
  หนา้ 1 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

1 4/2560 14 พ.ย.60 หนงัสือส านกับริหารกลาง 

ลับ ที่ ทส 1601.6/704 

ลงวันที่ 2 พ.ย.60 

เรื่อง ขอคัดส าเนา

เอกสารรายงานผล

การสืบสวนข้อเท็จจริง 

รายนายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 

ตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 

พร้อมส่งส าเนา

หนังสือ สป.ทส.   

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

0202/5990       

ลงวันที่ 5 ต.ค.60 

และหนงัสือนายวิฑูรย์ 

ชลายนนาวิน ลงวันที่ 

18 ก.ย.60 เรื่อง ขอ

ข้อมูลเอกสารตาม

พระราชบัญญัติข้อมลู

ข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

หนังสือส านักบริหารกลาง ลับ ที่ ทส 1601.6/704 ลงวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2560 เร่ือง ขอคัดส าเนาเอกสารรายงานผลการสืบสวน

ข้อเท็จจริง รายนายวฑิูรย์ ชลายนนาวิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ส่งส าเนาหนังสือส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 

0202/5990 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แจ้งว่านายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 

ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เร่ือง ขอข้อมูลเอกสาร

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมี

ความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสาร รายการข้อที่ 3 รายงานผลการ

สืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง

กรมป่าไม้ ที่ 3170/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ง

ส านักบริหารกลาง แจ้งว่าเอกสารตามที่ร้องขอ เป็นข้อมูลข่าวสาร

ราชการลับ ตามข้อ 5 ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ

ทางราชการ พ.ศ. 2544 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบ ียบที ่เกี ่ยวข ้อง  จ ึง ขอให้น า เ ร่ืองดังกล่าวเข้ าที่ประชุม

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาว่า

สามารถจัดส่งเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้แก่นายวิฑูรย์  

ชลายนนาวิน ได้หรือไม่ 

ส านักบรหิารกลาง มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า 

ไม่พบเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3170/2555 ลงวันที่ 

10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ในสารบบของกรมป่าไม้ ตามที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 

ร้องขอข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใด จึงไม่สามารถพิจารณาเร่ือง

ดังกล่าวได้ และเห็นควรแจ้งให้ผู้ร้องขอไปตรวจสอบเลขที่เอกสาร

ตามหนังสือค าสั่งที่อา้งถึง ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการจัดท า

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมให้แก่ผู้ร้องขอ และ

ส าเนาหนังสือให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ ด าเนินการตามมติที่ประชุม

เรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 



  หนา้ 2 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

2 5/2560 12 ธ.ค.60 หนังสือนายวิฑูรย์  

ชลายนนาวิน       

ฉบับลงวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง ขอข้อมูล

ข่าวสารตาม

พระราชบัญญัติข้อมลู

ข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 อา้งถึง

หนังสือกรมป่าไม้ ลับ 

ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1606.6/815      

ลงวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2560 

หนังสือนายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ฉบับลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอ

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 อ้างถึงหนังสือกรมป่าไม้ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.6/815 

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 แจ้งว่าตามหนังสือที่อ้างถึงกรมป่าไม้

ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ัง

ที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะ

กรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ไม่พบ

เอกสารดังกล่าวในสารบบของกรมป่าไม้ ตามที่ร้องขอแต่อย่างใด จึงไม่

สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ และขอให้ตรวจสอบค าสั่งที่อ้าง

ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน ได้ตรวจสอบ

และแจ้งว่า ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ถูกต้อง คือ ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 

3170/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากพิมพ์ พ.ศ. ผิด  ดังนั้น 

จึงมีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้  ที่  3170/2554 ลงวันที่  10 

ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

2. หนังสือน าส่งถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งรายงานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 

3170/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ/ 

ส านักบรหิารกลาง 

มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี ้

ข้อมูลข่าวสารทั้ ง 2 รายการ เป็นส านวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เสร็จสิ้นและเป็นที่ยุติแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่

กระทบสิทธิของผู้ร้องขอโดยตรง ผู้ร้องขอย่อมมีสิทธิได้รับรู้และ

เข้าถึงหรือขอให้ เปิดเผยส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ

ประโยชน์ในการโตแ้ย้ง และปกปักรักษาสิทธิของตนเอง ดังนั้น จึง

ให้เปิดเผยข้อมูลได้ แต่ให้ลบหรือปกปิดชื่อหรอืข้อความอื่นใดที่จะ

ท าให้ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยค าหรือความเห็นนั้น เพื่อเป็น

