คาวินิจฉัย และข้ อหารื อของคณะกรรมการฯ เฉพาะส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับกรมที่ดนิ
(พ.ศ. 2542 – สิงหาคม 2550)


สรุ ปคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร

1. สค 34 / 2542 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของกรมที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ มีหนังสือถึงกรมที่ดนิ ขอคัดสานวนการสอบสวนทางวินยั ทังหมด
้
กรณีผ้ อู ทุ ธรณ์
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรงฐานปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยมิชอบ
และถูกลงโทษไล่ออกจากราชการซึง่ กรมที่ดนิ อนุญาตให้ ถ่ายเอกสารเฉพาะสานวนการสอบสวน
บันทึกถ้ อยคาพยานบุคคลไม่ให้ ถ่าย
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การดาเนินการทางวินยั ได้ ยตุ แิ ล้ ว จึงเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่อยูใ่ นความครอบครองของกรมที่ดนิ และไม่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้
เปิ ดเผย แต่สมควรให้ การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้กล่าวหาและพยาน จึงให้ กรมที่ดนิ เปิ ดเผย
และคัดสาเนาการสอบสวนทางวินยั ในส่วนที่เป็ นคาให้ การของผู้กล่าวหา และคาให้ การของพยาน
บุคคลให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารส่วนใดที่ระบุหรื อทาให้ ทราบชื่อและตาแหน่งของผู้กล่าวหา
และพยาน หรื อเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ให้ เป็ นดุลพินิจของกรมที่ดนิ ที่จะดาเนินการลบ หรื อตัดทอน
หรื อทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารในส่วนนัน้
2. สค 18 / 2543 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร (เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดนิ ) ของสานักงานที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ เป็ นทนายความผู้ได้ รับแต่งตังจากโจทก์
้
ในคดีที่ฟ้อง บริษัท บส. และนาย ส.
เป็ นจาเลยฐานความผิดตัวการตัวแทน สัญญาจะซื ้อจะขาย จานวนทุนทรัพย์ 2,139,326 บาท
ผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ ขอให้ เปิ ดเผยกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ของจาเลย ที่เป็ นลูกหนี ้ตามคา
พิพากษา ซึง่ สานักงานที่ดนิ มีคาสัง่ ท้ ายคาขอแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบว่า ข้ อมูลที่ขอตรวจสอบเป็ น
ข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่อาจให้ ตรวจสอบได้ ตามมาตรา 15(5) ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้ พิจารณาแล้ วได้ ความว่าผู้อทุ ธรณ์ประสงค์จะได้ ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใช้ ในการดาเนินการสืบหาทรัพย์ของจาเลยซึง่ ถูกศาลพิพากษาให้ ชาระหนี ้ เพื่อทาการยึดทรัพย์นา
ที่ดนิ มาชาระหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้ผู้เป็ นโจทก์ เป็ นการสืบทรัพย์ลกู หนี ้ตามคาพิพากษาในคดีที่ได้ ฟ้องต่อศาล
จังหวัดแล้ ว ส่วนสานักงานที่ดนิ ได้ ปฏิเสธมิให้ ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ ความคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล เนื่องจากเป็ นกรณีที่มิได้ ให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรณีตามอุทธรณ์เป็ นการขอให้
เจ้ าพนักงานที่ดนิ เปิ ดเผยการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ (โฉนด) ซึง่ เจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาประสงค์จะทราบ
เพื่อการบังคับคดี โดยจะทาการยึดทรัพย์ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ สืบเนื่องมาจากหลักกฎหมายที่วา่ ทรัพย์สิน
ทุกชนิดของลูกหนี ้ที่มีอยูย่ อ่ มเป็ นประกันการชาระหนี ้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 214 ซึง่ บัญญัตไิ ว้ วา่ “...เจ้ าหนี ้มีสิทธิที่จะให้ ชาระหนี ้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี ้จนสิ ้นเชิง
รวมทังเงิ
้ นและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึง่ บุคคลภายนอกค้ างชาระแก่ลกู หนี ้ด้ วย ” นอกจากนันแม้
้ โฉนดที่ดนิ
เป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็ตาม แต่เป็ นข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เป็ นเอกสารมหาชน และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว ให้ แก่เจ้ าหนี ้ที่มีอานาจตามกฎหมายย่อมกระทาได้ ตามนัยมาตรา 24(8)
