดงที


ย.๗๓/๒๕๕๐ วลแดุสีทงึถาษกาพิพำคีมวาลกงัดีดคาวงจแบัรดไะลแ   รากาลเุทอขอืรห

ีดคบัคงับ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

กฎหมาย าวน็หเวลแาณราจิพ  อขณรธทุอผูทีนิดทีดนฉโอืรหนิดทีนใธิทิสมรรกงดสแญัคำสอืสงันห นปเนนัยผเดปเหใ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเปดเผย

ดไิมนนัะณขนใอืรหานหงวลวไหใทีลูมอขงอขาจเงอขอืสงันหนปเมอยนิยมาวคกาจศารปยดโ  ยผเดปเรากนปเตแนวเ

ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 9 ประการตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. 2540 ตามขอเท็จจริงปรากฏวา ผูอุทธรณเปนเจาหนี้ของนาย ข. ตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดแลวซึ่งมีสิทธิ

ที่จะขอหมายบังคับคดี ยอมถือไดวาเปนบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว ตามมาตรา 24

ง

ึนหครรว  (8) มาต็กรไงายอ  าวายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดีทนางกันำสงอขงจแีชอืสงันหมาตฏการป  นางกันำส

ทีนใธิทิสมรรกงดสแญัคำสอืสงันหีมมไายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิด

ที ยานงอขมานนในิดทีดนฉโอืรหนิด  ข. (จำเลย)

ยผเดปเะจทีราสวาขลูมอขีมมไงึจนนังัด   รากมรรกะณคอตนยีรเงอริธทิสีมมอย

ารตามมาตดไบอสจวรตหใอขรากชารงอขราสวาขลูมอข  13 ประกอบมาตรา 33 ราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ

ของราชการ พ.ศ. 2540 ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคงอขยัฉจินิวาณราจิพจานำอนใยูอมไนีีณรก

ยานงอขายิรภบักวยกีเทีราสวาขลูมอขบัรหำส  ข. นนั  งานาวงิรจจ็ทเอขฏการป  ง. อืรห  จ. ยานงอขายิรภ  ข.

 2 บับฉ  กมรรกะณคหใามานเำสงสายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนิดทีนางกันำสทีมาต าร

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งปรากฏตามรายการทะเบียนวาโฉนดฉบับหนึ่ง นาง ง. หรือ จ. ไดที่ดินมา

โดยรับการใหอีกฉบับหนึ่งไดที่ดินมาโดยการรับมรดก ที่ดินดังกลาวจึงเปนสินสวนตัวของนาง ง. หรือ จ. ภริยา
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ของนาย ข. ยานงอฟณรธทุอผูทีนีหาวงาอะจณรธทุอผูกาหงึถ  ข. นนัยลเำจนปเ  ายิรภีมาสงอขนักมวรนีหนปเ  แต

กมาตงซึายิรภงอขนปเทีนิสยพัรทชใิม็กายิรภงอขวัตนวสนิสยพัรท มาตนีหกูลงอขนิสยพัรทนปเาวดไอืถจาอยามหฎ

งพแมาวคาณราจิพีธิวยามหฎกลวมะรปมาตดไาษกาพิพำคมาตีนหะรำชบัคงับจาอีทนิสยพัรทนปเอืรหาษกาพิพำค

มาตรา 282 วรรคทาย ดังที่ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยเปนแบบอยางไวแลวตามคำพิพากษาฎีกาที 445/2540 

ยานงอขายิรภงอฟดไิมณรธทุอผู  ข. ยลเำจนปเ  ยานงอขายิรภ  ข. ณรธทุอผูงอขาษกาพิพำคมาตนีหกูลนปเดไิมงึจ

ารตามมแ  1489 าวิตัญญับะจยชิณาพะลแงพแยามหฎกลวมะรปงหแ  นักมวรนีหกูลนปเายิรภีมาสาถ  นนันีหะรำชหใ

หำกทิีตัญญับทบงยีพเนปเ็กยาฝงอสงทังอขวัตนวสนิสะลแสรมสนิสกาจ นีหาจเาวมาวคยามหดไิมนีหาจเงอขิธทิสดน

จะมีสิทธิในการบังคับชำระหนี้เอาแกสินสวนตัวของภริยาได โดยมิตองฟองบังคับตามมาตรา 213 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น ผูอุทธรณจึงมิใชบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอขอมูลขาวสารดังกลาว

รวคมสมไยดโลคคุบนวสิธทิสนวกบรรากนปเงัยยผเดปเรากนนัาวกงยิ  ตามมาตรา ๑๕ งนึหครรว  (๕) ตัิญญับชาระรพงหแ

รากชารงอขราสวาขลูมอข  พ.ศ. 2540

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

 ณรธทอุูผงอขณรธทุอกยหใยัฉจนิิวำคีมงึจ

  

  ศาสตราจารย  ิดกัศ    สนองชาติ ีทะณคานหวัห    2

าดิธงาน    ณรรพพไีรศ      กรรมการ

ยราจารตสาศยวชูผ    ปราโมทย  กึนจจปนจะรป   กรรมการ

นชยโะรปลูพยาน    ิตรยีกเยัช     กรรมการ

  พลเอก ยทิพุส  ยัทอุรว      กรรมการ

 

นตัรยัชยาน    ตีณะรปาม  ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรูผรากมรรก    

 

   รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                   ีทนัว  26 นยานุถิม  2551

Sitti1-96.indd   82 3/3/2553   9:58:34



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส 83

ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

2552/88 คส ีท
 

งาปำลดัวหงัจ อืนหเงัวลบำตลาบศทเงอขราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ
 

ำนยาบะรอทงาวะลแงุรปบัรปรากงรคโนิงเยาจกิบเรากากีฎบักวย

ีกเ

....................................................................