การคุ้มครองบุคคลที่ให้ถ้อยค าเป็นพยาน มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต

หรือความปลอดภัยอันเกิดจากการให้ข้อเท็จจริงแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ส านักบริหารกลาง โดยส่วน

เสริมสร้างวินัย ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งส าเนาเอกสารพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง ตามมติที่ประชุมให้แก่ผู้ร้องขอ และส่ง

ส าเนาหนังสือให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรยีบรอ้ยแล้ว 

 

 



  หนา้ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

3 1/2561 2 เม.ย.61 เรื่องท่ี 1 

หนังสือกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ที่ มท 

0719/ว.4343 ลง

วันที่ 13 มีนาคม 

2561 เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์ข้อมลูเพื่อ

ประกอบการ

ด าเนินงานการศึกษา 

ออกแบบวางผังพืน้ที่

เฉพาะชุมชนชายแดน

บ้านแจ่มป๋อง จังหวัด

เชียงราย  

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้

เรื่องท่ี 1 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท พีทีเค เฮลธแคร์ จ ากัด 

ให้เป็นที่ปรึกษาด าเนินงานการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน

ชายแดนบ้านแจ่มป๋อง จังหวัดเชียงราย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 

21/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

จากกรมป่าไม้ เพื่อประกอบโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการศึกษาออกแบบวางผังพืน้ที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านแจ่มป๋อง 

จังหวัดเชียงราย 

2. โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านห้วยลึก 

จังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วยรายการข้อมูล ดังนี้ 

1) ข้อมูลขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

2) ข้อมูลป่าชุมชน 

3) โครงการปลูกป่า 

4) ข้อมูลป่าประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่

เกี่ยวเนื่อง 

5) แผนที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และสภาพปัจจุบันของพื้นที่

ป่าสงวน ป่าประเภทต่างๆ  ในจังหวัดเชียงราย 

โดยเป็นข้อมูลที่จัดท าปีล่าสุดอยู่ในรูปแบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์(Shape File) และเอกสารส าเนา และแผนที่เกี่ยวกับพื้นที่

อนุรักษ์และฟื้นฟูเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการเซ็นรับรองแนวเขต

จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดท าข้อมูลประเภท

กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐและการจัดท าโครงการในพื้นที่ศกึษา 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ/ 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้

มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี ้

เนื่องจากขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ มิได้ก าหนด

สิทธิและหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันในเร่ืองข้อมูลขา่วสารของ

ราชการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายจึงมิใช่ผู้ทรงสิทธิ มีเฉพาะ

ประชาชนเท่านั้นที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

การขอข้อมูลข่าวสารเร่ืองดังกล่าว เป็นการขอข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน จึงไม่เข้าข่ายขอบเขตการบังคับใช้ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อมูล

ดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถให้ได้ตามปกติอยู่แล้ว จึงเห็น

ควรจัดส่งข้อมูลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป ทั้งนี้ เป็นอ านาจ

ของอธิบดีกรมป่าไม้ที่จะโปรดพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารเร่ือง

ดังกล่าวแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ส าหรับรายการข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ มีดังนี้ 

1) ข้อมูลขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คือ ส านักจัดการที่ดินป่าไม ้

2) ข้อมูลป่าชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักจัดการ

ป่าชุมชน 

3) โครงการปลูกป่า หน่วยงานที่ รับผิดชอบ คือ ส านัก

ส่งเสรมิการปลูกป่า 

4) ข้อมูลป่าประเภทต่าง  ๆในจังหวัดเชียงราย และพืน้ที่เกี่ยวเนื่อง 

คือ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 



  หนา้ 4 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

      5) แผนที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และสภาพปัจจุบันของ

พื้นที่ป่าสงวน ป่าประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย หน่วยงานที่

รับผดิชอบ คือ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

โดยเป็นข้อมูลที่จัดท าปีล่าสุดอยู่ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Shape File) และเอกสารส าเนา และแผนที่เกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์และ

ฟื ้นฟ ูเขตป ่าสงวนแห่งชาติที ่ม ีการเซ ็นร ับรองแนวเขตจาก

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดท าข้อมูลประเภท

กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐและการจัดท าโครงการในพื้นที่ศกึษา 

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในกรอบข้อมูลตามความต้องการของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ เป็นผูป้ระสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และ

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผดิชอบทั้ง 5 รายการ พร้อมทั้ง

