
  หนา้ 1 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลการประชุมพิจารณา 

1 2/2561 19 พ.ย.61 หนังสือส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที ่
ทส 0202/6096 ลง

วันที่ 17 ตุลำคม 
2561 เร่ือง ขอให้

ด ำเนินกำรพิจำรณำค ำ
ขอข้อมูลข่ำวสำร รำย

องค์กำรตรวจสอบ
อ ำนำจรัฐแห่ง

รำชอำณำจกัรไทย 

หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0202/6096 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2561 
เรื่อง ขอให้ด ำเนินกำรพิจำรณำค ำขอข้อมูลข่ำวสำร รำยองค์กำร
ตรวจสอบอ ำนำจรัฐแห่งรำชอำณำจักรไทย แจ้งว่ำองค์กำรตรวจสอบ
อ ำนำจรัฐแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้มีหนังสือ ที่ อสท. 52 สญ/2561 
ลงวันที่ 25 กันยำยน 2561 เรื่อง ขอควำมร่วมมือขอข้อมูลของทำง
รำชกำรในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรียน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อขอ
ข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 10 รำยกำร โดยรำยกำรที่ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของกรมป่ำไม้ ในกำรนี้ 
สป.ทส. จึงได้ส่งค ำขอดังกล่ำวมำเพื่อให้กรมป่ำไม้พิจำรณำด ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

ส ำนักแนนงำนและ
สำรสนเทศ/ 

ส ำนักกำรอนุญำต 

มติที่ประชุม  คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำแลว้ เห็นชอบดังนี้ 
1. ข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรข้อที่ 2 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรค้นหำ ซ่ึง

ขณะนี้ยังค้นหำไม่พบ เนื่องจำกเป็นหนังสือที่น่ำนมำนำนหลำยปีแล้ว 
และรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือมีไม่เพียงพอ จึงท ำให้เจ้ำของ
เร่ืองยังค้นหำหนังสือฉบับดังกล่ำวไม่พบ และเห็นควรแจ้งนู้ร้องเพื่อขอ
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือฉบับดังกล่ำวต่อไป 

2. ข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรข้อที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10 เป็นข้อมูล
ข่ำวสำรที่ เข้ำลักษณะสัญญำสัมปทำนหรือสัญญำที่รัฐอนุญำตให้
เอกชนเข้ำท ำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมมำตรำ ๙ (๖) 
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึง
สำมำรถเปิดเนยข้อมูลได้ แต่ให้ลบหรือปกปิดชื่อนำมสกุล ที่อยู่ หรือ
ข้อควำมอื่นใดที่จะท ำให้ทรำบว่ำบุคคลใดเป็นนู้ ให้ถ้อยค ำหรือ
ควำมเห็นนั้น โดยมีข้อยกเว้น ดังนี้ 

2.1 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ และหนังสือค้ ำประกัน เป็นเอกสำรประกอบข้อมูล
ข่ำวสำรรำยกำรข้อที่ 7 ซ่ึงเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลหำกเปิดเนยจะเป็นกำรรุกล้ ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร ตำมมำตรำ 15 (5) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงไม่สำมำรถเปิดเนยได้ 

2.2 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรข้อที่ 9, 10 
ให้เปิดเนยได้เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ร้องขอเท่ำนั้น 

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำ
หนังสือแจ้งนลกำรพิจำรณำตำมมติที่ประชุมและจัดส่งส ำเนำเอกสำร
ให้แก่นู้ร้องขอ พร้อมทั้งส่งส ำเนำหนังสือให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทรำบต่อไป  ทั้งนี้ ให้แจ้งนู้ ร้อง
ทรำบด้วยว่ำ สำมำรถใช้สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งไม่เปิดเนยข้อมูลข่ำวสำรต่อ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ภำยใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้หรือใช้สิทธิร้องขอต่อศำล 
เพื่อให้ศำลสั่งกรมป่ำไม้ให้ส่งเอกสำรดังกล่ำวต่อศำลได้ 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 



  หนา้ 2 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลการประชุมพิจารณา 

2 3/2561 20 ธ.ค.61 หนังสือกรมป่ำไม้ 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 

