
หน้า ๑ ใน ๖ หน้า  

 
 

 
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่  สค ๑๕๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 

------------------------------------ 

ผู้อุทธรณ ์   :   นาย ก. 
หน่วยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบ   :   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า  นาย ก. ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ทุกครั้ง ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 
  ๒. ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ของคณะอนุกรรมการอ่าน
ภาพถ่ายทางอากาศ ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 
   ๓. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด  พร้อมการ
รับรองส าเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 
  ๔. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ของคณะอนุกรรมการ 
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 
  ๕. เทปบันทึกการประชุม คลิปวิดีโอ (รวมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ) ในการประชุม
ทุกครั้ง ตามข้อ ๑. ถึง ๔. ดังกล่าวข้างต้น และรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖. พยานเอกสาร พยานวัตถุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากมี 



หน้า ๒ ใน ๖ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๑๕๔/๒๕๖๒ 

 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๒/
๗๕๕๙  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารโดยใหเ้หตุผลว่า 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้พิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสารของผู้อุทธรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ และมีมติไม่เปดิเผยขอ้มูลขา่วสารตามค าขอของผู้อุทธรณ์เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาด าเนินการของคณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ตามมาตรการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังกล่าว 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาค าอุทธรณ์  เหตุผลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า  ผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑  ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ
วาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการภาพถ่ายทางอากาศ  ระเบียบวาระ
การประชุมและรายงานการประชุมคณะท างานกลั่นกรองผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  เทปบันทึกการประชุม คลิปวีดีโอ (รวมทั้ง
ไฟล์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ) รวมทั้งพยานเอกสาร พยานวัตถุและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหากมี แต่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏเิสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๒/๑๑๘๑  ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ถึงคณะกรรมการฯ  จัดส่ง
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาและเมื่อพิจารณาค าอุทธรณ์และเอกสารประกอบแล้ว เห็นว่าเพียงพอ 
ต่อการพิจารณาวินิจฉัยและสามารถสรุปข้อเท็จจริงเป็นล าดับได้ว่า 
   ๑. ราษฎรชุมชนบ้านในลุ่ม และบ้านปากน้ า หมู่ที่ ๓ ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อส านักนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไข
ปัญหาโดยกล่าวอ้างว่าถูกนายทุนออกเอกสารที่ดินทับพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยร่วมกันมา  โดยที่ดินดังกล่าว
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เดิมเป็นเกาะกลางน้ าเล็ก ๆ ของปากน้ าสิชลซึ่งชาวบ้านได้อยู่อาศัยกันมานานกว่า ๔๐ ปี แต่ต่อมา
เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าได้ดูดทรายในล าคลองที่ตื้นเขินแล้วน ามาถมตรงบริเวณที่ชาวบ้านอยู่อาศัย
ท าให้พ้ืนที่เกาะเล็ก ๆ นั้นขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งพ้ืนที่ของเกาะเล็ก ๆ นั้นเชื่อมต่อกับที่ดิน
ของนายทุนที่อยู่ริมล าคลองท าให้เกิดปัญหาเรื่องเขตแดนกับที่ดินของนายทุนดังกล่าวมาโดยตลอด 
ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยจะด าเนินการขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้า ประปา ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ
เจ้าของที่ดินไม่ให้ผ่านเส้นทาง ชาวบ้านได้ร่วมกันร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่มีความ
ชัดเจนเรื่องจึงยืดเยื้อมาหลายสิบปี จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานที่ดินอ าเภอสิชล เจ้าหน้าที่ป่าไม้
อ าเภอสิชลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอีกหลายหน่วยงานได้ร่วมกันลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันแก้ ไขปัญหา
โดยส านักงานที่ดนิอ าเภอสิชลผู้รบัผิดชอบโดยตรงได้ท าการรังวัดพ้ืนที่ใหม่  แล้วยืนยันว่าเอกสารสิทธิ
ของบุคคลที่ชาวบ้านเรียกว่านายทุนนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ต่อมาคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้อาศัย
อ านาจตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย
กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กับพวกร่วมกันบุกรุกที่ดินสาธารณะ  จากการตรวจสอบปรากฏว่าที่ดินดังกล่าว
เป็นที่ดินมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓ ซึ่งออกให้แก่นาง ข. ซึ่งเป็นมารดาของผู้อุทธรณ์ ตั้ งแต่วันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ (เป็นการน า ส.ค. ๑ ไปออกเป็น น.ส. ๓ แล้วต่อมาน า น.ส. ๓ ไปขอออก
โฉนดที่ดิน) แต่เมื่อได้น าเรื่องการตรวจสอบนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมี
มติว่าการออกเอกสารสิทธิ (โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓) อาจออกไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
จ านวนเนื้อที่ดิน ตาม น.ส. ๓ มีจ านวนมากกว่าเนื้อที่ดินตาม ส.ค. ๑ จ านวนประมาณ ๖๐ ไร่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพ่ืออ่าน แปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓ ในพ้ืนที่ต าบลสิชล อ าเภอสิชล 
เพ่ือหาต าแหน่งและขอบเขตที่ดินของรัฐและใช้เป็นข้อมูลหลักในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันการบุกบุกที่ดินของรัฐ 
   ๒. ผู้อุทธรณ์ยืนยันยันว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓ ต าบลสิชล อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ใช่ที่ดินของนายทุนตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างร้องเรียน ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 
๗๓ ไร่ เป็นสมบัติของผู้อุทธรณ์ถือเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ยังไม่มี
เอกสารสิทธิจนมีการด าเนินการตามขั้นตอนและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนได้มาซึ่ง
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เอกสารสิทธิโฉนดที่ดนิที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย (มีเอกสารสิทธิ ส.ค. ๑ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ และสุดท้ายเป็น
โฉนดที่ดินในปี ๒๕๒๙) ที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินเกาะกลางแล้วกรมเจ้าท่าดูดทรายจากล าคลองมาถม
ตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้าง แต่ตามข้อเท็จจริงที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินผืนเดียวกันทั้งหมดแต่เมื่อช่วงน้ า
ทะเลขึ้นสูงจะมีการท่วมบางจุดก็จะท าให้เห็นว่ามีเกาะกลางแต่เมื่อน้ าลดก็จะเห็นเป็นที่ดินทั้งแปลง
ชัดเจน  ในสมัยก่อนชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ริมคลองเพียงไม่กี่คนและมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยมาอันถือได้
ว่าเป็นการบุกรุก ในอดีตเมื่อปี ๒๕๓๓ เคยเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านผู้บุกรุกได้ประท้วงกล่าวอ้างว่าเป็น
ที่ของนายทุนมาแล้วซึ่งได้มีการด าเนินคดีอาญาฐานบุกรุกจนศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้บุกรุกและ  
ผู้อุทธรณ์ก็ได้ด าเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาแก่ผู้บุกรุกมาโดยตลอด ล่าสุดศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
พิพากษาว่าจ าเลยสองคนซึ่งบุกรุกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓ กระท าความผิดฐานบุกรุกแต่ให้รอ
การลงโทษไว้มีก าหนด ๒ ปี (ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยที่ ๑ มีก าหนด 
๑ ปี และจ าเลยที่ ๒ จ าคุกมีก าหนด ๘ เดือน โดยไม่รอการลงโทษ) ซึ่งชาวบ้านที่รวมตัวประท้วง 
ในครั้งนั้นก็เป็นชาวบ้านที่มีรายชื่อประท้วงในครั้งก่อน ๆ ด้วย  ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะรังวัดที่ดิน
แต่ก็ถูกชาวบา้นรวมตัวคัดค้านไม่ให้ด าเนินการรังวัดตลอดมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
จึงได้ด าเนินการรังวัดเสร็จสิ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นพยานในการรังวัดแต่ชาวบ้านก็ยัง
รวมตัวกล่าวหาว่าการรังวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จนเป็นเหตุให้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อม
เจ้าหน้าที่ทหารเขา้ไปตรวจสอบและเปน็เหตุใหจ้ังหวดันครศรีธรรมราชส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ให้คณะกรรมการการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือให้อ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ  
บริเวณที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓ ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดิน ๖๙๓ นี้ เคยได้รับการอ่าน 
แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศมาแล้ว โดยกรมที่ดินเมื่อปี ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ อ่าน แปล 
ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศตามค าสั่งกองเทคโนโลยีท าแผนที่ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ผู้อุทธรณ์จึงเห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์นี้เป็นเอกสารที่ส าคัญซึ่งผู้อุทธรณ์ควรได้
รับทราบเพ่ือประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศ  ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 