จัดท าหนังสือส่งส าเนาเอกสารที่มีค ารับรองส าเนาถูกต้องจาก

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง และส่ง

ส าเนาหนังสือให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

กรมป่าไม้ ทราบต่อไป  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ด าเนนิการตามมติที่ประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



  หนา้ 5 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

4 1/2561 2 เม.ย.61 เรื่องท่ี 2 

หนังสือของนาย

พิพัฒน์ เศวตสุนทร 

ผู้รับมอบอ านาจจาก

บรษิัท นาราชา จ ากัด  

ฉบับลงวนัที่ 12 

มีนาคม 2561 

เรื่องท่ี 2 

หนังสือส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วน ที่ ทส 1603.2/934 ลงวันที่ 

21 มีนาคม 2561 เร่ือง ขอคัดถ่ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 346 และ 1,046 

แจ้งว่านายพิพัฒน์ เศวตสุนทร ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท นาราชา จ ากัด 

มีหนังสือลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ขอคัดถ่ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 

346 (พ.ศ. 2511) ประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด และ

ฉบับที่ 1,046 (พ.ศ. 2527) ประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะยาวใหญ่ 

แปลงที่หนึ่ง ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ มติท่ีประชุม  

คณะกรรมการฯ รว่มกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี้ 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎกระทรวง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญตัิข้อมูลขา่วสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประชาชนสามารถพิมพ์ได้ทางเครือข่าย

สื่อสารอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นหลักฐานของทางราชการที่

สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา 

พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ข้อ 13 ราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้ประกาศและเผยแพร่ทางเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ตแล้ว 

ให้ถือเป็นหลักฐานของทางราชการที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ทุก

ประการ ดังนั้น จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ โดยผู้ร้องขอสามารถ

พิมพ์กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี ้เห็นควรมอบหมายให้ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการจัดท า

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมให้แก่ผู้ร้องขอ และส่งส าเนา

หนังสือให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ 

ทราบต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



  หนา้ 6 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

5 1/2561 2 เม.ย.61 เรื่องท่ี 3 

หนังสือของนางสาว

กรกฏ รามชัยเดช 

กรรมการบริษัท นาราชา 

จ ากัด ฉบับลงวันที่ 

21 มีนาคม 2561 

เรื่อง ขอคัดถา่ย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 

346 และ 1,046 

เรื่องท่ี 3 

นางสาวกรกฏ รามชัยเดช แจ้งว่าบริษัท นาราชา จ ากัด ได้ซื้อที่ดิน

บริเวณหมู่ 3 ต าบลเกาะยาวใหญ่ และหมู่ 1 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา เนื้อที่รวมประมาณ 500 ไร่ ซึ่งที่ดินที่บริษัทซื้อมานั้น

มีอาณาเขตติดกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่หนึ่ง 

และป่าช่องหลาด จึงใครข่อความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ ดังนี้ 

1. ขอคัดถ่าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 346 (พ.ศ. 2511) ประกาศเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,046 (พ.ศ. 2527) 

ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่หนึ่ง โดยถ่ายส าเนา

ขนาดเอ 4 จ านวน อย่างละ 2 ชุด และถ่ายส าเนาขนาดเอ 3 จ านวน 2 

ชุด และให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบว่ามีการออกกฎกระทรวง 

เปลี่ยนแปลงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หลังจากที่ได้ประกาศเป็น

กฎกระทรวง ฉบับที่ 346 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2511 หรือไม่ 

หรือมีการออกกฎหมายอื่นใดที่ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่อง

หลาด ที่มีรูปแผนที่ที่แตกต่างจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 346 

(พ.ศ. 2511) ที่ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2511 หรือไม่ หากมี บริษัทฯ 

ใคร่ขอความอนุเคราะห์คัดถ่ายเอกสารดังกล่าว โดยถ่ายส าเนาขนาดเอ 4 

จ านวน อย่างละ 2 ชุด และถ่ายส าเนาขนาดเอ 3 จ านวน 2 ชุด และ

ให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบว่ามีการออกกฎกระทรวง 

เปลี่ยนแปลงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่หนึ่ง ตาม

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หลังจากที่

ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,046 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2527  

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ/ 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้

มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี้ 

ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 คือ กฎกระทรวงซึ่งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประชาชนสามารถพิมพ์

ได้ทางเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นหลักฐานของทาง

ราชการที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจา

นุเบกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ข้อ 13 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อได้ประกาศและเผยแพร่ทางเครือข่าย