1609.4/21326 
ลงวันที่ 22 

พฤศจิกำยน 2561 
เร่ือง ขอคัดถ่ำยส ำเนำ

เอกสำร 

หนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1609.4/21326 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกำยน 2561 เร่ือง ขอคัดถ่ำยส ำเนำเอกสำร แจ้งว่ำ นำยกฤษหรื
อกฤษฤทธิ์ สุริยะวงศ์สกุล มีหนังสือฉบับลงวันที่ 25 ตุลำคม 2561 ขอ
คัดถ่ำยส ำเนำเอกสำรค ำร้องของนู้อ้ำงสิทธิหรือท ำประโยชน์ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติต่อป่ำไม้อ ำเภอตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2561 
ส ำเนำหนังสือรับค ำร้อง ตำมทะเบียนรับเลขที่ 720 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 
2516 และส ำเนำหนังสือจังหวัดพังงำ ที่ พง.09/1155 ลงวันที่ 11 
สิงหำคม 2519 ซ่ึงได้เชิญนำยสำมำรถ วังเมือง เข้ำประชุมวันที่ 27 
สิงหำคม 2519 ณ วัดนำเตย ต ำบลนำเตย อ ำเภอท้ำยเหมือง เพื่อสอบ
สิทธิในที่ดินที่ยื่นค ำร้องไว้ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสนชำยทะเล เพื่อ
น ำไปใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป จึงเห็นควรให้ส ำนัก
แนนงำนและสำรสนเทศเสนอต่อคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของกรมปำ่
ไม้เพื่อพิจำรณำเร่ืองดังกล่ำว 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้ มติที่ประชุม  คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำแล้ว เห็นชอบดังนี้ 
ข้อมูลข่ำวสำรตำมค ำร้องขอ เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำม

รับนิดชอบของจังหวัดหรือไม่  จึงเห็นควรมอบหมำยให้ส ำนักจัดกำร
ที่ดินป่ำไม้พิจำรณำตรวจสอบว่ำเอกสำรตำมค ำขอข้อมูลข่ำวสำรอยู่ใน
ควำมรับนิดชอบของหน่วยงำนใด หำกทรำบว่ำหน่วยงำนใดเป็น
นู้รับนิดชอบเอกสำรดังกล่ำวแล้ว ให้แจ้งนู้ร้องขอไปยื่นค ำขอต่อ
หน่วยงำนดังกล่ำวต่อไป หำกนลกำรพิจำรณำเป็นประกำรใดขอให้ส่ง
ส ำเนำหนังสือแจ้งฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ทรำบด้วย 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

3 1/2562 28 มิ.ย.62 หนังสือคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ลับ 
ที่ ๑๖๐๐.๖/๒๘ ลง
วันที่ ๑๑ มถิุนายน 
๒๕๖๒ เรื่อง การขอ

ข้อมูลขา่วสารในส านวน
การสืบสวนข้อเทจ็จริง 

หนังสือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ลับ ที่ ๑๖๐๐.๖/๒๘ ลง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การขอข้อมูลข่าวสารในส านวนการสืบสวน
ข้อเท็จจริง แจ้งว่า นายพรสรรฯ ได้มีหนังสือส่วนคดีปกครอง ส านักกฎหมาย 
ลับ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๙.๕/๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้
คณะกรรมการฯ ส่งส าเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 
จ านวน ๑ ชุด ดังนี ้

๑. ส่งมอบส าเนาค าสั่งกรมป่าไม้ ลับ ที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และ
ค าสั่งกรมป่าไม้ ลับ ที่ ๑๕๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

๒. เอกสารในส านวนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งตามข้อ ๑   
โดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้โปรดสั่งการท้ายหนังสือดังกล่าว ความว่า 

“มอบ สผส. น าเรื่องเข้า คกก.ข้อมูลข่าวสาร” 

คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง (นำงวิลำวัณย์ 
วิเชียรนพรัตน์ นู้ตรวจ

รำชกำรกรมปำ่ไม้) 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบดังนี้ 
๑. เนื่องจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ แจ้งว่า ได้ส่งส าเนา

เอกสารตามข้อ ๑ ให้นายพรสรรฯ แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของกรมป่าไม้ จึงไม่พิจารณาในประเด็นข้อนี้ 

๒. เอกสารตามข้อ ๒ เป็นเอกสารในส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ซ่ึงการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ หากเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อการ
สอบสวนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติว่า หากเปิดเผยจะท า
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การ
ทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
ดังนั้น จึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 
 

 
 
 
 
 



  หนา้ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ ประชุมครั้งที ่ เมื่อวันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลการประชุมพิจารณา 

4 2/2562 14 ส.ค.62 หนังสือส านักบริหาร
กลาง ด่วนที่สุด ลับ ที่ 
ทส ๑๖๐๑.๖/๔๐๓ ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ เร่ือง ขอส าเนา
เอกสารรายงานผลการ