ผู้อทุ ธรณ์จงึ มีสิทธิขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
3. สค 18 / 2543 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร (เอกสารการสอบสวน
ข้ อเท็จจริง) ของกรมที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ มีหนังสือขอให้ กรมที่ดนิ เปิ ดเผยและขอสาเนาข้ อมูลการสอบสวนข้ อเท็จจริง
การกระทาความผิดทางละเมิด จานวน 4 รายการ คือ
(1) สานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตาม
คาสัง่ กรมที่ดนิ รวมทังรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการพร้
้
อมความเห็นของเจ้ าหน้ าที่
ผู้ตรวจพิจารณาสานวนก่อนนาเสนออธิบดีกรมที่ดนิ พิจารณาสัง่ การ
(2) หนังสือกรมป่ าไม้ ที่ กษ 0705(2)/13345
(3) ระเบียบที่เกี่ยวข้ องที่อ้างถึงในข้ อ 2 บรรทัดที่ 5 ในหนังสือกรมที่ดนิ ที่ มท 0712/41203
เรื่ องขอให้ ชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน
(4) ประกาศกาหนดเขตและที่ตงของที
ั้
่ดนิ ที่นามาจัด ซึง่ อธิบดีกรมที่ดนิ ในฐานะ เป็ น
เจ้ าหน้ าที่ในการจัดที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 27 จะต้ องถือปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้ วย
การจัดที่ดนิ เพื่อประชาชน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2498 หมวด 4 ข้ อ 7
กรมที่ดนิ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบว่าสามารถเปิ ดเผยได้ เฉพาะข้ อมูลข่าวสารตาม
รายการที่ 2 , 3 และ 4 ส่วนรายการที่ 1 ไม่เปิ ดเผย เนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจก่อ
ให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของพยานตามมาตรา 15(4) ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่
ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้ พิจารณาแล้ วได้ ความว่าผู้อทุ ธรณ์ต้องการข้ อมูลดังกล่าว
เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการร้ องขอความเป็ นธรรม ส่วนกรมที่ดนิ ให้ เหตุผลเพิ่มเติมว่าผู้อทุ ธรณ์
เป็ นอดีตข้ าราชการตารวจซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่มานาน อาจทาให้ เกิดปั ญหากับพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และกรณีการขอข้ อมูลตามคาอุทธรณ์อาจมีผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ คณะกรรมการ

วินิจฉัยฯ เห็นว่าข้ อมูลข่าวสารตามรายการที่ 1 เป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการสอบ
ข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรมที่ดนิ และเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดของกรมที่ดนิ และเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารของราชการที่อยูใ่ นความครอบครองของกรมที่ดนิ ซึง่ ไม่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย
นอกจากนี ้การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว ไม่นา่ จะเป็ นอันตรายต่อบุคคลหนึง่ บุคคลใดที่ไปให้
ถ้ อยคาต่อคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การที่กรมที่ดนิ ใช้ ดลุ พินิจออกคาสัง่
มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงเป็ นการใช้ ดลุ พินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีมติให้
กรมที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ร้องขอ
4. สค 23 / 2543 เรื่ อง บริษัทบริหารสินทรัพย์อทุ ธรณ์ คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
(สาเนาโฉนด น.ส.3ก. น.ส.3 ตราจอง หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด สัญญาขายที่ดนิ สัญญาขายห้ องชุด
สัญญาจานอง และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง) ของสานักงานที่ดนิ
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ฯ ผู้อทุ ธรณ์ซงึ่ เป็ นเจ้ าหนี ้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และห้ องชุด
โดยได้ รับโอนหนี ้มาจากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จากัด (มหาชน) ซึง่ ถูกกระทรวงการคลังสัง่ ให้
โอนกิจการ ให้ แก่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ มีหนังสือขอตรวจสอบรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ และห้ องชุด ซึง่ ไม่ชาระหนี ้ให้ กบั ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จากัด ต่อสานักงานที่ดนิ