สื่อสารอินเตอร์เน็ตแล้ว ให้ถือเป็นหลักฐานของทางราชการที่

สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ทุกประการ ดังนั้น จึงสามารถเปิดเผย

ข้อมูลได้ โดยผู้ร้องขอสามารถพิมพ์กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้ทาง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

ส าหรับข้อมูลข่าวสารตามข้อ 2 และ 3 นั้น ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ยังไม่มีประกาศ

ยกเลิกกฎกระทรวง ไม่พบว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงแนวเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด และป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่หนึ่ง 

และไม่มีการออกกฎหมายอื่นใดที่ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าช่องหลาดและป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่หนึ่ง ที่มีรูปแผนที่ที่

แตกต่างจากกฎกระทรวงทั้งสองฉบับตามที่กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด 

ทั้ งนี้  เห็ นควรมอบหมายให้ส านั กจัดการที่ ดิ นป่ า ไม้ 

ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม

ให้ แก่ ผู้ ร้องขอ และส่ งส า เนาหนั งสือ ให้ ฝ่าย เลขานุการ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ทราบต่อไป 



  หนา้ 7 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันท่ี เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการประชุมพิจารณา 

    หรือไม่ หรือมีการออกกฎหมายอื่นใดที่ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่หนึ่ง ที่มีรูปแผนที่ที่แตกต่างจากแผนที่ท้าย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,046 (พ.ศ. 2527) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2527 หรือไม่ หากมี บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์คัดถ่ายเอกสาร

ดังกล่าว โดยถ่ายส าเนาขนาดเอ 4 อย่างละ 2 ชุด และถ่ายส าเนาขนาด

เอ 3 จ านวน 2 ชุด และให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

แต่หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่า มีเพียงกฎกระทรวง ฉบับที่ 346 

(พ.ศ. 2511) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2511 และกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1,046 (พ.ศ. 2527) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2527 

และยังไม่มีประกาศยกเลิกกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ และไม่พบว่ามี

การประกาศเปลี่ยนแปลงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด 

และป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่หนึ่ง และไม่มีการออกกฎหมายอื่นใดที่

ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาดและป่าเกาะยาวใหญ่

แปลงที่หนึ่ง ที่มีรูปแผนที่ที่แตกต่างจากกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ

ตามที่กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด ขอท่านได้โปรดมีหนังสือยืนยันให้

บรษิัทฯ ทราบด้วย เพื่อบริษัทฯ จักได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขต

ที่ดินและระวังการใชป้ระโยชน์ในที่ดินของบรษิัทฯ 

 รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ด าเนนิการตามมติที่ประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ 8 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

6 หนังสือส านักการ

อนุญาต ที่ ทส 

1602.3/4077   

ลงวันที่ 25 ตลุาคม 

2560 เรื่อง ขอทราบ

ข้อมูลที่ดินสมัปทาน

และหรือหมดสัญญา

เช่าในท้องที่จังหวัด

ชุมพร 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือส านักการอนุญาต ที่ ทส 1602.3/4077 ลงวันที่ 25 

ตุลาคม 2560 เร่ือง ขอทราบข้อมูลที่ดินสัมปทานและหรือหมด

สัญญาเช่าในท้องที่จังหวัดชุมพร กรณี นายชินวัตร จินาอ่อน 

ประธานกลุ่มคนไร้ที่ดินท ากินจังหวัดชุมพร ย่ืนหนังสือเรียน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอทราบ

ข้อมูลพื้นที่ของบริษัทที่หมดสัมปทานและหรือหมดสัญญาเช่าใน

พื้นที่จังหวัดชุมพร โดยส านักการอนุญาตน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือดังกล่าว และนายจเรศักดิ ์นันตะวงษ์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดลงนาม

ท้ายหนังสือดังกล่าว ความว่า “แจ้ง สผส. พิจารณา เป็นไปตาม 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารหรือไม่” 

 

ส านักการอนุญาต สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า 

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นข้อมูลสัญญาสัมปทาน สัญญาที่

มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ

จัดท าบริการสาธารณะ ตามมาตรา 9 (6) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดู ดังนั้น จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักการอนุญาต ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

7 หนังสือส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) ที่ 

ทส 1625.2/5572 

ลงวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูล

ข่าวสารตอ่

คณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

ที่ ทส 1625.2/5572 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอให้

ส่งข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งว่าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) ได้รับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบรหิารราชการแผ่นดินและการบังคับ