ณรธทุอูผ

   :

  
 :

  อืนหเงัวลบำตลาบศทเ

 

งาปำลดัวหงัจ

 ผูอุทธรณมีหนังสือลงวันที 24 พฤศจิกายน 2551 ถึงเทศบาลตำบลวังเหนือ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขอสำเนาฎีกาการเบิกจายเงินโครงการปรับปรุงและวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก

อืนหเงัวลบำตลาบศทเตขเนใยาภ   ยาจกิบเอขรากนใงอขวยีกเ

ีทบอกะรปราสกอเะลแ  


ีทดวง  1 และ 4

ทีนัวงลณรธทุอผูงอขอืสงันหยาทอตกึทนับีมอืนหเงัวลบำตลาบศทเ  25 นยากิจศฤพ  2551 ยผเดปเรากธสเิฏป

าวลผุตหเหใยดโอขำคมาตราสวาขลูมอข  าญาองาทมรรธิตุยมาวคบักวยกีเนาฐกัลหนปเ  ลาศอตอขงอริธทิสีมยลเำจ

วลแูยอดไ  

ีทนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทอุูผ  2 ธนัพาภมุก  2552 วาลกงัดราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพดไยามหฎก  อืนหเงัวลบำตลาบศทเงอขราสวาขลูมอขยผเดปเมไรากนใลผุตหเะลแ  บักบอกะรป

ขอมูลขาวสารที่ขอใหจัดสงมาแลว ขอเท็จจริงฟงไดวา เทศบาลตำบลวังเหนือออกประกาศลงวันที 15 ธันวาคม

2549 ประมูลงานจางโครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ำและบอพักในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ หมูที 4

ตำบลวังเหนือ งบประมาณ 4.8 ลานบาท ปรากฏวาหางหุนสวนจำกัด ว. เปนผูชนะการประมูล และไดมีการทำ

สัญญาจางเหมากอสรางโครงการดังกลาวตามสัญญาเลขที 7/2550  18 มีนาคม 2550 ตอมา ขณะที

วลแปไนิงเยาจกิบเะลแงารสอกรากินเำดดไรากงรคโ  2 งวด กึทนับีมอืนหเงัวลบำตลาบศทเดัลป  ที ลป 53201/367

ทีนัวงล  31 มคาหงิส  2550 อืนหเงัวลบำตีรตนมศทเกยานงึถ  ดักำจนวสนหุงาหาวน็หเวลแบอสจวรตดไาวนางยาร  ว.

ขาดคุณสมบัติในการทำสัญญากับเทศบาล และเสนอใหยกเลิกสัญญารวมทั้งเรียกเงินคากอสรางทีไดจายไปแลว

งทั  2 นืคดวง  ยานตแ  พ. นางยารกึทนับยาทอตกึทนับีมดไนนัะณขนใอืนหเงัวลบำตีรตนมศทเกยาน ฯลาบศทเดัลปงอข

วา หากปลัดเทศบาลฯ มีขอสงสัยเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของคูสัญญาก็สมควรเสนอนายกเทศมนตรีฯ 

นอกบอสจวรตรากมรรกะณคงตังตแ  รากลพยดโปไบอสจวรตรากนินเำดชใิม  รากนินเำดงึจวาลกงัดงารสอกรากงรคโ

ตอไปจนแลวเสร็จและเทศบาลตำบลวังเหนือไดรับมอบงาน ขอเท็จจริงปรากฏอีกวามีผูรองเรียนตอสวนราชการ

ยานาหวาลกงอขวยกีเที  พ. รากะรปยาลหรากชารบยีบเะระลแยามหฎกมาตบอชิมยดโทีานหิตับิฏปาว  มิรสเงสมรก

ทเอขบอสจวรตรากนินเำดงาปำลดัวหงัจหใรากงสัดไนถิงอทงอรคกปราก งิรจจ็  ลผนางยารวลแบอสจวรตงาปำลดัวหงัจ

งาปำลดัวหงัจอืสงันหมาต  บัล  ที ลป 0867.4/754 ทีนัวงล  3 นยากิจศฤพ  2551 าวมาวคปุรส  ลูมีมมไนยีรเงอรอข

และการดำเนินการโครงการปรับปรุงและวางทอระบายน้ำพรอมบอพักของเทศบาลตำบลวังเหนือ 

เจตนาทุจริต แตอาจมีความบกพรองในการไมปฏิบัติตามระเบียบ  จึงใหนายอำเภอ

วังเหนือกำชับตักเตือนผูมีหนาที่เกี่ยวของใหถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑโดยเครงครัด  

ฯลาบศทเดัลปตแ  าวน็หเ   

 

Sitti1-96.indd   83 3/3/2553   9:58:34



นชาชะรปงอขราสวาขลูมอขูรบัริธทิส84

าณาจิพรากบัรดไมไก็  นาฐรตามาวกำตทีนางบอมบัรงอตลาบศทเหใุตหเนปเ  ยาหยีสเมาวคบัรดไหใำท  ยานงอฟงึจ  พ.

ตอศาลจังหวัดลำปาง ตามคดีอาญาหมายเลขดำ ที 310/2551 ลงวันที 3 มีนาคม 2551 ในขอหาปฏิบัติหนาที

 ผูอุทธรณเปนอดีตผูชวยนายชางโยธาของเทศบาลตำบลวังเหนือ และไดรับการรองขอใหเปนพยานใน

คดีดังกลาว  แตไดรับการปฏิเสธโดยให

าวลผุตหเ  วลแูยอดไลาศอตวาลกงัดราสวาขลูมอขอขงอริธทิสีมยลเำจ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

กฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา โครงการปรับปรุงและวางทอระบายนำพรอมบอพักของเทศบาลตำบลวังเหนือได

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยมีการรับมอบงานและเบิกจายเงินใหแกผูรับจางแลว ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนิน

ยวดนิงเยาจกิบเรากากีฎงึถมวรงึซรากงรคโ  จานำอมาตรากชาริตับิฏปรากบักวยกีกเรากชารงอขราสวาขลูมอขนปเงึจ

อืนหเงัวลบำตลาบศทเงอขทีานหะลแ  ญัญับชาระรพมาติธทิสชใจาอมาต็กมไอืรหยีสเดไนวสีมะจาวมไลคคุบ ลูมอขิต

รากชารงอขราสวาข  พ.ศ. 2540 รากชาริ

อืนหเงัวลบำตลาบศทเงอข   ฯลาบศทเดัลปมแ  บักวยกีเาญาอีดคงอฟรากีมดไาวงาอะจ

วาลกงัดรากงรคโนินเำดราก   12 มคาวนัธ  2549

  มาวคงจแหใจิกหาสิวฐัระลแ

ดิผมาวคำทะรกผูบักีดคนินเำดนวสบอสนางกันพหใขกุทงอร  

ผูกระทำความผิดเอง ทั้งนี ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที นร 0505/ว 184 ลงวันที

14 มคาวนัธ  2549 ฯลาบศทเดัลปงอขาญาอีดคงอฟราก  ะนาฐนใชใมไวัตนวสะนาฐนใดีคงอฟรากนปเาวดไาณราจิพงึจ

 บักงอขวยกีเะจมแทีรากชารงอขราสวาขลูมอขหใำทมไก็วัตนวสะนาฐนใาญาอีดคงอฟรากงยีพเะลแ

คดีดังกลาวกลายเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาของศาลได 

ครอบครองของเทศบาลตำบลวังเหนือ และไมเขาลักษณะเปนขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะทำใหการบังคับใช

 ตามมาตรา 15 งนึหครรว  (2) ตัิญญับชาระรพงหแ

รากชารงอขราสวาขลูมอข  พ.ศ. 2540 นันงัด  ดไณรธทุอูผกแานเำสหใะลแอขำคมาตราสวาขลูมอขยผเดปเงึจ  

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

อืนหเงัวลบำตลาบศทเหใยัฉจินิวำคีมงึจ  ณรธทุอูผกแอขำคมาตราสวาขลูมอขยผเดปเ

    ศาสตราจารย ิดกัศ   ีทะณคานหวัห   ิตาชงอนส  ๒

 

นตัรยัชยาน    ตีณะรปาม      กรรมการ

 

ยราจารตสาศยวชูผ   ปราโมทย กึนจจปนจะรป   กรรมการ

  

นชยโะรปลูพยาน    ิตรยีกเยัช     กรรมการ

  

  พลเอก ยทิพุส   ยัทอุรว      กรรมการ

าดิธงาน    ณรรพพไีรศ  ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรูผรากมรรก    

   รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                   ีทนัว  18 นยานุถิม  2552
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

2552/961 คส ีท

  ิตาชงหแจวรำตนางกันำส าษกึศรากาชญับงอกงอขราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ

 กอืลเดัคบอสรากนินเำดรากบักวยีกเ

....................................................................

ณรธทุอูผ    :  

 :  าษกึศรากาชญับงอก  ิตาชงหแจวรำตนางกันำส

 ผูอุทธรณซึ่งเปนผูบังคับหมูฝายตรวจคนเขาเมือง 2 ดานตรวจคนเขาเมือง  

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหนังสือลงวันที 12 มกราคม 2552 และวันที 23 มกราคม 2552 ถึงผูบัญชาการ

าษกึศรากาชญับงอก  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  นวทะรปนชัจวรำตรากชาราขกอืลเดัคบอสรากบักวยกีเราสวาขลูมอขอข

 ีนงัด

 1. กอนยาภลคคุบะลแกอืลเดัครากบัรา

นัขงขแรากบัราขเูผติฑณับิตนเรตับยีนศากะรปอืรหยามหฎกงาททโาญญิรปฒิุวีมูผ  บอสรากลผลวมะรปรากนาผูผ

ยาสงทั  อก. ๑ ปป. ๒ และ นส. ๓ กึทนับยาทบนแีชญับนปเง

ซึ  บช.ศ. ที 0036.325/65 ทีนัวงล  27 นยายนัก  2550

 2. ชัจวรำตรากชาราขงอขกอืลเดัคบอสรากบักงอขวยกีเทีราสวาขลูมอข กอืลเดัคบอสรากบัราขเทีนวทะรปน

รตับาญญัสนัชจวรำตรากชาราขนปเ  ีทนัวงลาษกึศรากาชญับงอกศากะรปมาต  19 เมษายน 2550 

 3. ชัจวรำตรากชาราขงอขกอืลเดัคบอสรากบักงอขวยกีเ

ทีราสวาขลูมอข กอืลเดัคบอสรากบัราขเทีนวทะรปน

รตับาญญัสนัชจวรำตรากชาราขนปเ  ีทนัวงลาษกึศรากาชญับงอกศากะรปมาต  9 มคาหงิส  2550 

 4. าขเทีกอนยาภลคคุบงอขนัขงขแบอสรากบักงอขวยกีเทีราสวาขลูมอข รากชาราขนปเนัขงขแบอสรากบัร

รตับาญญัสนัชจวรำต  

ีทนัวงลาษกึศรากาชญับงอกศากะรปมาต  9 มคาหงิส  2550 

 กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีบันทึก ที

 0036.3/527 ลงวันที


 10 มีนาคม 2552 

ถึงผูอุทธรณ ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารรายการที

 1 โดยใหเหตุผลวาเปนเอกสารเกี่ยวกับความเห็นและ

ขอแนะนำภายในสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตามมาตรา 15 (3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 สวนรายการที 2 รายการที 3 และรายการที 4 ปฏิเสธการเปดเผยในสวนที่เกี่ยวกับผลคะแนนของ

นัขงขแบอสรากะลแกอืลเดัครากบัราขเรคัมสผู  ลคคุบนวสราสวาขลูมอขนปเาวลผุตหเหใยดโ  นปเะจยผเดปเราก

การรุกล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร ตามมาตรา 15 (5) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 


ทีนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทุอผู  1 เมษายน 2552 รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคงึถ  งสัำคณรธทุอ

วาลกงัดราสวาขลูมอขยผเดปเหใิม

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพยามหฎก  ณรธทุอมาตราสวาขลูมอข  งอขวย

กีเ

ทีราสกอเงทัมวร  าจาวยวดงจแชีำคงฟบัรดไงทั

าษกึศรากาชญับงอกนทแผูงอข  ติาชงหแจวรำตนางกันำส  วลแยวดณรธทุอผูงอขอืสงันหนปเงจแชีำคะลแ  งิรจจ็ทเอข

าวมาวคดไปุรส  ทโาญญิรปิฒุวีมทีนวทะรปนชัจวรำตรากชาราขนปเณรธทุอผู  
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รตับาญญัสนชัจวรำตรากชาราขนปเ  ชีญับนใยูออ

สำรอง รปิฒุวีมผูกอนยาภลคคุบรคัมสบัรดปเดไิตาชงหแจวรำตนางกันำสามอต รตับยีนศากะรปอืรหยามหฎกงาททโาญญิ

 นยีขเอขบอสรากฑณกเนาผบอสผีูมาวฏการปงซึ

ะลยอร  60 งยีพเ  18 คน งตังตแะลแุจรรบะจทีงัลำการตัอาวกยอนทีนวนำจนปเนัอ  ติาชงหแจวรำตนางกันำสะลแ

งาวี  บอสรคัมสผูงอขนนแะคำนรากยวด

ะลยอรนยีขเอขบอสรากฑณกเนาผมไทีกอนยาภลคคุบมลุกนใ  60 ลผดัวรากาชิวกัลหมาตลผลวมะรปาม  

เขารับการฝกอบรมสำหรับบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรใหครบตามจำนวนที่เปดรับ ซึ่ง

ะาพฉเยดโนวทะรปนชัจวรำตรากชาราขอตมรรธนปเมไาวน็หเณรธทุอผู  อขงอรณรธทุอผู

ติาชงหแจวรำตนางกันำสอตมรรธนปเมาวค  งอรคกปลาศอตีดคงอฟดไามอตะลแ  

ประกอบการฟองคดีดังกลาว โดยขอมูลขาวสารที่กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดปฏิเสธการ

ยวดบอกะรปณรธทุอูผกแยผเดปเ

 1. าษกึศรากาชญับงอกอืสงันหบักวยีกเราสวาขลูมอข  ีท 0036.325/65 ีทนัวงล  27 นยายนัก  2550  

 2. ชัจวรำตรากชาราขงอขกอืลเดัคบอสรากบักงอขวยกีเทีราสวาขลูมอข กอืลเดัคบอสรากบัราขเทีนวทะรปน

รตับาญญัสนชัจวรำตรากชาราขนปเ  ทีนัวงลาษกึศรากาชญับงอกศากะรปมาต  19 เมษายน 2550 จวรำตรากชาราข(

ีรตาญญิรปาวกงูสิฒุวีมูผ  ีทนุร  1) ีนงัด

 2.1 คบอสาขเทีดมหงทัจวรำตรากชาราขงอขนยีขเอขบอสนนแะคลผงดสแราสกอเ บัดำลมาตงยีรเกอืลเดั

กอืลเดัคบอสรากยาสมาตกอืลเดัคบอสาขเรคัมสีทขลเ

 2.2 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนของขาราชการตำรวจตามสายการ

กอืลเดัคบอส

 2.3 

รตับาญญัสนัช  นคะลตแนยีขเอขบอสนนแะคลผมอรพกอืลเดัคบอสรากยาสมาตนนแะคบัดำลมาตงยีรเ

 3. ชัจวรำตรากชาราขงอขกอืลเดัคบอสรากบักงอขวยกีเทีราสวาขลูมอข กอืลเดัคบอสรากบัราขเทีนวทะรปน

รตับาญญัสนชัจวรำตรากชาราขนปเ  ทีนัวงลาษกึศรากาชญับงอกศากะรปมาต  9 มคาหงิส  2550 จวรำตรากชาราข(

)ีรตาญญิรปาวกงูสิฒุวีมูผ  ีนงัด

 3.1 คบอสาขเทีดมหงทัจวรำตรากชาราขงอขนยีขเอขบอสนนแะคลผงดสแราสกอเ บัดำลมาตงยีรเกอืลเดั

กอืลเดัคบอสาขเรคัมสีทขลเ  กอืลเดัคบอสรากยาสมาต

 3.2 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนของขาราชการตำรวจตามสายการ

กอืลเดัคบอส

 3.3 นการประมวลผลสอบ

ขอเขียนมีผลคะแนนสอบ สุด

เรียงลงมาจนครบตามอัตราที่สำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดตามสายการสอบคัดเลือก และไดรับคัดเลือกเขา

 นคะลตแบอสนนแะคลผมอรพ

 3.4 นการประมวลผลสอบ

บอสนนแะคลผีมนยีขเอข  ทีารตั

สำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด ไดรับการคัดเลือกสำรองเรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือกตามสายการสอบ

กอืลเดัค  รากงสัยันมาตรตับาญญัสนชัจวรำตร

ธทุศิพีรสเกอเจวรำตลพงอข  สวเายีมตเ  ทีนัวงล  1 มคาลุต  2550 าษกึศรากาชญับงอกอืสงันหยาท  ที 0036.325/65

ีทนัวงล  27 นยายนัก  2550 นคะลตแบอสนนแะคลผมอรพ

 3.5 นยีขเอขบอสลผลวมะรปรากน

บอสนนแะคลผีม   นางกันำสทีารตัอาวกนิกเบอสนนแะคบัดำลงยีรเ
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ตำรวจแหงชาติกำหนด เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือกตามสายการสอบคัดเลือกแตไมไดรับการคัดเลือก

 ธทุศิพีรสเ  

สวเายีมตเ  ทีนัวงล  1 มคาลุต  2550 าษกึศรากาชญับงอกอืสงันหยาท  ที 0036.325/65 ทีนัวงล  27 นยายนัก  2550

นคะลตแบอสนนแะคลผมอรพ

 4. าขเทีกอนยาภลคคุบงอขนัขงขแบอสรากบักงอขวยกีเทีราสวาขลูมอข รากชาราขนปเนัขงขแบอสรากบัร

ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามประกาศกองบัญชาการศึกษาลงวันที 9 สิงหาคม 2550 (บุคคลผูมีวุฒิปริญญาโททาง

)ติฑณับิตนเรตับยีนศากะรปอืรหยามหฎก

 4.1 งขแบอสาขเทีดมหงทักอนยาภลคคุบงอขนยีขเอขบอสนนแะคลผงดสแราสกอเ บัดำลมาตงยีรเนัข

นัขงขแบอสาขเรคัมสีทขลเ  นัขงขแบอสรากยาสมาต

 4.2 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบแขงขันของบุคคลภายนอกเรียงตามลำดับคะแนนตามสายการสอบ

นัขงขแ

 4.3 นยีขเอขบอสลผลวมะรปร

มีผลคะแนนสอบแขงขันไมผานเกณฑการตัดสินรอยละหกสิบและผานการทด

ามงลงยีรเดุสทีกามกาจบอสนนแะคบัดำลงยีรเ  นวนำจีม(  462 คน) 

กำหนด (480 )ารตัอ  นัขงขแบอสรากยาสมาต  

ชั้นสัญญาบัตรตามนัยสั่งการของพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส ลงวันที 1 ตุลาคม 2550 ทายหนังสือ

าษกึศรากาชญับงอก  ีท 0036.325/65 ีทนัวงล  27 นยายนัก  2550 นคะลตแงอขบอสนนแะคลผมอรพ

 4.4 นยีขเอขบอสลผลวมะรปร

บิสกหะลยอรนิสดัตรากฑณกเนาผมไนัขงขแบอสนนแะคลผีม  

คัดเลือกสำรองเรียงลำดับคะแนนสอบจากมากที่สุดเรียงลงมา (มีจำนวน 120 คน) ตามสายการสอบแขงขัน

รตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามนัยสั่งการของ

พลตำรวจเอก ธทุศิพีรสเ  สวเายีมตเ  ทีนัวงล  1 มคาลุต  2550 าษกึศรากาชญับงอกอืสงันหยาท  ที 0036.325/65

ีทนัวงล  27 นยายนัก  2550 นคะลตแงอขบอสนนแะคลผมอรพ

าณราจิพนัชนใ  าษกึศรากาชญับงอกนทแูผ  ิตาชงหแจวรำตนางกันำส  ณรธทุอูผีทราสวาขลูมอขาวงจแีช

ชัจวรำตรากชาราขกอืลเดัคบอสรากบักวยกีเราสวาขลูมอขนปเอขำคีม มรบอกฝรากบัราขเทโาญญิรปิฒุวีมผูนวทะรปน

