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เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาส                        

วันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า 

“บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่ เราควรระลึกถึงกัน และอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี                  
ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุข ความเจริญ ของแต่ละบุคคล  กับความสุข ความเจริญ 
ของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้อง
ร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย 

ทั้งนี้ ความสำเร็จเกิดจากการที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุข ความเจริญ ของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุข ความเจริญ        
ของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งหลาย                                  
ทั้งปวง พร้อมมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดี ที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวม
ตลอดไป” 
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พระราชกรณียกิจ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

 
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

เวลา 18.47 น. วันที่ 28 ธ.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง 
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงวาง       
พุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

3 



สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  
 

โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 
ในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์          
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับ  
แถวทหารกองเกียรติยศ รับส่งเสด็จ 

 

  
 
 
 
 
 
 

เมื่ อ เสด็ จฯ  ถึ งพระบรมราชานุ สาวรีย์ สม เด็ จพระเจ้ าตากสินมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์  และ                     
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์                
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ                
ถวายบั งคม   พ ระบรมรูป สม เด็ จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช ท รงกราบ                  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ                
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกราบ เสด็จฯ กลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/royal/2275831 
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กฎหมายน่ารู้ 
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย      

เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต...ต้องรับผิด 
 นางแววดาว ตำแหน่ งพยาบาลวิชาชีพปฏิบั ติ การ ปฏิบั ติ งาน                      
ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด น. ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แผนกตรวจสุขภาพ          
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้มาใช้บริการ        
ทางการแพทย์ในช่วงระหว่างวันที่  7 เมษายน - 2 พฤศจิกายน 2553           
ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงินจึงทำให้เกิด        
การทุจริตเบียดบังเอาเงินจากผู้ที่มาใช้บริการทางการแพทย์ โดยเมื่อได้รับเงินแล้ว 
ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการ แต่ไม่นำเงินที่ ได้รับส่งฝ่ายการเงิน         
และบัญชีและฉีกทำลายสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ตนออกไปแล้วเพ่ือทำลายหลักฐาน
รวม  35  ครั้ ง  ซึ่ งท ำให้ น างแววดาวได้ เงินจากการกระท ำดั งกล่ าวไป               
รวมทั้งสิ้น 65,412 บาท 
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทำการไต่สวน           
มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงชี้มูลโดยกล่าวหาว่าการกระทำของนางแววดาว           
เป็นการทุจริตในภาครัฐโดยกระทำความผิดอาญาและเป็นความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรง ซึ่งในทางวินัยนั้นผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ
สอบสวน และลงโทษปลดออกจากราชการ สำหรับคดีอาญา คดีศาลอาญาทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค 4 ได้พิพากษาว่า นางแววดาวมีความผิดฐานเป็น         
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยได้กระทำความผิด 
รวม 25 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 5 ปี และปรับกระทงละ 2,000 บาท    

รวมจำคุก 175 ปี และปรับ 70,000 บาท แต่นางแววดาวได้รับสารภาพ         
และคืนเงินให้แก่ราชการแล้ว จึงให้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือลงโทษจำคุก 87 ปี       
ปรับกระทงละ 1,000 บาท แต่เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน 
50 ปี ประกอบกับรู้สำนึกในการกระทำและกระทำไปด้วยความคิดชั่ววูบ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์และมารดาที่ป่วยชราจึงให้รอการลงโทษ
ไว้ มีกำหนด 2 ปี ให้ทำงานบริการสังคม 48 ชั่วโมง และปรับ 35,000 บาท         
(คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขดำ        
ที่ อท.66/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 103 / 2561) 

 
ที่มา: จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับ ที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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บทความเกี่ยวกับคดปีกครอง 
รับผิดเพราะกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์เก่า 

 ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ 
ตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีการ “กำหนดราคากลาง”              
กัน เสียก่อน เพ่ือให้ทราบราคาที่ ใกล้ เคียงกับราคาจริง และใช้ เป็นฐาน
เปรียบเทียบหรือพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา ซึ่งวิธีในการคำนวณราคากลางนั้น 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขณะนั้น 

 ประเด็นชวนคิดในวันนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการกำหนด            
ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่คำนวณโดยถือตามหลักเกณฑ์เก่า 
ทั้งที่มีการแจ้งเวียนให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่แล้ว เช่นนี้ คณะกรรมการฯ จะอ้างว่า            
ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่เพ่ือให้พ้นความรับผิดได้หรือไม่ ? และหากต้องรับผิด 
จะต้องรับผิดเพียงใด จะมีส่วนใดมาหักลดความรับผิดได้บ้างหรือไม่ ? 