ใช้กฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ นร 0108/4443 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

เร่ือง ขอให้ส่งข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ 

ตรวจสอบและพิจารณาว่าจะให้ข้อมูลเร่ืองนี้แก่คณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ ได้หรือไม่ประการใด 

 

ส านักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

1. มาตรา 32 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้

ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการ

พิจารณาได้ 

2. มาตรา 33 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูล

ข่าวสารตามที่มีค าขอไม่วา่จะเป็นกรณีมาตรา 11 หรือมาตรา 25 

ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

ตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผลการตรวจสอบ

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 



  หนา้ 9 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

     หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้

คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรอืไม่ก็ตาม 

3. มาตรา 40 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่

สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4. มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือ

เงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ

กฎหมายที่ก าหนด จึงเห็นควรให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 

(นครศรีธรรมราช) ตรวจสอบว่า มีข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

หากมีข้อมูลก็ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวและจัดท าค าชี้แจงโดยละเอียด 

ส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม 

การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิจารณา 

โดยด่วนต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  12 (นครศรีธรรมราช) 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 



  หนา้ 10 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

8 หนังสือคณะกรรมาธิการ

การทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สภา

นิติบัญญัตแิหง่ชาติ 

ด่วนที่สุด ที่ สว (สนข)

(กมธ 1) 0009/4151 

ลงวันที่ 12 

กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์ข้อมลูเพื่อ

ประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมาธกิาร

การทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สภา

นิติบัญญัตแิหง่ชาต ิ

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว (สนข)(กมธ 1) 0009/4151 

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอ านาจ

หน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง

พระราชบัญญัติ การท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม การบ ารุงรักษา 

และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาปัญหาการใช้ 

การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการ

หยุดยัง้การบุกรุก ท าลายป่า การเพิ่มพื้นที่ป่า และการแก้ไขปัญหา

คนอยู่กับป่าตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในการจัดท ารายงาน

ผลการศึกษาเสนอต่อสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ

เห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้ สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว 

มีความเห็นว่า เนื่องจากขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ มิได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ด้วยกันในเร่ืองข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม

กฎหมายจึงมิใช่ผู้ทรงสิทธิ มีเฉพาะประชาชนเท่านั้นที่มีสิทธิตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี ้การขอข้อมูลข่าวสารเร่ืองดังกล่าว เป็นการขอ

ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน จึงไม่เข้าข่ายขอบเขต

การบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถให้ได้ตามปกติอยู่แล้ว 

อีกทั้ง คณะกรรมาธิการฯ มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 84 (14) ดังนั้น 

จึงสามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการฯได้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 



  หนา้ 11 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

   1. พื้นที่ และจ านวนผู้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และพื้นที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 ทั้งก่อนและหลังการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

2. พื้นที่ และจ านวนผู้อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ ทั้งก่อนและหลังการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 

3. พืน้ที่ และจ านวนผู้อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชาย

เลน ทั้งก่อนและหลังการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 

4. พื้นที่ และจ านวนโครงการป่าชุมชนที่อยู่ในรับผิดชอบของกรม

ป่าไม้ 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ใน

พืน้ที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) 

6. ข้อมูลอื่น ๆ 

โดยนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดสั่งการ

ท้ายหนังสือดังกล่าว ล าดับที่ 4 ความว่า “ส าเนาเรียน รอง อปม.(คุณ

อรรถพล)/ผอ.สผส./ผอ.สบก. ข้อ 2. ให้ สผส./สบก. พิจารณาว่า

ข้อมูลดังกล่าวต้องน าเข้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ก่อนน าข้อมูล

ให้คณะกรรมาธิการฯ ด้วยหรือไม่ ประการใด” 

  

 

 

 



  หนา้ 12 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

9 หนังสือส านักบริหารกลาง 

ลับ ที่ ทส 1601.6/578 

ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอคัดส าเนา

รายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริงและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แจ้งว่า นายวัชรากร 

โศจวิัฒนกุล ต าแหน่ง

เจ้าพนักงานป่าไม้

ช านาญงาน มีหนงัสือ

ฉบับลงวนัที่ 6 

กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอคัดส าเนา

รายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริงและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือส านักบริหารกลาง ลับ ที่ ทส 1601.6/578 ลงวันที่ 

31 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอคัดส าเนารายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งว่า นายวัชรากร โศจิวัฒนกุล 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน มีหนังสือฉบับลงวันที่ 6 

