
 

คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 

ท่ี สค ๑๑๙/๒๕๕๘ 

เรื่อง    อุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) 
          เกี่ยวกับการรองทุกขกลาวโทษ 

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

ผูอุทธรณ    : นาย ก.  
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ  : สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) 

                     อุทธรณเรื่องนี้ไดความวา นาย ก. ผูรับมอบอํานาจจากนาย ข. ท่ีถูกดําเนินคดีเก่ียวกับการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ผูอุทธรณจึงมีหนังสือลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   และหนังสือลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ถึงสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอขอมูลขาวสาร จํานวน ๓ รายการ ดังนี้  

   ๑. สําเนาบันทึกประจําวันคํารองทุกขกลาวโทษ คาพิกัดดาวเทียม (GPS) ของท่ีดินแปลง

พิพาทและพยานเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีของกรมปาไมใชประกอบการรองทุกขกลาวโทษ

นาย ข. ตอสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเขียว 

   ๒. สําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑,๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

และสําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายระหวางเขตโซนซีกับเขตโซนอีของปาสงวนแหงชาติปาเขา   

ภูหลวงตามมาตรา ๒๖ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

จํานวน ๑ ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน 

 ๓. ผูอํานวยการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ไดจัดทําและซอมบํารุงหลักเขตและปาย

ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงตลอดแนวเขตปาสงวนแหงชาติทุกปใชหรือไม 

   สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) มีหนังสือ  ท่ี ทส ๑๖๒๑.๑/๑๖๔๕๑ ลงวันท่ี ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงผูอุทธรณวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอแจงผลการพิจารณาเปดเผย

ขอมูลขาวสาร ดังนี้ 

 ๑. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามขอ ๑ 

เนื่องจากเปนขอมูลเก่ียวของกับการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๗ และความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย 
                                                                                                       หนา ๑ ใน ๖ หนา 

 



หนา ๒ ใน ๖ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๑๙/๒๕๕๘ 

 

ตามมาตรา ๑๕ (๒) ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปดเผยจะทําใหการบังคับใช

กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเก่ียวกับการฟองคดีการปองกัน           

การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

 ๒. สํานักนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอปฏิเสธการเปดเผยขอมูลสําเนา

บัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑,๑๔๔  

(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปน

เพียงข้ันตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนการดําเนินงานภายในของหนวยงาน ท้ังนี้ ขอมูลเก่ียวกับ

แนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงไดมีปรากฏในแผนท่ีแนบทายกฎกระทรวงกําหนดแนวเขตปาสงวน

แหงชาติซ่ึงประกาศใชโดยท่ัวไปเปนขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณใชอางอิงไดอยูแลว 

 ๓. การซอมบํารุงหลักเขตและปายปาสงวนแหงชาติเปนไปตามแผนงานและงบประมาณของกรมปา

ไม อยางไรก็ตาม ขอมูลเก่ียวกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงไดมีปรากฏในแผนท่ีแนบทายกฎกระทรวง

กําหนดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงประกาศใชโดยท่ัวไป เปนขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณใชอางอิงไดอยูแลว 

 ผูอุทธรณจึงมีหนังสือลงวันท่ี ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๘ อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว  

                    คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและ

การบังคับใชกฎหมายพิจารณาคําอุทธรณ  และเอกสารท่ี เก่ียวของแลว ขอเท็จจริงสรุปไดความวา 

ผูอุทธรณไดมีหนังสือถึงสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอขอมูลขาวสาร จํานวน ๓ รายการ

ดังกลาวขางตน แตสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ปฏิเสธการเปดเผย ผูอุทธรณจึงอุทธรณ

คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว 

 ชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหาร

ราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) มีหนังสือ                  

ท่ี ทส ๑๖๒๑.๑/๔๙๔๓ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สงเอกสารพรอมคําชี้แจงตอคณะกรรมการฯ และผูแทน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ไดเขาชี้แจงดวยวาจาตอคณะกรรมการฯ  สรุปความได ดังนี ้