 ยามหฎกงาททโาญญิรปิฒุวีมผูกอนยาภลคคุบนัขงขแบอสรากะลแ

รตับาญญัสนชัจว  ติาชงหแจวรำตนางกันำสงซึ

 พ.ศ. 2550 รวม 2 งัรค  ใน 3 นุร  อืค

 ครั้งที

 1 รุนแรก เปนการสอบคัดเลือกขาราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาโทในสายการเงิน 

สายธุรการและสายปองกันปราบปราม จำนวน 120 อัตรา โดยมีผูมาสมัครสอบเต็มตามจำนวนที่เปดรับสมัคร 

 ดไมไลผศากะรปรากนใตแ

ขลเวัตนปเีทนนแะคุบะร  กอืลเดัครากฑณกเนาผีทูผีมมไีนนุรนใ

ทีงรัค  2 นวนำจบอสรากนปเ  2 นรุ  อืค  ทีนรุ  2 ทโาญญิรปิฒุวีมทีนวทะรปนชัจวรำตรากชาราขกอืลเดัคบอส

นุนสบันสะลแรากยวนำอยาสนใ  จำนวน 80 ารตัอ  มารปบารปนักงอปยาสะลแ  จำนวน 220 ารตัอ  ฑณกเนาผผีูม

แรตับาญญัสนชัจวรำตรากชาราขนปเงตังตแรากบัรดไะลแกอืลเดัคราก งาวารตัอมาตม็ตเวล  ฑณกเนาผทีผีูมงัยตแ

 ซึ่งผูอุทธรณอยูใน

ทีนรุนวส  3 กะรปอืรหยามหฎกงาททโาญญิรปิฒุวีมงซึกอนยาภลคคุบนัขงขแบอสรากนปเ ติฑณับิตนเรตับยีนศา

ในสายงานนิติกรและพนักงานสอบสวน จำนวน 480 อัตรา มีผูผานเกณฑรอยละ 60 ในภาคการสอบขอเขียน

จำนวน 18 คน จากผูเขาสมัครสอบจำนวน 974 คน จึงยังมีอัตราวางจำนวนมาก 
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ของสำนักงานตำรวจแหงชาติจะไมมีการขึ้นบัญชีสำรองไว 

 ดังนั้น  ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ

จึงมีนโยบายใหนำคะแนนของผูที่สมัครสอบแตไมผานเกณฑรอยละ 60 มาประมวลผลตามหลักวิชาการวัดผล

บัรดปเทีนวนำจมาตบรคหใ  วาลกงัดยาบยโนมาตรากนินเำดดไาษกึศรากาชญับงอกงซึ  

ประมาณ 600 คน  ีทกึทนับมาต  0036.325/65 ีทนัวงล  27 

นยายนัก  2550 งัทบรคีนนุรนในัขงขแบอสูผงัตงตแดไิตาชงหแจวรำตนางกันำสนับุจจปะลแ  480 วลแารตัอ

าวน็หเณรธทอุูผีทน็ดเะรปนใ  ีทนุรนใงอรำสีชญับนใูยอนต  2  ีทนุรนใ(  3) 

งยีพเนาผบอสผีูม  18 คน ลผดัวรากนทแงตังตแะลแุจรรบงอรำสีชญับนใยูอทีผูำนมไงึจดใุตหเ  รากชาราขหใำทงซึ

ตร าวงจแชีาษกึศรากาชญับงอกนทแผู

กำหนดคุณสมบัติของผูเขาสอบใน

วไงรัคะลตแ   ทีนรุนใบอสรากะารพเ  3 นี มีทีผูรากงอต

ยามหฎกงาทฒิุว  วาลกงัดรตสาศนใามบจดไิมณรธทอุูผงึซ

นันณรธทุอูผงอขอขำคมาตราสวาขลูมอข  

ผูอุทธรณทราบแลว สวนเหตุผลทีไมเปดเผยผลคะแนนของทั้งผูที่สอบผานและไมผาน 

การละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูสมัครสอบ สำหรับบันทึก ที 0036.325/65 ลงวันที 27 กันยายน 2550 เปนการ

บขอเขียน จึงเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ได ตามมาตรา 15 (3) ตัิญญับชาระรพงหแ

รากชารงอขราสวาขลูมอข  พ.ศ. 2540 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

กฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา วจ

ชั้นสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแหงชาตินั้น ไดมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบ

 ขอมูลขาวสารรายการที 1 บันทึกกองบัญชาการศึกษาที 0036.325/65 ลงวันที 27 กันยายน 

2550 

นชับัดำลมาตาชญับบัคงับผู  ทีานหจานำอมาตรากชาริตับิฏปรากนปเะณษกัลีมนัอ  ดใงายองนึหงายอะณษกัลาขเมไะลแ

 15 ราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ

ของราชการ พ.ศ. 2540 ทีรากยารราสวาขลูมอขนวส  2 ทีรากยาร  3 ทีรากยาระลแ  4 นนั  ยผเดปเาษกึศรากาชญับงอก

 นนังัด  

บอสรคัมสผูงอขนนแะคลผ  ได ในการ

นนับอส  ลคคุบนวสราสวาขลูมอขนปเมไ  ติาชงหแจวรำตนางกันำสงอขรกาลคุบนปเณรธทุอผูบักบอกะรป  อืควาลก

กอืลเดัคบอสรคัมสิธทิสชใจาอทีนวทะรปนชัจวรำตรากชาราขนปเ  

รตับาญญัสนชั   ลูมอขยผเดปเรวคน็หเงึจ

ดไบารทณรธทุอผูหใราสวาข  รวคมสมไยดโลคคุบนวสิธทิสำลกุรรากนปเมไนีีณรกนใยผเดปเราก  ตามมาตรา 15 (5)

รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

จึงมีคำวินิจฉัยใหกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติเปดเผยขอมูลขาวสารตามอุทธรณ พรอมทั้งให

ณรธทอุูผกแงอตกูถงอรบัรำคีมทีานเำส
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  ศาสตราจารย รยีชเิว   ณุคนฒัว  ีทะณคานหวัห    ๑

 

ยัภดัจขยาน    นฒัพษุรุบ      กรรมการ

ลพรีพยาน    ยทิวาศทรตไ     กรรมการ

 

ทโยอร   ชัริว   รากมรรก    ลผะมุธนัพ

  นายสมชาย  หอมลออ     กรรมการ

  นิธยโวศิว  ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรูผรากมรรก    

 

   รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                ีทนัว  18 นยากิจศฤพ  2552

หมายเหตุ  ศาสตราจารย รยีชเิว   ณุคนฒัว  ยัฉจินิวำคนใมานงลดไิมงึจยวป
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

2552/271 คส ีท

 
ีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมรกงอขราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ

 
....................................................................

