
 
 
 

คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 

ท่ี สค ๑๒๐/๒๕๕๘ 

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 ๒ รายการ ดังนี้  

 ๑. สําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง         

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 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 

 ๒. ผูอํานวยการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ไดจัดทําและซอมบํารุงหลักเขตและปาย

ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงตลอดแนวเขตปาสงวนแหงชาติทุกปใชหรือไม 

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

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงผูอุทธรณวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอแจงผลการพิจารณา

เปดเผยขอมูลขาวสาร ดังนี้ 

 ๑. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

เนื่องจากเปนขอมูลเก่ียวของกับการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ และความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย  

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

                                                                                                      หนา ๑ ใน ๓ หนา  



                                                                                                       หนา ๒ ใน ๓ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๒๐/๒๕๕๘ 

ใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 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. การซอมบํารุงหลักเขตและปายปาสงวนแหงชาติเปนไปตามแผนงานและงบประมาณของกรมปาไม 

อยางไรก็ตาม ขอมูลเก่ียวกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงไดมีปรากฏในแผนท่ีแนบทายกฎกระทรวง

กําหนดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงประกาศใชโดยท่ัวไป เปนขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณใชอางอิงไดอยูแลว 

       ผูอุทธรณจึงมีหนังสือลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว  

                    คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและ

การบังคับใชกฎหมายพิจารณาคําอุทธรณและเอกสารท่ีเก่ียวของแลว ขอเท็จจริงสรุปไดความวา ผูอุทธรณไดมี

หนังสือถึงสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ขอขอมูลขาวสาร จํานวน ๒ รายการดังกลาวขางตน 

แตสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ปฏิเสธการเปดเผย ผูอุทธรณจึงอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผย

ขอมูลขาวสารดังกลาว 

                    ชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหาร

ราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) มีหนังสือ            

ท่ี ทส ๑๖๒๑.๑/๔๙๔๔ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สงคําชี้แจงตอคณะกรรมการฯ และผูแทนสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) ไดเขาชี้แจงดวยวาจาตอคณะกรรมการฯ  สรุปความได ดังนี้ 

                    ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๑ ไมมีการจัดทําไว จึงไมอาจเปดเผยใหผูอุทธรณทราบได 

                    ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๒ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมสามารถเขาดําเนินการจัดทําแนวเขต

ประชิดกับท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามแผนงานโครงการฯ บริเวณปาสงวนแหงชาติโซนซี รอบเขาแผงมาได 

เนื่องจากราษฎรไมใหความรวมมือและมีขอโตแยง จึงจําเปนตองยุติการดําเนินการ  

                    ผูอุทธรณชี้แจงวา ผูอุทธรณไดรับมอบอํานาจจากนาย ข. ผูตองหาซ่ึงถูกแจง  ขอกลาวหาและ

ดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และความผิดตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยตองการขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับสําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนง

หลักเขตและปายของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง และสําเนาบัญชีคาพิกัดตําแหนงหลักเขตและปาย 

 



หนา ๓ ใน ๓ หนา 

คําวินิจฉัย ท่ี สค ๑๒๐/๒๕๕๘ 

ระหวางเขตโซนซีกับโซนอีของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) 

ปฏิเสธการเปดเผย เนื่องจากตองการนําไปใชในการตอสูคดีวาท่ีแปลงพิพาทอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขา   

ภูหลวงหรือไม ซ่ึงท่ีดินแปลงพิพาทของนาย ข. อยูในอําเภอวังน้ําเขียวและมีหลักฐานเปนหลักเขตและถนนกันไฟ

ปาวาอยูนอกเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง แตอยูในเขตปาโซนซีของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง 

แตการจะตรวจสอบวาท่ีแปลงพิพาทอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงหรือไม จะตองตรวจสอบจาก

หลักเขตตามแผนท่ีทายกฎกระทรวง และตองการตรวจสอบวาท่ีพิพาทมีคาพิกัดดาวเทียมอยูในคาพิกัด

ดาวเทียมของปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวงหรือไม และคาพิกัดดาวเทียมท่ีดินแปลงพิพาทท่ีเจาหนาท่ีปาไม

ตรวจสอบและมอบใหนาย ข.  และท่ีใชในการกลาวโทษนาย ข. วาตรงกันหรือไม  

     คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและ

การบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 

                    ๑. ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๑ เห็นวา เม่ือสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา) 

แจงวาไมมี ดังนั้น หากผูอุทธรณไมเชื่อวาเปนความจริงอาจใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                    ๒. ขอมูลขาวสารรายการท่ี ๒ เห็นวา เปนคําถามจึงไมวินิจฉัย 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ        

พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและ     

การบังคับใชกฎหมาย จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ  

 

  นายขจัดภัย   บุรุษพัฒน หัวหนาคณะท่ี  ๑ 

   

           รอยโท วิรัช    พันธุมะผล กรรมการ  

         

   นายพีรพล   ไตรทศาวิทย กรรมการ 

    

 นายศิริวัฒน  ทิพยธราดล     กรรมการ 

  

 นางแนงนอย   วิศวโยธิน กรรมการผูรับผิดชอบสํานวนอุทธรณ  

  

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ       วันท่ี ๑๑  มิถุนายน     ๒๕๕๘ 