                      ๑. ขณะพนักงานเจาหนาท่ีของกรมปาไมเขาตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ปรากฏวาอยูในเขต    

ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาหลวง แตไมพบตัวผูกระทําผิด จึงไดมอบหมายใหหนวยปองกันรักษาปาท่ี นม.๔   

(เขาภูหลวง) นําเรื่องไปกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด

นครราชสีมา และเจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเขียว ไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนจนทราบวาพ้ืนท่ี

เกิดเหตุดังกลาวเปนของนาย ข. เปนผูครอบครอง และพนักงานสอบสวนไดเรียกตัวนาย ข. มารับทราบขอ

กลาวหาเรียบรอยแลว ดังนั้นขอมูลขาวสารท่ีผูอุทธรณยื่นคําขอนี้ หากเปดเผยอาจมีผลกระทบตอ 

 

 



หนา ๓ ใน ๖ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๑๙/๒๕๕๘ 
 

การดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนได ซ่ึงหากไมไดรับความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนเจาของสํานวนคดี

ดังกลาวกอนสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) จึงไมขอเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว อีกท้ัง 

บันทึกประจําวันคํารองทุกขกลาวโทษอยูท่ีสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเขียว    

                     ๒. ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเปนปาไมถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๕๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อท่ีประมาณ ๗๓๖,๒๕๐ ไร ใหสํานักงาน

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการตามโครงการพัฒนาการในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมคงเหลือพ้ืนท่ี

ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงประมาณ ๖๕๑,๔๔๐ ไร กรณีผูอุทธรณแจงขอสําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลัก

เขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑,๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น 

เนื่องจากขอมูลการสํารวจรังวัดในชวงเวลานั้น เปนข้ันตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ประกอบกับหลัก

เขตปายซ่ึงแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ไดถูกจัดทําเปนเวลานานกวา ๓๐ ป จึงอาจผุพังไปตามกาลเวลา แต

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑,๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) และแผนท่ีทายกฎกระทรวง กําหนดใหทองท่ีอําเภอวังน้ําเขียวเปน

ปาสงวนแหงชาติไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ผลตามกฎหมายถือวาประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบวา

ทองท่ีอําเภอวังน้ําเขียวมีสถานะเปนปาสงวนแหงชาติ สวนการจัดทําบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายของ

ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงไมมีการจัดทําไว แตจะจัดทําเฉพาะกรณีท่ีมีการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติและพระราชบัญญัติปาไมเทานั้น 

                     มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นชอบผลการจําแนกเขต  

การใชประโยชนทรัพยากรท่ีดินและปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาดาน

สิ่งแวดลอมและขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ัวประเทศซ่ึง     

กรมปาไมใหดําเนินการจําแนกฯ และปรับปรุงการจําแนกแนวเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมใน

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติรวมกับคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบาย  

ปาไมแหงชาติ โดยแบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษโซนซี เขตปาเพ่ือการเศรษฐกิจโซนอี และเขตปาเหมาะสม

ตอการเกษตรกรรมโซนเอ ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ วา “ท่ีดินในเขตปาสงวน

แหงชาติและเขตปาไมถาวรท่ีเสื่อมสภาพแลวมีราษฎรเขาถือครองทํากิน (ยกเวนพ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรี) ใหกรมปาไมสงมอบใหสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) นําไปปฏิรูปท่ีดิน 

โดยออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเทานั้น” สําหรับในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาภูหลวง กรมปาไมไดสงมอบเฉพาะเขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษโซนอีท่ีเสื่อมสภาพใหสํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมนําไปดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยตอมามติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบหลักการมาตรการและแนวทางแกไขปญหาท่ีดินปาไม 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทําการพิสูจนการครอบครองท่ีดินของราษฎรกรณีผลการตรวจพิสูจนการครอบครองท่ีดิน 

 



หนา ๔ ใน ๖ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๑๙/๒๕๕๘ 
 

ของราษฎร กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวาราษฎรอยูอาศัยหรือทํากินหลังวันประกาศสงวนหวงหามเปนพ้ืนท่ีปา