 ผูอุทธรณมีหนังสือลงวันที 1 มิถุนายน 2552 ถึงผูอำนวยการสำนักสงเสริม

ีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขราก  ราสวาขลูมอขอข  จำนวน 2 รายการ อืค

 1. ดโศทเะรปงาตกาจามาขเำนอืรหงสัทีงอขกุทรรบตาญุนออืสงันหบัรอขำค

พว. - ค .2 โดยบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เปนผูกระทำการแทนตั้งแตวันที 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที

 29 

พฤษภาคม 2552 

 2. ดโศทเะรปงาตกาจามาขเำนอืรหงสั

ทีงอขกุทรรบตาญุนออืสงันหบัรอขำค

พว. - ค. ๒ โดยบริษัท บทด จำกัด เปนผูกระทำการแทนตั้งแตวันที 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที 29 พฤษภาคม 

2552

อืสงันหีมีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมรก  ดุสทีนวด  ที คค 0318/3383 ทีนัวงล  18 นยายนัก  2552

ถึงผูอุทธรณปฏิเสธการเปดเผยโดยใหเหตุผลวา ขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณรองขออาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย

ของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด และบริษัท บทด จำกัด ดังนั้น กรมการขนสงทางนำและพาณิชยนาวีจึงตอง

ารตามมาติตับิฏป  17 รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 ทัษิรบหใงจแยดโ  ลเะทอืรเนิดเยทไ

จำกัด และบริษัท บทด จำกัด พิจารณาวาจะคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวหรือไม ปรากฏวา บริษัท

ลเะทอืรเนิดเยทไ  ดักำจ  ทัษิรบะลแ  บทด ดักำจ  ยผเดปเรากนาคดัคำคงจแดไ  วีานยชิณาพะลแำำนงาทงสนขรากมรก

ณรธทุอมาตราสวาขลูมอขยผเดปเถรามาสมไงึจ  ารตามมาติตับิฏปรากนปเงซึ  15 (6) วาลกงัดิตัญญับชาระรพงหแ

ทีนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทุอผู  30 นยายนัก  2552 หใิมงสัำคณรธทุอรากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกนาธะรปงึถ

วาลกงัดีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมรกงอขราสวาขลูมอขยผเดปเ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพยามหฎก  ณรธทุอูผงอขงจแีชำค  ีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมรกนทแูผ  ีทราสกอเะลแ

เกี่ยวของแลว ปรากฏขอเท็จจริงสรุปไดความวา ผูอุทธรณเห็นวาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เปนรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัท บทด จำกัด เปนบริษัทที่รัฐบาลถือหุนอยู 30% 

 พว. - ค. 2 กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวีก็

งอขกุทรรบตาญุนออืสงันหอขรากนใงาทวนแ

 พว. - ค. 2 ผูอุทธรณจึงมีหนังสือลงวันที 1 

นยานุถิม  2552 ขลูมอขอขีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมิรสเงสกันำสรากยวนำอผูงึถ นวนำจราสวา  2 รายการ

ดังกลาว แตกรมการขนสงทางนำและพาณิชยนาวีปฏิเสธการเปดเผย ผูอุทธรณจึงอุทธรณคำสั่งกรมการขนสง

วาลกงัดราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมีทีวานยชิณาพะลแำนนงาท

 

ณรธทุอูผ    :  

 :  ีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมรก
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ฯมคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ทัษิรบนทแผูญิชเดไ  ลเะทอืรเนิดเยทไ  ดักำจ

และบริษัท บทด จำกัด ชี้แจงประกอบการพิจารณาดวย  ไทยเดินเรือทะเล จำกัด และ

ทัษิรบ  บทด ดักำจ  ปอขงอรณรธทุอผูทีราสวาขลูมอขนใยีสเดไนวสนชยโะรปีมผูนปเ นีงัดงจแชีำคมาตลูมอขฏการ

ทัษิรบนทแผู  ลเะทอืรเนิดเยทไ  ดักำจ  าวมาวคดไปุรสงจแชี  แบบ พว. - ค. 2 ลูมอขนปเงซึดยีอเะลยารีม

าคกูลงอข  ทัษิรบงอขอืรเงาทงสนขรากิรบชใามงซึ  ลเะทอืรเนิดเยทไ  ดักำจ   ๆ 

งอขวยกีเที  าครากงาทนใงอขวยกีเทีผูงซึ  วไนวงสงอตปไวทัยดโ  

ของทางราชการ ทัษิรบ  ลเะทอืรเนิดเยทไ  ดักำจ  

ดไนึขดิกเะจจาอนัอยาหยีสเ

 ผูแทนบริษัท บทด จำกัด ชี้แจงสรุปไดความวา แบบ พว. - ค. ๒ มีรายละเอียดวาบริษัท บทด จำกัด

 พว. - ค. 2 สินคานำเขามาจากทีไหน และสินคาสงมอบไปยัง

 เปนตน จึงเปนรายละเอียดที่สวนหนึ่งนำมาจากสัญญาที่ลูกคาบริษัท บทด จำกัด ทำสัญญาไวกับ

 เะรปงาตทีปไงจแทีงอขงสับในปเทีอืสงันหกาจามงนึหนวสกีอะลแ ทศ ทัษิรบ  บทด ดักำจ  นปเะจ

 ทัษิรบ  บทด ดักำจ  ดใงยีพเยอนกามนัขงขแรากีมาคกูลงอขจิกรุธาวบารทมไ

า นชเ  

ราชการ บริษัท บทด จำกัด ไมสามารถตอบไดวา หากเปดเผยแบบ พว. - ค.2 แกผูอุทธรณไปแลวจะกอใหเกิด

กแยาหยีสเมาวค  ทัษิรบ  บทด ดักำจ  ทัษิรบาคกูละลแ  บทด ดักำจ  ตคานอนใาหญปดิกเจาองัทกีอรไงายอมไอืรห

ทัษิรบงอขลูมอขำนดใลคคุบีมกาห  บทด ดักำจ  ทัษิรบงอขาคกูลงอขะลแ  บทด ดักำจ   

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

าวน็หเวลแาณราจิพยามหฎก  อขงอรณรธทุอผูทีราสวาขลูมอข  อืค  กาจามาขเำนอืรหงสัทีงอขกุทรรบตาญุนออืสงันห

