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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่ สค ๓๔๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง  อุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดลอ้ม  เกีย่วกับการขอภาพถา่ยทางอากาศเกา่ และภาพถ่ายดาวเทียมเกา่ 

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

ผู้อุทธรณ ์    :   นาย ก. 
หน่วยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบ            :   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า  นาย ก.  ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  
ขอข้อมูลข่าวสารดังนี้ 
  ๑. ขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี  ได้แก่ ๑. ช่วงปี 
๒๔๙๕ – ๒๔๙๙  ๒. ช่วงปี ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓  ๓. ช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓  ๔. ช่วงปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒  
๕. ช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัด
ล าปาง  ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ หรือ ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ – ๕  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๒. ขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี  ได้แก่ ๑. ช่วงปี 
๒๔๙๕ – ๒๔๙๙  ๒. ช่วงปี ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓  ๓. ช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓  ๔. ช่วงปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒  
๕. ช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัด
ล าปาง  ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ หรือ ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ – ๕  โดยแสดงรูปแปลงที่ดินทั้งหมด  บริเวณ
โฉนดเลขที ่๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๒/๔๓๗๔  
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาค าขอข้อมูลของผู้อุทธรณ์  ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และมีมติไม่เปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และ ๒ เนื่องจากเห็นว่า  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ เป็นภาพถ่าย 
ทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี บริเวณที่ดินของบุคคลอื่นการเปิดเผยอาจเป็นการ



หน้า ๒ ใน ๕ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๔๗/๒๕๖๑ 

 

รุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของที่ดินโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีอยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังกล่าว 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาค าอุทธรณ์  เหตุผลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า 
ผู้อุทธรณ์ได้ขอขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี  ได้แก่ ๑. ช่วงปี 
๒๔๙๕ – ๒๔๙๙  ๒. ช่วงปี ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓  ๓. ช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓  ๔. ช่วงปี ๒๕๓๗ – 
๒๕๔๒  ๕. ช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  
จังหวัดล าปาง  ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ หรือ ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ – ๕  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
ขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี  โดยแสดงรูปแปลงที่ดินทั้งหมด 
บริเวณโฉนดเลขที ่๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ ทส  ๐๒๐๓/๕๕๙๑  ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ถึงคณะกรรมการฯ จัดส่ง
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสรุปความได้ดังนี้ 
  ๑. ผู้อุทธรณ์ ได้ยื่นค าข้อมูลข่าวสาร ฉบับลงวันที่ ๑, ๕, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี
ความประสงค์ขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี บริเวณโฉนดเลขที่ 
๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง ระวาง ๔๙๔๕ IV ๕๖๒๐ หรือ ระวาง 
๔๙๔๕ IV ๕๖๒๐ - ๕ พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง ภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า 
๕ ชั้นปี บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  ระวาง 
๔๙๔๕ IV ๕๖๒๐ หรือ ระวาง ๔๙๔๕ IV ๕๖๒๐ - ๕ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยแสดงรูปแปลง
ที่ดินทั้งหมด บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๒. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  มีมติไม่เปิดเผย



หน้า ๓ ใน ๕ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๔๗/๒๕๖๑ 

 

ข้อมูลข่าวสารตามค าขอ รายการที่ ๑ และ ๒  เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ เป็นภาพถ่าย 
ทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า ๕ ชั้นปี บริเวณที่ดินของบุคคลอื่น  การเปิดเผยอาจเป็น
การรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของที่ดินโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มี 
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าค าชี้แจงโดยละเอียด 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
  ๒.๑ ภาพถ่ายทางอากาศเก่า เป็นภาพขาวด าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน าไป
จัดท าระวางแผนที่ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ  และเป็นข้อมูลที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย  ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเก่าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลเพียงบางบริเวณและบางปี 
เท่านั้น  ในกรณีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ (กปร.) มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น การที่ กปร. 
จะสามารถด าเนินการจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารได้ก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด  มีมติให้ด าเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณและ 
ปีนั้น ๆ 
  ๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเก่า
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเก่าอยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 
  ๒.๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเก่า
ครอบคลุมพ้ืนที่ระวาง ๔๙๔๕  IV ๕๖๒๐  และ ระวาง ๔๙๔๕  IV ๕๖๒๐  - ๕  พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๕  แต่ไม่มีข้อมูลค่าพิกัดของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลแต่อย่างใด  เนื่องจากข้อ
มู ลค่ า พิ กั ด ของโฉนดดั งกล่ าวอยู่ ใน ความครอบครองห รือควบคุ มดู แลของกรมที่ ดิ น 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงไม่สามารถระบุต าแหน่งและ
รูปแปลงที่ดินของโฉนดที่ดินดังกล่าวลงบนภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยู่ได้ ประกอบกับโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  เป็นบริเวณที่ดินของบุคคลอื่น 



หน้า ๔ ใน ๕ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๔๗/๒๕๖๑ 

 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑  ขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า 
๕ ชั้นปี  ได้แก่ ๑. ช่วงปี ๒๔๙๕ – ๒๔๙๙  ๒. ช่วงปี ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓  ๓. ช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓ 
๔. ช่วงปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒  ๕. ช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ หรือ ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ – ๕  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเก่าครอบคลุมพ้ืนที่ระวาง ๔๙๔๕ IV ๕๖๒๐ และระวาง ๔๙๔๕ IV 
๕๖๒๐ - ๕ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๕  แต่ไม่มีข้อมูลค่าพิกัดของโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลแต่อย่างใด  เนื่องจากข้อมูลค่าพิกัดของโฉนดดังกล่าวอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒  ขอภาพถ่ายทางอากาศเก่า และภาพถ่ายดาวเทียมเก่า 
๕ ชั้นปี  ได้แก่ ๑ ช่วงปี ๒๔๙๕ – ๒๔๙๙  ๒ ช่วงปี ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓  ๓. ช่วงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓  
๔. ช่วงปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒  ๕. ช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  ระวาง ๔๙๔๕ IV๕๖๒๐ หรือ ระวาง ๔๙๔๕IV๕๖๒๐ – ๕ 
โดยแสดงรูปแปลงที่ดินทั้งหมด บริเวณโฉนดเลขที่ ๑๘๑๙๖๒  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า  ข้อมูลข่าวสารตามค าขอเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ภาพถ่ายทางอากาศเก่า เป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ 
แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ  กรมแผนที่ทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  และข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมเก่าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

  ข้อเท็จจริงปรากฏตามค าชี้แจงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารทั้งสองรายการอยู่ในความครอบครอง  จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย  หากผู้อุทธรณ์ 
ไม่เชื่อว่าหน่วยงานไม่มีข้อมูลข่าวสารตามค าขอ  ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
ประกอบมาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เพ่ือให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 



หน้า ๕ ใน ๕ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค ๓๔๗/๒๕๖๑ 

 

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

 
 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย ์   หัวหน้าคณะที ่ ๑ 
 
 พลโท สุขสนัต ์ สิงหเดช   กรรมการ 
 
 นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ   กรรมการ 
 
 นางอัจฉรา  อุณหเลขกะ   กรรมการ 
 
 นางการดี  เลียวไพโรจน ์   กรรมการ 
 
 นายพุทธิสตัย์  นามเดช   กรรมการผูร้ับผดิชอบส านวนอุทธรณ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ             วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 