กรกฎาคม 2561 เ ร่ือง ขอคัดส าเนารายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีความประสงค์ขอคัดส าเนา

รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีไม้ของกลางและอุปกรณ์ใน

การกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ที่น ามาเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ นธ.1 (กาหลง) สูญหาย และกรมป่าไม้ ได้มีค าสั่งที่ 2087/2559   

ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 1805/2559   

ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 เร่ือง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

และค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 385/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายวัชรากรฯ 

อา้งว่า ไม่เคยได้รับทราบหรือตรวจดูเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการฯ 

ทั้งสองชุดได้สรุปความเห็นกล่าวหานายวัชรากรฯ ท าให้ไม้ของกลาง

สูญหาย นายวัชรากรฯ จึงขอคัดส าเนาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 

1. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 2078/2559 ลงวันที่ 8 

กันยายน พ.ศ. 2559 

ส านักบรหิารกลาง/ 

ส านักกฎหมาย 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแนวทางและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แล้ว ขอเรียนดังนี้ 

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 

2544 ข้อ 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่ให้

เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ

หรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ 

ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยค านึงถึงการปฏิบัติ

หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และวัตถุประสงค์ของ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ประกอบกันแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถจะปฏิเสธการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

แต่หากจะปฏิเสธจะต้องอาศัยเหตุผลตามมาตรา 14 และมาตรา 15 

ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น 

 

 

 

 



  หนา้ 13 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

   2. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้ที่ 385/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2559 

3. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ที่ 

ทส 1636.4/1241 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 

ซึ่งส านักบริหารกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารที่นายวัชรากร 

โศจิวัฒนกุล มีความประสงค์จะขอคัดส าเนานั้นอยู่ในความ

รับผิดชอบของส่วนเสริมสร้างวินัย 2 ข้อ คือ ข้อ 2 และข้อ 3 แต่

เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารราชการลับ ตามข้อ 5 ของระเบียบว่า

ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดังนั้น เพื่อให้

การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 และมติที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 มีมติ

ให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใช้ดุลพินิจไตร่ตรองการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก่อน 

แต่ถ้าหากไม่แน่ใจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงให้หน่วยงานส่ง

เร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

พิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อการด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้น าเร่ืองดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาว่าสามารถจัดส่งเอกสาร

ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้แก่นายวัชรากร โศจวิัฒนกุล ได้หรือไม่ 

 2. แนวทางการด าเนินการกรณีการขอคัดส าเนารายงานผล

การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบต่อการสอบสวนต่อไปได้   

อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ได้ตามนัยมาตรา 15 วรรคหนึ่ ง (2) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงไม่

สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ (ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณา

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ) 

3. แนวทางการด าเนินการกรณีการขอคัดส าเนารายงานผล

การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว 

และได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องโดยตรง จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้ร้องจะ

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการด าเนินการปกป้องสิทธิและ

ประโยชน์ของตน และหากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึก

ค าให้การของพยานจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย

ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็อาจใช้

ดุลพินิจลบหรือปกปิดชื่อหรือข้อความอื่นใดที่จะท าให้ทราบว่า

บุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยค าหรือความเห็นนั้นได้ (ทั้งนี ้เป็นไปตามแนว

ทางการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

     กรมป่าไม้พจิารณาแล้ว เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการข้อที่ 1 อยู่ใน

ความรับผิดชอบของส านักกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารรายการข้อที่ 2 

และข้อ 3 อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารกลาง และ

เพื่อให้การให้บรกิารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นไปด้วยรวดเร็ว 

ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ประกอบกับ

กรมป่าไม้มีแนวทางการพิจารณากรณีตัวอย่างที่เป็นการขอข้อมูล

ข่าวสารลักษณะเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2559 คร้ังที่ 1/2560 และคร้ังที่ 

2/2560 จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักกฎหมายและส านักบริหารกลาง 

พิจารณาว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงเร่ืองดังกล่าว เป็นการสอบสวนที่

เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นการสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้พิจารณา

ด าเนินการตามแนวทางข้อ 2 หรือเป็นการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว 

ให้พจิารณาด าเนินการตามแนวทางข้อ 3 ทั้งนี้ ให้จัดท าหนังสือแจ้ง

ผู้ร้องทราบโดยตรง และถ้าหากเป็นการด าเนินการตามแนวทางข้อ 2 

ให้แจ้งผู้ร้องทราบด้วยว่า สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ หรือใช้สิทธิร้องขอ 

