สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําป ๒๕๔๗
ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๔๗

เรื่องพิจารณา
- พิจารณา กรณีนายสงกรานต คําพิไสย
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มีหนังสือขอเอกสารการยื่นถอดถอน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายอดิศัย โพธารามิก)
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม เอกสารดังกลาวเปนเอกสารและ
หลักฐานซึ่งอยูในกระบวนการและขั้นตอนการ
ถอดถอนออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๓ ซึ่งไดกาํ หนดใหประธานวุฒสิ ภามีหนาที่
จะตองดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอ
ในกรณีดังกลาววาถูกตองและครบถวนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม ทั้งนี้เพื่อจะไดสงเรื่อง
ดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตอไป สวนการรับทราบขอกลาวหาและ
รายละเอียดในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับคํารอง
ขอใหถอดถอนออกจากตําแหนงนัน้ ผูถ ูกรอง
สามารถที่จะขอรับทราบขอกลาวหาดังกลาวไดใน
ชั้นไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งโดยภาพรวมทั้งกระบวนการดังกลาวแลว มิได
เปนการเปดโอกาสหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการ
ทราบขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดบัญญัติ
เปนหลักการไวแตประการใด อีกทั้งสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไดสงคํารองขอถอดถอนดังกลาว
ไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ไตสวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกอบกับรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๓
แลว สํานักงานฯ จึงไมสามารถที่จะใหขอ มูล
ดังกลาวแกผูขอได

ผูขอขอมูล
นายสงกรานต
คําพิไสย
ผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๖ พ.ค. ๔๗

-๒-

ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๔๗

เรื่องพิจารณา
- พิจารณา กรณีนายอมร อมรรัตนานนท รองเลขาธิการ
รักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานเลขาธิการ
กองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตร ขอสําเนารายงานการ
ประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การตรวจสอบ
การบริหารงานการใชงบประมาณและการจัดจางบุคลากร
ของคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฟน ฟูและ
พัฒนาเกษตร

ผูขอขอมูล
นายอมร อมร
รัตนานนท
รองเลขาธิการ
กองทุนฟนฟู
และพัฒนา
เกษตร
๒๔ พ.ค. ๔๗

- พิจาณา กรณีนายแพทย สุภกร บัวสาย ผูจัดการสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ขอ
สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๗
(สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
เกี่ยวกับกระทูถามดวน เรื่อง การซื้อหมวกนิรภัยจาก
เงินกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ

นายแพทย
สุภกร บัวสาย
ผูจัดการ
สํานักงาน
สนับสนุนการ
เสริมสราง
สุขภาพ
๓๑ พ.ค. ๔๗

- พิจารณา กรณี พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒสิ ภา
จังหวัดสระบุรี ขอสําเนาเทปและสําเนารายงานการ
ประชุมสมาชิกวุฒิสภา ครัง้ ที่ ๓๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันจันทรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และครั้งที่ ๓๒
(สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๗
เกี่ยวกับรายงานการพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ
รัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปที่สาม ในหัวขอ
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาโดยแยกประเด็น
พิจารณาออกเปน ๒ ประเด็น คือ
๑. การขอรายงานการประชุมวุฒิสภา กรณีเปนการ
ประชุมโดยเปดเผยและที่ประชุมวุฒสิ ภายังมิได
รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาตามขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๖ ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ กรณีสมาชิกวุฒิสภาขอสําเนารายงานการ
ประชุม ซึ่งเปนการประชุมโดยเปดเผย จะอนุญาตให
สําเนารายงานการประชุมไดเฉพาะกรณีที่เจาตัว
อภิปรายเทานั้น

พลตรี
มนูญกฤต
รูปขจร
สมาชิกวุฒิสภา
๗ มิ.ย. ๔๗

-๓-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
กรณีบุคคลทั่วไปขอสําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา
ซึ่งเปนการประชุมจะไมอนุญาตใหสาํ เนารายงานการ
ประชุม แตจะอนุญาตใหเขาดูและสรุปความรายงาน
การประชุมดังกลาวได
๒. การขอสําเนาเทปการประชุมวุฒิสภา กรณีเปนการ
ประชุมโดยเปดเผย ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ กรณีที่
บุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ขอสําเนาเทปการประชุมที่เปนการประชุมโดยเปดเผย
เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ และขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓ กรณีที่มี
การถายทอดการประชุมวุฒิสภาทางวิทยุกระจายเสียง
และหรือวิทยุโทรทัศน และครอบคลุมถึงทาง
อินเทอรเน็ตดวยนั้น จะอนุญาตใหสาํ เนาเทปการ
ประชุมดังกลาวได สวนการสําเนารายงานการประชุม
ตองใหที่ประชุมวุฒิสภารับรองรายงานการประชุม
กอนโดยใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๖