 คดีนี้ นับว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งท่านอาจได้            
รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ 

 ที่มาของคดีมีว่า ผู้ ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                
จำนวน 86  สายทาง ขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวัด  (อบจ .) ต่ อมา                
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ได้ตรวจสอบและแจ้งว่าโครงการดังกล่าว
คำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง ทำให้มีการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด                
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชดใช้          

ค่ าสิ น ไห มท ดแท น  กรณี ไม่ ได้ ใช้ ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารคำน วณ ราคากล าง                           
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 แต่กลับใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือ
ประมาณการ (ท .1  - 07 )  แบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างของท้ องถิ่น               
(กรมการปกครอง) ทำให้ราคากลางที่คำนวณได้สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น                    
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้รับผิด                  
ในอัตราร้อยละ 70 ของความเสียหายทั้งหมด คนละเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงิน               
จำนวน 1,431,118.69 บาท 

 ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์ของกรมการปกครองที่นำมาใช้ ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับ
ความ เห็ น ชอบจากสำนั กงบ ประมาณ แล้ ว  และได้ ยื่ น อุท ธรณ์ ค ำสั่ ง                           
แต่ถูกยกอุทธรณ์ จึงยื่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและจังหวัด เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 – 3 ตามลำดับ ต่อศาลปกครอง           
เพ่ือขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้พวกตนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจำนวนดังกล่าว 

 คำวินิจฉัยชวนรู้ 
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ในขณะดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนช่าง มีชื่อลงนามรับทราบในหนังสือแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี                    
ย่อมถือว่าได้รับทราบแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง       
งานก่อสร้างทางของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี       
จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้
กำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเงินจำนวน 10,222,276.42 บาท 
จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด และต้องรับผิดชดใช้                
ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
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โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) 

 ส่วนที่จะต้องรับผิดเพียงใดนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรง             
แห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว ศาลท่านเห็นว่า หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลาง ตามคู่มือของกรมการปกครอง เป็นแบบมาตรฐานการก่อสร้าง              
ของทางราชการแบบหนึ่งที่ใช้อยู่เดิม ประกอบกับถนนที่ได้มีการบูรณะ ตามแบบ
ของกรมการปกครอง ต้องใช้ส่วนผสมของหินและยางแอสฟัลท์มากกว่า ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและทางราชการมากกว่า เมื่อได้คำนึงถึง
งบประมาณที่ราชการต้องสูญเสียไปเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ ได้รับแล้ว 
เห็นสมควรหักส่วนความรับผิดของผู้ ฟ้องคดีทั้ งห้าในส่วนนี้ลงร้อยละ 50        
ของความเสียหายทั้งหมด 

 อีกทั้งให้หักส่วนรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เพราะเหตุความบกพร่อง                
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ลงร้อยละ 30               
ของความเสียหายทั้งหมดด้วย เนื่องจากในกองคลังไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงต้องแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และแต่งตั้งให้นักบริหารงานทั่วไป 6 
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมิใช่ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ด้านพัสดุได้ ส่งผลให้ขาดความรู้ที่จะตรวจสอบการกำหนดราคากลางของผู้ฟ้องคดี
ทั้งห้าได้ จึงพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคงรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ส่วนของตนคนละเท่า ๆ กัน เป็นเงินจำนวน 286,223.73 บาท (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 54/2564) 

 

