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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่ สค ๓๑๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง  อุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            เกีย่วกับหนังสอืของคณะอนุกรรมการการอา่นภาพถา่ยทางอากาศ 

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

ผู้อุทธรณ ์    :   นาย ก.   
หน่วยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบ            :   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า  นาย ก.  ผูอุ้ทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ถึ งรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอส าเนาหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๓/๒๑๑  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ รวมถึงกรณีพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐ 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสารของ  
ผู้อุทธรณ์ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  และมีมติ
ไม่เปิดเผยส าเนาหนังสือคณะอนุกรรมการการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ที่ ทส ๐๒๐๓/๒๑๑ ลงวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
จังหวัดล าปาง  ตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ การเปิดเผยจะท าให้การบังคับ  
ใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังกล่าว 



หน้า ๒ ใน ๔ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๑๕/๒๕๖๑ 

 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาค าอุทธรณ์  เหตุผลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า  
ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอส าเนาหนังสือ ที่ ทส 
๐๒๐๓/๒๑๑  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ รวมถึงกรณีพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ  แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม 
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ ทส  ๐๒๐๓/๕๑๙๙  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  ถึงคณะกรรมการฯ จัดส่ง
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสรุปได้ความว่า  ผู้อุทธรณ์มีความประสงค์ขอคัดส าเนาหนังสือ
คณะอนุกรรมการการอา่นภาพถ่ายทางอากาศ  ที่ ทส ๐๒๐๓/๒๑๑  ลงวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทุกฉบับ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ในการนี้  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารของผู้ อุทธรณ์ในการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  และมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  เนื่องจากเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
จังหวัดล าปาง  ตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   ทั้ งนี้  ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  ๑. หนังสือคณะอนุกรรมการการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ที่ ทส ๐๒๐๓/๒๑๑ 
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นหนังสือที่คณะอนุกรรมการการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดส่งผลการอ่านแปล ตีความภาพถ่าย 



หน้า ๓ ใน ๔ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๑๕/๒๕๖๑ 

 

ทางอากาศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ระวางแผนที่หมายเลข 4945IV 5618 พ.ศ. ๒๔๙๗  ให้แก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด
ล าปาง  เพ่ือประกอบการพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับล าห้วยสาธารณะประโยชน์และ 
ล าห้วยแม่กระติ๊บ  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ซึ่งการพิจารณากรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ จังหวัดล าปาง  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได ้ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ  ท่ี ทส ๐๒๐๓/๒๑๑  ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  
เป็นผลการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที่หมายเลข ๔๙๔๕IV ๕๖๑๘  เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับล าห้วยสาธารณะประโยชน์และล าห้วย 
แม่กระติ๊บ  ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ซึ่งไม่ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่พิพาทของผู้อุทธรณ์
แต่อย่างใด  การเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลอื่นโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ หนังสือ
คณะอนุกรรมการการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ที่ ทส ๐๒๐๓/๒๑๑  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
(หนังสือต้นฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)  เป็นหนังสือที่คณะอนุกรรมการการอ่านภาพถ่าย 
ทางอากาศ  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดส่งผลการอ่านแปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ระวางแผนที่หมายเลข 4945 IV 5618 
พ.ศ. ๒๔๙๗  ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการ 
บุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดล าปาง  เพ่ือประกอบการพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับล าห้วย
สาธารณะประโยชน์และล าห้วยแม่กระติ๊บ  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า  การพิจารณากรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ   ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด
ล าปาง  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์ทราบจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนั้น จึงยังไม่ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์ทราบในขณะนี้ 



หน้า ๔ ใน ๔ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๑๕/๒๕๖๑ 

 

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

 
 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย ์   หัวหน้าคณะที ่ ๑ 
 
 นายพุทธิสตัย์  นามเดช   กรรมการ 
 
 นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ   กรรมการ 
 
 นางอัจฉรา  อุณหเลขกะ   กรรมการ 
 
 นางการดี  เลียวไพโรจน ์   กรรมการ 
 
 พลโท สุขสนัต ์ สิงหเดช   กรรมการผูร้ับผดิชอบส านวนอุทธรณ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ             วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 