ผูขอขอมูล

-๔-

ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗
วันศุกรที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

เรื่องพิจารณา
ผูขอขอมูล
- พิจารณา เรือ่ ง กรณีศาลแพงไดมีคาํ สั่งเรียกพยานเอกสาร
ศาลแพง
ซึ่งอยูในความครอบครองของคณะกรรมาธิการคมนาคม ๒๔ พ.ค. ๔๗
วุฒิสภา จํานวน ๓ รายการ
รายการที่ ๑ หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การทาเรือแหงประเทศไทย ของนายธวัชชัย ศรีมวง
กรรมการสหภาพฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
(หนังสือรองเรียน)
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม ไมสมควรสงเอกสารรายการที่ ๑ ตอ
ศาลแพง ดวยเหตุผล ๓ ประการ คือ
(๑) หนังสือรองเรียนดังกลาว คณะกรรมาธิการคมนาคม
วุฒิสภา กระทําการพิจารณาศึกษาหรือสอบสวนใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๘๙
และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๗๕ แตยังไมมีขอ ยุติที่แนชัดวา ถือเปนขอมูล
ของวุฒิสภา (ฝายนิติบญ
ั ญัติ) อันเปนเอกสารที่
ไดมาและอยูในกระบวนการปฏิบตั หิ นาที่ของ
ฝายนิติบญ
ั ญัติที่แยกจากอํานาจบริหารและอํานาจ
ตุลาการ ที่เปนอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือไม แตก็เห็นวาขอมูล
ดังกลาวไมเปนขอมูลขาวสารของสวนราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงไมอาจนําความ
ตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาบังคับใชกรณีนไี้ ด
(๒) หนังสือรองเรียนดังกลาว คณะกรรมการฯ มิได
กําหนดชั้นความลับ จึงมีขอสังเกตวา
คณะกรรมการคมนาคม วุฒิสภา ควรจะกําหนด
ชั้นความลับของเอกสารฯ โดยอาศัยระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาบังคับใชโดยอนุโลม และหากจะปฏิเสธการสง
เอกสารฯ จําเปนตองมีเหตุผลที่ศาลรับฟงได
มิฉะนัน้ อาจไดรบั โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๗๐

-๕-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
(๓) หนังสือรองเรียนดังกลาว คณะกรรมาธิการ
คมนาคม วุฒิสภา พิจารณาวาการรองเรียน
ดังกลาวเปนการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
อํานาจรัฐ ซึ่งเปนเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงมีมติไมใหสงเอกสารตาม
คําสั่งเรียกพยานเอกสารในคดี โดยอางวาเพื่อเปน
การคุม ครองสิทธิเสรีภาพของผูรองเรียนในการให
ขอมูล ขอเท็จจริง หากมีการเปดเผยไปอาจจะ
กระทบสิทธิเสรีภาพ และอาจนําไปฟองรองในทาง
คดีแพงและคดีอาญาตอผูรองเรียนได และมิได
นําหนังสือรองเรียนดังกลาวมารวมไวในรายงาน
ของคณะกรรมาธิการฯ ที่เสนอตอวุฒิสภา
รายการที่ ๒ มติคณะกรรมาธิการคมนาคมที่ได
พิจารณาแลว
ผลการพิจารณา
มติในที่ประชุม เห็นควรสงเอกสารตอศาลแพงได
เพราะเปนเอกสารซึ่งคณะกรรมาธิการคมนาคม
นําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภา และเปนการประชุม
โดยเปดเผยและไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว
รายการที่ ๓ ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว
จากผูที่มีอาํ นาจพิจารณาทุกฝายวา การคัดสรร
ผูอาํ นวยการการทาเรือฯ ตามที่รองเรียน จาก
คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒสิ ภา มีผลตามกฎหมาย
อยางไรบาง
ผลการพิจารณา
มติในที่ประชุม เห็นควรสงเอกสารตอศาลแพงทราบ
ดวยเหตุผลที่วา วุฒิสภาไดสงขอสังเกตไปยัง
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว แตยังไมแจง
ผลการดําเนินการกลับมายังวุฒิสภา จึงไมมีขอมูลตาม
รายการที่ ๓

ผูขอขอมูล