 พว. - ค. 2 ทัษิรบยดโ  ลเะทอืรเนิดเยทไ  ดักำจ  ทัษิรบะลแ  บทด ดักำจ

ทีนัวตแงตันทแรากำทะรกผูนปเ  1 มคานีม  2552 ทีนัวงึถ  29 พฤษภาคม 2552 บักวยกีเรากชารงอขราสวาขลูมอขนปเ

การปฏิบัติราชการตามปกติ ถูกตอง

รไงายอมไอืรหยามหฎกะลแบยีบเะรมาต  นนังัด  

ะณราธาสนชยโะรป  นปเงึจอขงอรณรธทุอูผีทราสวาขลูมอขวลแนักบอกะรปงอขวยีกเีทนชกอเงอขนชยโะรปะลแ

ดไบารทณรธทุอผูหใยผเดปเทีราสวาขลูมอข  ะลแงอขชใทีาลวเดนหำกยวดาวทีรากยารนใดยีอเะลยารลูมอขตแนวเ

บทะรกลผีมจาอ็กยผเดปเกาหะารพเอืรเงลงอขกุทรรบรากยวดาวทีรากยาร ทัษิรบงอขจิกรุธนินเำดรากอต  อืรเนิดเยทไ

ทะเล จำกัด และบริษัท บทด จำกัด  ไทยเดินเรือทะเล 

ดักำจ  ทัษิรบะลแ  บทด ดักำจ  

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

าสวาขลูมอขยผเดปเีวานยชิณาพะลแำนงาทงสนขรากมรกหใยัฉจินิวงึจ อขงอรณรธทุอผูทีมาตร  านเำสหใงทัมอรพ

ณรธทุอผูกแงอตกูถงอรบัรำคีม
ที  รากยาระลแงอขชใทีาลวเดนหำกยวดาวทีรากยารนใดยีอเะลยารลูมอขดปกปยดโ

อืรเงลงอขกุทรรบรากยวดาวีท
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  นายสมยศ   ยทไอืชเ  ีทะณคานหวัห     ๓

ษกัรมรรธยาน    ฎษิศิพราก     กรรมการ

  นายวรเจตน  นตัรีคาภ      กรรมการ

นจพุสยาน     ยลูบพไ      กรรมการ

ญาหกึฮยาน    ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรูผรากมรรก    ิดกัศรมตโ

 

หมายเหตุ  ศาสตราจารย ดีีรป   ยพัรทมษกเ  กรรมการ 

  รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                         ีทนัว  24 นยากิจศฤพ  2552
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ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคยัฉจินิวำค

ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก มคงัสาขาส

2552/671 คส ีท
 

 ทานยัชดัวหงัจ ายทิวายพรรสนยีรเงรโงอขราสวาขลูมอขยผเดปเหใิมงัสำคณรธทุอ
 

....................................................................

 ผูอุทธรณมีหนังสือลงวันที 7 พฤษภาคม 2552 ถึงผูอำนวยการโรงเรียน

 4 รายการ ีนงัด

 1. กระเบื้องใยหินทีใช ในการปรับปรุงซอมแซมหลังคาหอประชุมโรงเรียนสรรพยาวิทยาทั้งหมด ในสมัย

นาย ส. เปนผูอำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา ประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 ใชกระเบื้องใยหินแบบไหน 

จำนวนเทาใด ใชตราอะไรบาง หนา 4 มิลลิเมตร (มม.) หรือ 5 มม. มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

มไอืรห  ีมาถะลแ  มอก. มี มอก. มไอืรหนผแกุท

 2. เอกสารการจัดซื้อจัดจางในการปรับปรุงซอมแซมหลังคาหอประชุมโรงเรียนสรรพยาวิทยาทั้งหมด

ยานยัมสนใ  ส. ายทิวายพรรสนยีรเงรโรากยวนำอูผนปเ  ประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543

 3. ดุสัพรากยวดาวีรตนมฐัรกยานกันำสบยีบเะรมาต  พ.ศ. 2535 ายพรรสนยีรเงรโุดสัพกิบเบใมรอฟบบแนใ

งอขบัรผูงอชบักุดสัพกิบเผูงอชีมายทิว  )ุดสัพกิบเผูนทแ(  อืรหนางานหวัหงึถยามหวาลกงัดมรอฟบบแนใุดสัพกิบเผู

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ใชหรือไม ผูอุทธรณและภริยาไมไดเปนหัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

มไอืรหดไุดสัพกิบเผูนปเมานงลถรามาส  ดใะนาฐนใดไมานงละจุดสัพกิบเบในใมานงละจายิรภะลแณรธทุอผูาถะลแ

 4. งลปแนยลีปเ

ทีงวชนใดมหง

จากนาย ถ. ยานงัยปไ  อ. ยานกาจงลปแนยีลปเีทงวชนใะลแ  อ. วาสงานงัยปไ  ว.

ีทอืสงันหีมายทิวายพรรสนยีรเงรโ  ศธ 04037.138/510 ีทนัวงล  9 นยายนัก  2552 าวงจแณรธทุอูผงึถ

 ขอมูลขาวสารรายการที 1 โรงเรียนใชกระเบื้องแบบใยหินลูกฟูกลอนเล็ก จำนวน 2,196 แผน ไมทราบ

รไะอารตชใ  หนา 4 มม. ีมรากยารบบแปูรนใ  มอก.

ีทรากยารราสวาขลูมอข  2 บพมไาหงัยีนดุชราสกอเ   บ็กเีทนยีลปเ  

ยาหยีสเมวทำนกูถจาออืรห  บราสนางบยีบเะรมาตรากนินเำดะจะลแยูอาหนคมายายพ็กนยีรเงรโงาทงซึ ปไอตณรร

ทีรากยารราสวาขลูมอข  3 ยวดาวีรตนมฐัรกยานกันำสบยีบเะรมาติตับิฏปดไายทิวายพรรสนยีรเงรโ ดุสัพราก

พ.ศ. 2535 ายทิวายพรรสนยีรเงรโงอขิตับิฏปวนแะลแ  อืค  ยาฝานหวัห  นางานหวัห  รูนยีรเรากะราสมลุกานหวัหะลแ

กิบเมานงลผูนปเ  ยาฝนใูรคะณคนปเจาอนทแงอขบัรผูตแ  ในงาน รูนยีรเรากะราสมลุกนใอืรห  ก็ได ยามหบอมบัรดไาถ

ยาฝานหวัหกาจ  นางานหวัห  รูนยีรเรากะราสมลุกานหวัหอืรห  นางานหวัหนปเดไมไายิรภะลแณรธทุอผูาวทีมาถำคะลแ

หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู สามารถลงนามเปนผูเบิกพัสดุไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวา ณ เวลานั้น