หน้า ๕ ใน ๖ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๑๕๔/๒๕๖๒ 

 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง 
ของเจ้าหน้าที่ 
   ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศ ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่  ๔ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
ของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง 
ของเจ้าหน้าที่ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๕ เทปบันทึกการประชุม คลิปวิดีโอ (รวมทั้งไฟล์เอกสารใน
รูปแบบต่าง ๆ) ในการประชุมทุกครั้ง ตามข้อ ๑. ถึง ๔. ดังกล่าวข้างต้น และรวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๖ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากม ี
ข้อมูลข่าวสารตามค าขอของผู้อุทธรณ์เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงาน 
ของรัฐ  และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมี
ค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงสมควรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  อีกทั้งการเปิดเผยจะแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานของรัฐ  ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบ
กันแล้ว  จึงเห็นควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้  ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้ดุลพินิจในการ
ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น  ซึ่งการเปิดเผยอาจเป็นการรุกล้ าสิทธิของบุคคลอื่นโดย 
ไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย  จึงวินิจฉัยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูล



หน้า ๖ ใน ๖ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๑๕๔/๒๕๖๒ 

 
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  พร้อมทั้ง 
ให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ 

 
 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย ์   หัวหน้าคณะที ่ ๑ 
 
 พลโท สุขสนัต ์ สิงหเดช   กรรมการ 
 
 นายพุทธิสตัย์  นามเดช   กรรมการ 
 
 นางอัจฉรา  อุณหเลขกะ   กรรมการ 
 
 นางการดี  เลียวไพโรจน ์   กรรมการผูร้ับผดิชอบส านวนอุทธรณ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ             วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
หมายเหตุ :  นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 เมื่อวนัที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 