สอบสวน 

หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ลับ ที่ ทส ๑๖๐๑.๖/๔๐๓ ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส าเนาเอกสารรายงานผลการ
สอบสวน แจ้งว่า นายสมบัติ ไสยะหุต ผู้ถูกลงโทษทางวินัย และว่าที่ร้อย
ตรีวรัท ตุลยธ ารง นิติกรช านาญการ ขอส าเนาเอกสารรายงานผลการ
สอบสวน ดังนี้ 

๑. นายสมบัติ ไสยะหุต ได้มีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ขอส าเนาเอกสาร รายงานผลการสอบสวน มีใจความสรุป
ได้ว่า นายสมบัติ ไสยะหุต มีความจ าเป็นที่จะต้องขอเอกสารในแต่ละ
รายการส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ เพื่อยื่นขอ
ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งประกอบ ดังนี้ 

๑.๑ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ตามค าสั่ง
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ๒๕๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ซ่ึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งส านวน
การสอบสวนให้กรมป่าไม้เพื่อด าเนินการทางวินัย 

๑.๒ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 
๒๕๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๓ บันทึกสรุปผลการสอบสวนพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการ 
อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิจารณา 

๑.๔ ส าเนาหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ฉบับลงวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๒ ที่ได้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ
กรมป่าไม้ (ที่ถูกต้อง ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒) 

๒. ว่าที่ร้อยตรีวรัท ตุลยธ ารง นิติกรช านาญการ ได้มีหนังสือ ลับ 
ด่วนที่สุด ที่ ๑๖๐๙.๔/๗๗๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอ
ส าเนารายงานการสอบสวนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีใจความสรุปได้ว่า 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือ ที่ ปช. ๐๐๔๐
(นธ)/๐๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งให้ ว่าที่ร้อยตรีวรัท ตุลยธ ารง 
ไปให้ถ้อยค าต่อพนักงานไต่สวนและคณะ ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
นราธิวาส จึงขอส าเนารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ลับ ที่ ๒๔๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 

ส านักบริหารกลาง มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รว่มกันพจิารณาแล้ว เห็นชอบดังนี้ 
๑. ข้อมูลข่าวสารตามที่นายสมบัติ ไสยะหุต ร้องขอนั้น เป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ซ่ึงเป็นการสอบสวนที่
เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง ข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องโดยตรง จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้
ร้องจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการด าเนินการปกป้องสิทธิ
และประโยชน์ของตน ดังนั้น จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ให้แก่ผู้ร้องขอได้ แต่ให้ลบหรือปกปิดชื่อหรือข้อความอื่นใดที่จะท าให้
ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยค าหรือความเห็น ซ่ึงหากเปิดเผยข้อมูล
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเห็นควรมอบหมายส านักบริหาร
กลาง(ส่วนเสริมสร้างวินัย) ด าเนินการจัดส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่
ผู้ร้องขอโดยเร็วต่อไป 
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนดังนี้ 

๒. ข้อมูลข่าวสารตามที่ ว่าที่ร้อยตรีวรัท ตุลยธ ารง นิติกรช านาญการ 
ร้องขอเพื่อน าไปให้ถ้อยค าต่อพนักงานไต่สวนและคณะ ณ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนราธิวาส นั้น เจ้าหน้าที่ของส่วนเสริมสร้างวินัย 
ส านักบริหารกลาง แจ้งว่าส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่ในการมีค าสั่ง
ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
ดังนั้น ส านักบริหารกลาง โดยส่วนเสริมสร้างวินัย จึงได้ส่งมอบเอกสาร
ดังกล่าวให้ว่าที่ร้อยตรีวรัท ตุลยธ ารง เรียบร้อยแล้ว และขอถอนเรื่อง
ออกจากการประชุมคร้ังนี้ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ส ำนักบริหำรกลำง ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 
 



  หนา้ 4 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที ่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลการพิจารณา 

5 หนังสือส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 

(สงขลำ) ที่ ทส 
1626.1/1307 ลง
วันที่ 14 พฤษภำคม 
2562 เรื่อง ขอข้อมูล

ข่ำวสำรตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร 

พ.ศ. 2540 

พิจำรณำโดยฝ่ำยเลขำฯ 
(ไม่เข้ำที่ประชุม) 

หนังสือส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้  ที่  13 (สงขลำ) ที่  ทส 
1626.1/1307 ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ขอข้อมูลข่ำวสำร
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 แจ้งว่ำ ส ำนัก
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 (สงขลำ) ได้รับหนังสือนำยวิสิทธิ์ แท่นมณี 
บรรณำธิกำรข่ำวภูมิภำค ส ำนักข่ำวเขตไทย ที่ ขท 620012/2562 ลง
วันที่ 19 เมษำยน 2562 มีควำมประสงค์ขอเอกสำรหลักฐำน ดังนี้ 

1. บัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง 
และพนักงำนอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2562 

2. เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรซ้ืออุปกรณ์ใช้ในส ำนักงำน และ
อื่นๆที่เกี่ยวกับส ำนักงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 
2562 

3. เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรจัดซ้ือและกำรเบิกจ่ำย กำรใช้น้ ำมัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2562 

4. รำยชื่อนู้เสนอรำคำ คู่สัญญำ นู้ขำย นู้ประกอบกิจกำรเพื่อรับจ้ำงท ำของ 
นู้ประกอบกิจกำรงำนก่อสร้ำง นู้ประกอบกิจกำรประมูลเพื่อขำยสินค้ำ นู้
ประกอบกิจกำรรับเหมำ ขุด ลอด และงำนก่อสร้ำงอื่นๆ กับหน่วยงำน 
และหรือองค์กรของท่ำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 
2560 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
ที่ 13 (สงขลำ) 

สรุปผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาฯ 
ส ำนักแนนงำนและสำรสนเทศในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ข้อมูลข่ำวสำรของกรมป่ำไม้ พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็น ดังนี้ 
1. ข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรที่  1 บัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของ

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2562 เป็นเอกสำรที่เป็นกำรปฏิบัติ
รำชกำรปกติ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สำมำรถเปิดเนยได้ แต่เนื่องจำกนู้ร้องขอมี
ควำมประสงค์จะขอเอกสำรที่มีช่วงระยะเวลำหลำยเดือน และอำจมี
เอกสำรเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงอำจเข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ 11  ดังนั้น จึง
ขอให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 (สงขลำ) พิจำรณำว่ำเอกสำร
ดังกล่ำวมีจ ำนวนมำก ตำมข้อยกเว้นมำตรำ 11 หรือไม่ และหำกกำร
เปิดเนยแล้วอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ตำมมำตรำ 15 (4) หรือไม่ ซ่ึงอำจปฏิเสธกำร
เปิดเนยข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวได้ 

2. ข้อมูลข่ำวสำรรำยกำรที่ 2 – 4 เป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
จัดหำพัสดุ ซ่ึงเป็นข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัด
ไว้ ให้ประชำชนตรวจดู ได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ ง  (8)  แห่ ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 “ข้อ 1 ให้
หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ ในกำรจัดหำพัสดุ ต้องเปิดเนยข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ” ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สำมำรถเปิดเนย
ได้ แต่เนื่องจำกนู้ร้องขอมีควำมประสงค์จะขอเอกสำรที่มีช่วงระยะเวลำ
หลำยเดือนและอำจมีเอกสำรเป็นจ ำนวนมำก จึงอำจเข้ำข้อยกเว้นตำม
มำตรำ 11 ดังนั้น จึงขอให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 (สงขลำ) 
พิจำรณำว่ำเอกสำรดังกล่ำวมีจ ำนวนมำก ตำมข้อยกเว้นมำตรำ 11 
หรือไม่ ซ่ึงอำจปฏิเสธกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวได้  แต่หำก
พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถเปิดเนยให้นู้ร้องได้ ก็สำมำรถลบหรือตัดทอน
หรือท ำโดยประกำรอื่นใด เพื่อไม่ให้เป็นกำรเปิดเนยข้อมูลข่ำวสำร
บำงส่วนที่เห็นว่ำเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ก ำหนดเป็นข้อยกเว้นมิให้ต้อง
เปิดเนย และหำกพบว่ำมีเอกสำรเป็นจ ำนวนมำก ก็สำมำรถเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขอส ำเนำ ตำมระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ได้ 



  หนา้ 5 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ประชุมครั้งที ่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลการพิจารณา 

     ทั้งนี้ เห็นควรให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 (สงขลำ) จัดท ำ
หนังสือแจ้งนู้ร้องทรำบทรำบนลกำรพิจำรณำโดยตรง และหำกเป็นกรณี
ปฏิเสธกำรเปิดเนยข้อมูล ให้แจ้งนู้ร้องทรำบด้วยว่ำ สำมำรถใช้สิทธิ
อุทธรณ์ค ำสั่งไม่เปิดเนยข้อมูลข่ำวสำรต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำร
เปิดเนยข้อมูลข่ำวสำร ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 13 (สงขลำ) ด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว 

 
 
หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของกรมป่ำไม้ ได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรประชำชนกรมป่ำไม้ http://new.forest.go.th/service/ หัวข้อรำยงำน 