 
 บทสรุปชวนอ่าน 
 คดีดังกล่าว... เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางที่ต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่ ใช้คำนวนราคาในขณะนั้น       
ให้ชัดเจน โดยไม่อาจอ้างว่าไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่ได้ ทั้งที่ปรากฏลายมือชื่อ
ว่าเคยลงนามรับทราบในหนังสือแจ้งเวียนแล้ว ฉะนั้น เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเวียน
ในเรื่องใดที่ เกี่ยวข้องกับงาน ควรต้องศึกษาและจัดทำข้อมูลให้ เป็นระบบ        
เพ่ือประโยชน์ในการนำมาใช้งาน นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเองก็ควรต้องมี
เจ้าหน้าที่พัสดุในการทำหน้าที่โดยตรง เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะ ไม่ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อันอาจ
ถือเป็นเหตุความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม
ที่ น ำมาหั กส่ วนความรับผิดของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ท ำละเมิ ด ได้  ทั้ งนี้  เพ่ื อ ให้                 
การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนได ้เช่นในคดีพิพาทนี้นั่นเองค่ะ 

 (ปรึกษาคดีปกครองได้ที่สายด่วนศาลปกครอง 1355 และสืบค้นเรื่องอ่ืน ๆ 
ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง) 

 

 
 
     ที่มา : ธัญธร  ปังประเสริฐ 
       พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ 

สำนักวิจัยและวิชาการ 
สำนักงานศาลปกครอง 
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โครงการเสรมิสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
 

เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 สรุปผลจิตเวชของผม 
 

การทำงานราชการไม่ ใช่ งานง่าย ๆ นะครับ  เจ้าหน้าที่ อาจเกิด
ความเครียดกันได้ หน่วยงานก็ต้องหาทางป้องกันคนที่เกิดภาวะเครียด รวมถึง
ป้องกันเพ่ือนร่วมงานไม่ให้เกิดผลกระทบไปด้วย การส่งตัวเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
ประเมินทางจิตเวชก็มีให้เห็นบ่อย ๆ ตรวจแล้วผลเป็นยังไง ต้องแจ้งผลให้เขา
ทราบหรือเปล่า มาดูครับ 

 นาย ก เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  A ถูกส่งตัวไปตรวจประเมิน                 
ทางจิต เวชที่ สถาบันจิต เวช  B เนื่ องจากมีภาวะเครียดจากการทำงาน                    
และมีบุคลิกภาพ ที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมในการ
ทำงาน สถาบันจิตเวช  B แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงาน  A ทราบแล้ว                  
โดยหน่วยงาน A ไม่ได้นำไปบันทึกในประวัติบุคคลหรือนำมาพิจารณาให้คุณ              
ให้โทษแก่นาย ก แต่อย่างใด และไม่ได้แจ้งผลการตรวจให้นาย ก ทราบ นาย ก 
จึงมีหนังสือถึงหน่วยงาน A   ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการตรวจประเมิน
ทางจิตวิทยาดังกล่าว หน่วยงาน  A ปฏิ เสธการเปิดเผยโดยให้ เหตุผลว่า                   
เป็นเอกสารทางการแพทย์ ซึ่งบุคคลภายนอกแจ้งผลให้หน่วยงาน A ทราบ และ
ไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และ
สาธารณสุข วินิจฉัยสรุปว่า เอกสารสรุปผลการประเมินทางจิตวิทยาและจิตเวช
ของนาย ก ผู้อุทธรณ์ ที่สถาบันจิตเวช B ส่งให้กับหน่วยงาน A เป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลของผู้อุทธรณ์ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมู ลข่าวสารนั้น  
จะต้องให้เจ้าของข้อมูลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
เกี่ยวกับตน ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล              
ที่เกี่ยวกับตนดังกล่าว จึงมีคำวินิจฉัยให้หน่วยงาน A เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                
ให้ผู้อุทธรณ์ 

 มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ 
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)  

คำวิ นิ จ ฉั ยคณ ะกรรมการวินิ จฉั ย การ เปิ ด เผยข้ อมู ล ข่ าวส าร                       
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข (ที่  พส ๑/๒๕๖๐) นายวรรธนพงศ์ คำดี 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

    “ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต” 
 
 
 
 

                                                                                  บทความ อ. ๑/๒๕๖๕  
                                                                     วรรธนพงศ์ คำดี 
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