ยามหบอมบัรดไายิรภะลแณรธทุอผู  มไอืรหรูนยีรเรากะราสมลุกานหวัหนทแทีานหิตับิฏปอืรห  ายิรภะลแณรธทุอผูาถ

ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

ูรนยีรเรากะราสมุลกานหวัหะนาฐนใ  )มิดเาชิวดวมหานหวัห(

 

ณรธทุอูผ    :  

 : ายทิวายพรรสนยีรเงรโ  ทานยัชดัวหงัจ
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ทีรากยารราสวาขลูมอขนวส  4 ววลแาณราจิพนยีรเงรโงซึรกาลคุบบักงอขวยกีเทีนวสงาบลูมอขีม จาอมไา

ดไยผเดปเ  วลแณรธทุอูผหใราสกอเานเำสดไนยีรเงรโดไยผเดปเีทนวส

ีทนัวงลอืสงันหีมงึจณรธทุอูผ  3 นยายนัก  2552 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

ณรธทุอำคาณราจิพยามหฎก  ณรธทุอมาตราสวาขลูมอข  วลแงอขวยกีเทีราสกอเะลแ  นปเำจมไยดโอพงยีพเาวน็หเ

งจแชีาขเีณรกคูญิชเงอต  าวมาวคดไปุรสยดโ  นยีรเ

กยแกตแมาวคงารสาวาหวาลก   ิตับิฏปปไยายายิรภะลแณรธทุอูผหใยดโฑณัทคาภษทโงลกูถะลแ

ทีานห  ณ ายทิวรสมโสีรศนยีรเงรโ  นอตงาบมาวคอขีมาวงิรจจ็ทเอขนวสบืสรากนางยารบารทบัรดไณรธทุอผูามอต

พาดพิงถึงผูอุทธรณ เชน  

นยีรเงอรอขมาตาหวาลกนยีรเงอรรากน็ดเะรปนบเงยีบเ  

ซอมแซมหลังคาหอประชุมโรงเรียนสรรพยาวิทยา  ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท แต

าหวาลกนยีรเงอรรากีมมไาวงจแทานยัชาษกึศรากทีนพืตขเนางกันำส นีน็ดเะรปนใ  นวสบอสอืรหนวสบืสรากีมมไงึจ

 นิหยใงอบืเะรกงาจดัจอซืดัจรากราสกอเนวส  นางกันำสงอขงอรคบอรคมาวคนใยูอดไมไ

ทานยัชาษกึศรากทีนพืตขเ  ายทิวายพรรสนยีรเงรโทียูอยดโ  นตงาขรากยารมาตราสวาขลูมอขอขิธทิสชใดไงึจณรธทุอผู

ายทิวายพรรสนยีรเงรโงัยปไ  รากยารงาบนใหใราสวาขลูมอขยผเดปเธสเิฏปรากบัรดไตแ

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก

าวน็หเวลแาณราจิพยามหฎก  ทีรากยารราสวาขลูมอข  1 ทีรากยาระลแ  3 

บอตายทิวายพรรส  รงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพตใยาภราสวาขลูมอขอขรากชใิมงซึ าชการ พ.ศ. 2540 นนังัด

ราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคงอขยัฉจินิวาณราจิพรากจานำอนใูยอมไงึจ

 ขอมูลขาวสารรายการที 2 โรงเรียนสรรพยาวิทยาอางวาหาไมพบ กรณีนี้จึงมิใชการปฏิเสธการเปดเผย

ารตามมาตราสวาขลูมอข  14 มาตรา 15 มาตรา 17 ารตามอืรห  25 รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ

พ.ศ. 2540 นนังัด  นักวยีดเนชเราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณคงอขาณราจิพรากจานำอนใยูอมไงึจ

อยางไรก็ตาม 

ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 13 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ปไอตดไ

ทีรากยารราสวาขลูมอขบัรหำส  4 อืค  งาวหะรายทิวายพรรสนยีรเงรโงอขรากชารนิสยพัรทงสรากนางยาร

ากเนคนยีรเงรโรากยวนำอผู  ปงวชนใมหในคนยีรเงรโรากยวนำอผูหใบอมงส  2549 ปงึถ  2551 ายพรรสนยีรเงรโยดโ

วิทยาไดเปดเผยขอมูลขาวสารบางสวนใหผูอุทธรณทราบแลว สวนขอมูลขาวสารที่โรงเรียนปฏิเสธการเปดเผย

ายทิวายพรรสนยีรเงรโำจะรปงาจกูละลแูรครากชาราขมานยารอืค  ยวดปไบอกะรปวาลกงัดลูมอขยดโ   - 

 บัดนัอ  นอืดเนิงเ  และหมายเหตุ มอขนปเาวน็หเาณราจิพราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค ูล

ารตามมาตราสวาข  11 รากชารงอขราสวาขลูมอขิตัญญับชาระรพงหแ  พ.ศ. 2540 ณรธทุอผูหใยผเดปเถรามาสที

ทราบได นวเกย  โลคคุบนวสิธทิสำลกุรรากนปเจาอยผเดปเรากงซึนอืดเนิงเงอขนวสนใ รวคมสมไยด  ตามมาตรา 15 (5)

วาลกงัดบับฉิตัญญับชาระรพงหแ  ีนนวสนใราสวาขลูมอขดปกปหใรวคมสน็หเงึจ

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มคงัสาขาสราสวาขลูมอขยผเดปเรากยัฉจินิวรากมรรกะณค  ยามหฎกชใบัคงับรากะลแนิดนผแรากชารราหิรบราก  

จึงมีคำวินิจฉัยใหโรงเรียนสรรพยาวิทยาเปดเผยขอมูลขาวสารในรายการที 4 ทั้งหมด ยกเวน เงินเดือนที่ปกปด 

ณรธทุอูผกแงอตกูถงอรบัรำคีมีทานเำสมอรพ  
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  ศาสตราจารย รยีชเิว   ีทะณคานหวัห   ณุคนฒัว  1

ยัภดัจขยาน    รากมรรก    นฒัพษุรุบ

  รากมรรก    นิธยโวศิว

ลพรีพยาน    รากมรรก    ยทิวาศทรตไ

  นายสมชาย  หอมลออ    กรรมการ

ทโยอร   ชัริว   ณรธทุอนวนำสบอชดิผบัรรากมรรก    ลผะมุธนัพ

รากชารงอขราสวาขลูมอขรากมรรกะณคนางกันำส                                   ีทนัว  25 นยากิจศฤพ  2552

หมายเหตุ  ศาสตราจารย รยีชเิว  ณุคนฒัว  ยัฉจินิวำคนใมานงลดไิมงึจยวป
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