ต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักกฎหมาย ได้พิจารณาแล้วว่าการสอบสวนข้อเท็จจริง

เร่ืองดังกล่าว เป็นการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วและได้มีค าสั่ง

ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้องแล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงมีผลกระทบ

ต่อสิทธิของผู้ร้องโดยตรง ซึ่งมีเหตุอันสมควรที่ผู้ร้องจะได้รับทราบ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

     ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการด าเนินการปกป้องสิทธิและประโยชน์

ของตน จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ โดยลบหรือปกปิดชื่อหรือ

ข้อความอื่นใดที่จะท าให้ทราบว่าบุคคลใดเป็นพยานผู้ให้ถ้อยค า

หรือความเห็นนั้น และได้ด าเนินการจัดส่งส าเนาเอกสารให้ผู้ร้อง

เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส านักกฎหมาย ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1609.3/578 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

10 หนงัสือส านกับริหารกลาง 

ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1601.6/603       

ลงวันที่ 8 สงิหาคม 

2561 เร่ือง ขอคัด

ส าเนาเอกสาร แจ้งว่า 

นายวรากร อินจีน ได้มี

หนังสือลงวันที่ 20 

กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอคัดส าเนา

เอกสาร 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือส านักบรหิารกลาง ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.6/603 

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอคัดส าเนาเอกสาร แจ้งว่า นาย

วรากร อินจีน ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอ

คัดส าเนาเอกสาร โดยมีความประสงค์ขอคัดส าเนาเอกสาร กรณี

กรมป่าไม้ ได้มีค าสั่ง ลับ ที่ 2100/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ดังนี้ 

1. ส านวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของข้าพเจ้าทั้ง

ส านวน 

2. เอกสารและข้อพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนทาง

วินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาของนายวรากร อินจีน 

คร้ังที่ 1-3 ที่ได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

3. บันทึกการสอบสวนให้ถ้อยค าของนายวรากร อินจีน ต่อ

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีการน าใบเบิกทางไปใช้ 

ซึ่งส านักบริหารกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารที่นายวรากร อินจีน  

มีความประสงค์จะขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับ ตามข้อ 5 ของระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดังนั้น 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง 

ส านักบรหิารกลาง สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแนวทางและระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนดังนี้ 

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ข้อ 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่ให้

เปิดเผยและอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน

ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือที่

เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้น

ลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยค านึงถึงการปฏิบัติ

หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และวัตถุประสงค์ของ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ประกอบกันแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถจะปฏิเสธการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

แต่หากจะปฏิเสธจะต้องอาศัยเหตุผลตามมาตรา 14 และมาตรา 15 

ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

   ราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 

2558 มีมติให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใช้ดุลพินิจไตร่ตรอง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องใน

เบื้องต้นก่อน แต่หากไม่แน่ใจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงให้

หน่วยงานส่งเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

พิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

กรมป่าไม้ น าเร่ืองดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาว่าสามารถจัดส่งเอกสาร

ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้แก่นายวรากร อนิจีน ได้หรือไม่ 

 2. แนวทางการด าเนินการกรณีการขอคัดส าเนารายงานผล

การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกระบวนการสอบสวนที่ยังไม่

แล้วเสร็จ หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบต่อการสอบสวน

ต่อไปได้ อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่

อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามนัยมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (2) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น 

จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ (ทั้งนี ้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณา

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ) 

3. แนวทางการด าเนินการกรณีการขอคัดส าเนารายงานผล

การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นกระบวนการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว 

และได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องโดยตรง จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้ร้องจะ

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการด าเนินการปกป้องสิทธิและ

ประโยชน์ของตน และหากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

บันทึกค าให้การของพยานจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ

ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก็อาจใช้

ดุลพินิจลบหรือปกปิดชื่อหรือข้อความอื่นใดที่จะท าให้ทราบว่า

บุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยค าหรือความเห็นนั้นได้ (ทั้งนี้ เป็นไปตาม

แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

     กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้การให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ประกอบกับกรมป่าไม้มีแนวทางการ

พิจารณากรณีตัวอย่างที่เป็นการขอข้อมูลข่าวสารลักษณะเดียวกัน 

ในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2559 

คร้ังที่ 1/2560 และคร้ังที่ 2/2560 จึงขอให้ส านักบริหารกลาง 

พิจารณาว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงเร่ืองดังกล่าว เป็นกระบวนการ

สอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นกระบวนการสอบสวนที่ยัง

ไม่แล้วเสร็จ ให้พิจารณาด าเนินการตามแนวทางข้อ 2 หากเป็น

กระบวนการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้พิจารณาด าเนินการตาม

แนวทางข้อ 3  ทั้งนี ้ให้จัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบโดยตรง และ

ถ้าหากเป็นการด าเนินการตามแนวทางข้อ 2 ให้แจ้งผู้ร้องทราบ

ด้วยว่า สามารถใชส้ิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ หรือใช้สิทธิร้องขอต่อศาล 

เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบริหารกลาง พิจารณาแล้วว่า ในขณะนี้เร่ืองดังกล่าว

อยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาค าอุทธรณ์ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถ

เปิดเผยข้อมูลได้ และได้ด าเนินการแจ้งผู้ร้องทราบเรียบรอ้ยแล้ว 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

11 หนังสือส านักบริหารกลาง 

ลับ ที่ ทส 1601.6/686 

ลงวันที่ 10 กันยายน 

2561 เร่ือง ขอคัด

ส าเนาเอกสาร แจ้งว่า 

นายวรากร อินจีน ได้

มีหนังสือลงวันที่ 30 

สิงหาคม 2561 

เร่ือง ขอคัดส าเนา

เอกสาร 

พิจารณาโดยฝ่ายเลขาฯ 

(ไม่เข้าที่ประชุม) 

หนังสือส านักบริหารกลาง ลับ ที่ ทส 1601.6/686 ลงวันที่ 10 

กันยายน 2561 เร่ือง ขอคัดส าเนาเอกสาร แจ้งว่า นายวรากร อินจีน 

ได้มีหนังสือลงวันที ่ 30 สิงหาคม 2561 เรื ่อง ขอคัดส าเนา

เอกสาร มีใจความสรุปว่า นายวรากร อินจีน ได้ย่ืนเร่ืองอุทธรณ์

ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีค าสั่ง ลับ ที่  2100/2561 ลงวันที่  2 

กรกฎาคม พ.ศ.2561 เร่ือง ลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม 2561 โดยกรมป่าไม้ได้ส่ง เร่ืองดังกล่าวไปยัง

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น

ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยค าอุทธรณ์ของนายวรากร อินจีน โดย

ในขณะนี้เร่ืองดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาค าอุทธรณ์

ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 

นายวรากร อินจีน จึงมีความประสงค์ขอคัดส าเนาหนังสือที่กรมป่าไม้ส่ง

เร่ืองไปยังส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อติดตามเร่ืองดังกล่าว ซึ่งส านักบริหารกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เอกสารที่นายวรากร อนิจีน มีความประสงค์จะขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสาร

ลับ ตามข้อ 5 ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2552 และมติที่ประชุม

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2558 ลงวันที่ 

13 มกราคม 2558 มีมติให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใช้

ดุลพินิจไตร่ตรองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและระเบียบ 

ส านักบรหิารกลาง สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรมป่าไม้มีแนวทางการ

พิจารณากรณีที่เป็นการขอข้อมูลข่าวสารลักษณะเดียวกัน ในการ

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2559 

คร้ังที่ 1/2560 และคร้ังที่  2/2560 ซึ่งการขอข้อมูลข่าวสาร

ดังกล่าวเป็นการขอคัดส าเนาหนังสือที่มีส านวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริงประกอบอยู่ในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยเร่ืองดังกล่าว

อยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาค าอุทธรณ์ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งเป ็น

กระบวนการพิจารณาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อาจกระทบต่อการสอบสวนต่อไปได้ อันจะท าให้การบังคับใช้

กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ตามนัยมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540  

ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ และให้ส านักบริหารกลาง

จัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบ โดยให้แจ้ง ผู้ร้องทราบด้วยว่า 

สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่ งไม่ เปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสารต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้หรือใช้สิทธิร้องขอ

ต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งกรมป่าไม้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลได้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักบรหิารกลาง ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งท่ี เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง/

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ผลการพิจารณา 

   ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก่อน แต่หากไม่แน่ใจในการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร จึงให้หน่วยงานส่งเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประธานกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ น าเร่ืองดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาว่าสามารถจัดส่งเอกสารซึ่ง

เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้แก่นายวรากร อนิจีน ได้หรือไม่ 

  

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์บรกิารประชาชนกรมป่าไม้ http://new.forest.go.th/service/ หัวข้อรายงาน 


