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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่  สค  ๓๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  อุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขา่วสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
        เกีย่วกับรายงานการสอบขอ้เท็จจริง 

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

ผู้อุทธรณ ์    :   นาย ก. 
หน่วยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบ            :   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า  นาย ก.  ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๑. หนังสือแจ้งผลการสอบกรณี เรื่อง ร้องเรียนกรณีนาง ข. ผู้อ านวยการส านัก
บริหารกลาง  และนาย ค. ผู้อ านวยการส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีการพิจารณาผลการสอบสวน  คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสาร
ประกวดราคา  และคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๒ เครื่องยนต์  พร้อม
อุปกรณ์ดับไฟและเตียงพยาบาล จ านวน ๑ ล า โดยวิธีพิเศษ ซึ่งแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบผลการสอบสวน 
  ๒. ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ในข้อ ๑ ได้แก่ 
       ๒.๑ เอกสารที่หน่วยงานรับเรื่อง ในข้อ ๑  ซึ่งระบุข้อสั่งการของปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานด าเนินการ  พร้อมรับรองส าเนาทุกแผ่นทุกหน้า 
       ๒.๒ เอกสารการสอบสวนทุกฉบับที่หน่วยงานต้นเรื่องเสนอปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการสอบสวน/
พิจารณา ตั้งแต่เอกสารที่เริ่มต้นรับเรื่อง  จนถึงเอกสารที่ปลัดกระทรวงมีข้อสั่งการในท้ายที่สุด  
พร้อมรับรองส าเนาทุกแผ่นทุกหน้า 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหนังสือ ที่  ทส ๐๒๐๒/๕๙๙๙ 
ลงวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงผู้อุทธรณ์  ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้ เหตุผลว่า
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้พิจารณาค าขอของผู้อุทธรณ์ในการประชุม  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
และมีมติเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑  และไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ เนื่องจากเป็น
ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ ตามตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล



หน้า ๒ ใน ๔ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค  ๓๗/๒๕๖๒ 

 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓  เห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งหาก
เปิดเผยอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของนาง ข. และนาย ค. ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน  จึงได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลทั้งสองเสนอค าคัดค้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
และจะได้แจ้งผลการพิจารณาค าคัดค้านให้ผู้อุทธรณ์ทราบต่อไป 

  ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาค าอุทธรณ์  เหตุผลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเอกสารที่ เกี่ยวข้องแล้ว  ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า 
ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ รายการ  แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่เพียงบางรายการ 

  ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่  ทส ๐๒๐๒/๒๗  ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงคณะกรรมการฯ  จัดส่ง
ข้อมู ลมาประกอบการพิจารณาสรุปความได้ ว่ า  ผู้ อุ ทธรณ์  ได้ มี หนั งสื อถึ งปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริงจ านวน 
๓ รายการ คณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้พิจารณาค าขอของผู้อุทธรณ์ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
มีมติเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่  ๑  และปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ คือ 
เอกสารสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑๓ รายการ  ซึ่งเป็น
ความเห็นหรือค าแนะน าภายในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ส่วนข้อมูลข่าวสาร
รายการที่ ๓ เห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของนาง ข. และ
นาย ค. ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  จึงมีหนังสือแจ้งให้บุคคลทั้งสองเสนอค า
คัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด  ซึ่งนาง ข. และนาย ค. ได้มีหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการเปิดเผยเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  แต่ต้องปกปิดชื่อพยานบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกราย เพ่ือมิให้มีการฟ้องคดีในภายหลัง  ทั้งนี้ ก่อนด าเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ขอให้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานนาย ค. เพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อนการจัดส่งส าเนาให้แก่ผู้อุทธรณ์  
ส่วนรายของนาง ข. ไม่คัดค้านการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  แต่ขอให้คณะกรรมการข้อมูล



หน้า ๓ ใน ๔ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค  ๓๗/๒๕๖๒ 

 
ข่าวสารส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต   และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสามารถพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามค าร้องขอรายผู้อุทธรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ หนังสือแจ้งผลการสอบกรณี เรื่อง ร้องเรียนกรณีนาง ข. 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  และนาย ค. ผู้อ านวยการส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการพิจารณาผลการสอบสวน  คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน  
และร่างเอกสารประกวดราคา  และคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ขนาด  
๒ เครื่องยนต์  พร้อมอุปกรณ์ดับไฟและเตียงพยาบาล จ านวน ๑ ล า โดยวิธีพิเศษ  ซึ่งแจ้งผู้อุทธรณ์
ทราบผลการสอบสวน 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแจ้งผลการสอบสวน 
ตามข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑  เอกสารที่หน่วยงานรับเรื่อง  ซึ่งระบุข้อสั่งการของปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานด าเนินการ 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแจ้งผลการสอบสวน 
ตามข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑  เอกสารการสอบสวนทุกฉบับที่หน่วยงานต้นเรื่องเสนอปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการสอบสวน/
พิจารณา ตั้งแต่เอกสารที่เริ่มต้นรับเรื่อง จนถึงเอกสารที่ปลัดกระทรวงมีข้อสั่งการในท้ายที่สุด 
  ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แจ้งว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีมติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อุทธรณ์แล้ว  จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย   ส าหรับ
ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒  และรายการที่ ๓  เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของ
หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงสมควรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพ่ือใช้ปกป้อง
สิทธิของตน  ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้ดุลพินิจในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น  ซึ่งอาจเป็น
การรุกล้ าสิทธิของบคุคลอื่นโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ 

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



หน้า ๔ ใน ๔ หน้า  
ค าวินิจฉัย ที่ สค  ๓๗/๒๕๖๒ 

 

ข่าวสารรายการที่ ๒  และรายการที่ ๓  พร้อมทั้งให้ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์  ส าหรับ
ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ ให้ยกอุทธรณ์ 

 
 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย ์   หัวหน้าคณะที ่ ๑ 
 
 พลโท สุขสนัต ์ สิงหเดช   กรรมการ 
 
 นายพุทธิสตัย์  นามเดช   กรรมการ 
 
 นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ   กรรมการ 
 
 นางอัจฉรา  อุณหเลขกะ   กรรมการ 
 
 นางการดี  เลียวไพโรจน ์   กรรมการผูร้ับผดิชอบส านวนอุทธรณ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ             วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 