ไมตามกฎหมายครั้งแรกใหเคลื่อนยายราษฎรออกจากพ้ืนท่ีปาอนุรักษหรือกรณีราษฎรอยูอาศัยหรือทํากิน     

มากอน แตถาเปนพ้ืนท่ีลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศนพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครองดูแล

พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือตามความเหมาะสม กรณี   

ผูอุทธรณขอสําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๑,๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และสําเนาบัญชีคา

พิกัดตําแหนงหลักเขตและปายระหวางเขตโซนซีกับเขตโซนอีของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง โดยอางมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ขอ ๒ ใหกรมปาไมรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา 

ดังนี้ ปญหาท่ีเกิดขอพิพาทกับราษฎร สาเหตุหนึ่งเนื่องจากไมมีแนวเขตปาไมท่ีชัดเจนกรมปาไมควรจัดทําแนว

เขตใหชัดเจนเพ่ือสะดวกในการพิสูจนและปองกันการรุกล้ําโดยไมเจตนานั้น กรมปาไมไดอนุมัติใหศูนย

ปฏิบัติการท่ีดินปาไม (นครราชสีมา) เดิม ดําเนินการโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติปาเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ -๒๕๕๑ เปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซ่ึงไดกําหนดใหดําเนินการดานการควบคุมพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูล

จัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีปาไมสํารวจวางแผนและกําหนดความเหมาะสมการใชท่ีดินและตรวจสอบและรับรองสิทธิ์

ตามขอกําหนดของโครงการฯ ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดมีการประชุมชี้แจงราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของทราบและเขาใจ 

แตเนื่องจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตามโครงการดังกลาวในขณะนั้นไมสามารถเขาดําเนินการจัดทําแนวเขต

ประชิดกับท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามแผนงานโครงการฯ บริเวณปาสงวนแหงชาติโซนซี รอบเขาแผงมาได 

เนื่องจากราษฎรไมใหความรวมมือและมีขอโตแยง จึงจําเปนตองยุติการดําเนินการ ซ่ึงตอมาชุดเฉพาะกิจ

ปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาไดตรวจยึดหรือตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีกลุม   

ผูรองครอบครองสรางสิ่งปลูกสราง เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๔ ในทองท่ีอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จึงไดมี

การรองเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ รวมถึงสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงไดลงพ้ืนท่ีมาสืบสวนหาขอเท็จจริง

และใหขอเสนอแนะกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ซ่ึงกรณีดังกลาวจังหวัดนครราชสีมาไดมีคําสั่งท่ี ๘๑๑/๒๕๕๖ 

ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบแนวเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ทองท่ี 

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตามความเห็นผูตรวจการแผนดิน โดยกําหนดใหตรวจสอบแนวเขต      

ปาสงวนแหงชาติโซนซี รอบเขาแผงมา และจัดทําเครื่องหมายหรือหมายแนวเขตในพ้ืนท่ีใหชัดเจนซ่ึงไดมี     

การประชุมนัดหมายเพ่ือดําเนินการดังกลาวหลายครั้ง แตไมสามารถดําเนินการจัดทําแนวเขตดังกลาวได 

เนื่องจากตัวแทนกลุมราษฎรในพ้ืนท่ีมีขอขัดของและแสดงเจตนาไมยินยอมใหคณะทํางานฯ เขาดําเนินการใน

พ้ืนท่ี ซ่ึงไดแจงรายงานใหกรมปาไมทราบแลว 

                     ผูอุทธรณชี้แจงวา ผูอุทธรณไดรับมอบอํานาจจากนาย ข. ผูตองหาซ่ึงถูกแจง ขอกลาวหาและ

ดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และความผิดตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยตองการขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับสําเนาบันทึกประจําวัน 

 



หนา ๕ ใน ๖ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๑๙/๒๕๕๘ 

 

คํารองทุกขกลาวโทษ คาพิกัดดาวเทียมของท่ีดินแปลงพิพาท รวมท้ังพยานเอกสารหลักฐานอ่ืน และสําเนา

บัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง และสําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนง

หลักเขตและปายระหวางเขตโซนซีกับโซนอีของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไม   

ท่ี ๘ (นครราชสีมา) ปฏิเสธการเปดเผย เนื่องจากตองการนําไปใชในการตอสูคดีวาท่ีแปลงพิพาทอยูในเขต       

ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงหรือไม ซ่ึงท่ีดินแปลงพิพาทของนาย ข. อยูในอําเภอวังน้ําเขียวและ มีหลักฐาน

เปนหลักเขตและถนนกันไฟปาวาอยูนอกเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง แตอยูในเขตปาโซนซีของปา

สงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง แตการจะตรวจสอบวาท่ีแปลงพิพาทอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง

หรือไม จะตองตรวจสอบจากหลักเขตตามแผนท่ีทายกฎกระทรวง และตองการตรวจสอบวาท่ีพิพาทมีคาพิกัด

ดาวเทียมอยูในคาพิกัดดาวเทียมของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงหรือไม และคาพิกัดดาวเทียมท่ีดินแปลง

พิพาทท่ีเจาหนาท่ีปาไมตรวจสอบและมอบใหนาย ข. และท่ีใชในการกลาวโทษนาย ข. นั้นวาตรงกันหรือไม  

                        คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน

และการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 

                        ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๑ คือ สําเนาบันทึกประจําวันคํารองทุกขกลาวโทษ คาพิกัด

ดาวเทียม (GPS) ของท่ีดินแปลงพิพาทและพยานเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีของกรมปาไมใช

ประกอบการรองทุกขกลาวโทษนาย ข. ตอสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเขียว เห็นวา สําเนาบันทึกประจําวันคํารองทุกข

กลาวโทษ  เม่ือสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) แจงวาไมมี ดังนั้น หากผูอุทธรณไมเชื่อวาเปน

ความจริงอาจใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา 

๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สวนคาพิกัดดาวเทียม (GPS) ของท่ีดินแปลง

พิพาทและพยานเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม โดยในคดีอาญาผูตองหามีโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ

พยานหลักฐานตามสมควร เม่ือขอมูลขาวสารดังกลาวเปนขอมูลท่ีผูอุทธรณตองใชเพ่ือการตรวจสอบหรือได

รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร ประกอบกับการเปดเผยไมกระทบตอสาระสําคัญของสํานวนคดีอาญา  

ดังนั้น เม่ือพิเคราะหถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชน

ของเอกชนท่ีเก่ียวของประกอบกันแลว ขอมูลขาวสารดังกลาวจึงควรเปดเผยใหผูอุทธรณทราบได   

    ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๒ เห็นวา เม่ือสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) 

แจงวาไมมี ดังนั้น หากผูอุทธรณไมเชื่อวาเปนความจริงอาจใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร       

ของราชการ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                       ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๓ เห็นวา เปนคําถามจึงไมวินิจฉัย 

    ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐         

 

 



หนา ๖ ใน ๖ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๑๙/๒๕๕๘ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช

กฎหมาย จึงวินิจฉัยใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) เปดเผยคาพิกัดดาวเทียม (GPS) ของ

ท่ีดินแปลงพิพาทและพยานเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ พรอมท้ังใหสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองแกผูอุทธรณ  

 

    

   นายขจัดภัย   บุรุษพัฒน                      หัวหนาคณะท่ี  ๑ 

   

 

 นางแนงนอย   วิศวโยธิน กรรมการ  

   

 

           รอยโท วิรัช    พันธุมะผล กรรมการ  

          

  

   นายพีรพล   ไตรทศาวิทย กรรมการ 

   

  

  นายศิริวัฒน   ทิพยธราดล กรรมการผูรับผิดชอบสํานวนอุทธรณ  

  

 
 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ     วันท่ี  ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 