เพื่อประกอบการดาเนินคดีทางศาล โดยมีรายชื่อจานวน 30 ราย แต่สานักงานที่ดนิ ได้ มีคาสัง่ ว่า
ข้ อมูลข่าวสารที่ขอตรวจสอบเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคล
โดยไม่สมควรกับทังบุ
้ คคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสารไม่ประสงค์จะให้ ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น
ตามมาตรา 15(5) และ (6) ประกอบมาตรา 24 จึงไม่อนุญาตให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ตรวจสอบ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขอ
อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ขอให้ เจ้ าพนักงานที่ดนิ
เปิ ดเผยเป็ นหลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรื อห้ องชุด เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินคดี
ทางศาล และเพื่อบังคับชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ ซึง่ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นว่า ทรัพย์สินทุกชนิด
ของลูกหนี ้ที่มีอยูย่ อ่ มเป็ นการประกันชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 214 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “เจ้ าหนี ้มีสิทธิที่จะให้ ชาระหนี ้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี ้จนสิ ้นเชิง
รวมทังเงิ
้ นและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึง่ บุคคลภายนอกค้ างชาระแก่ลกู หนี ้ด้ วย ” เจ้ าหนี ้จึงมีสิทธิได้ ทราบว่า
ลูกหนี ้มีที่ดนิ และห้ องชุด เพื่อการบังคับชาระหนี ้หรื อไม่ จึงมีมติให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และห้ องชุดตามที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ร้องขอ

5. สค 10 / 2544 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดนิ ข้ างเคียง
ผู้อทุ ธรณ์ มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ ขอตรวจสอบและขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ดนิ
แปลงข้ างเคียงของผู้อทุ ธรณ์รวม 3 แปลง เพราะเห็นว่าที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นที่ทิ ้งขยะและสิ่งปฏิกลู มีพมุ่ ไม้
ขึ ้นเต็ม เป็ นที่อยูข่ องงูพิษ และสุนขั มีเศษหิน ฝุ่ นทราย สร้ างความราคาญให้ แก่ตนเองและประชาชน
ที่อยูใ่ กล้ เคียง ซึง่ สานักงานที่ดนิ ได้ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยให้ เหตุผลว่า
ผู้อทุ ธรณ์ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ มาแสดงประกอบ และผู้ขอไม่สามารถชี ้ตาแหน่งที่ดนิ
ที่แน่ชดั ได้ ถือได้ วา่ เป็ นการขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ โดยผู้อทุ ธรณ์ไม่ทราบเลขที่โฉนดอันเป็ นการ
ขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร และ
ผู้อทุ ธรณ์ไม่เป็ นบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา 15 วรรคหนึง่ (5) และ (6) ประกอบกับ
มาตรา 24 ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วข้ อเท็จจริงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์
ต้ องการให้ เปิ ดเผย คือ เลขที่โฉนด และชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 3 แปลง คือ แปลงที่หนึง่ บริเวณ
สนามเด็กเล่นมีบริ ษัทเจ้ าของหมูบ่ ้ านที่ผ้ อู ทุ ธรณ์อาศัย เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และบริ ษัทได้ ปล่อยให้
ที่ดนิ รกร้ าง มีพมุ่ ไม้ ขึ ้นเต็ม ทาให้ เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของงูพิษและที่ทิ ้งขยะ ส่วนที่ดนิ อีกสองแปลง
อยูน่ อกโครงการของบริษัท เป็ นที่ดนิ ของบุคคลอื่น ซึง่ สานักงานที่ดนิ แจ้ งว่าไม่สามารถดาเนินการให้
เพราะเป็ นที่ดนิ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์สว่ นบุคคล
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเปิ ดเผยชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 2 แปลง
ดังกล่าว มิใช่เป็ นการให้ เปิ ดเผยว่าผู้ใดมีโฉนดที่ดนิ กี่แปลง โฉนดที่ดนิ เลขที่ใดบ้ าง ซึง่ กรมที่ดนิ ถือว่า
เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล แต่เป็ นกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ต้องการทราบเลขที่โฉนด และชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
บริเวณใกล้ เคียงกับที่ดนิ ของผู้อทุ ธรณ์ เนื่องจากมีที่ดนิ บางส่วนถูกปล่อยทิ ้งให้ รกร้ าง เป็ นที่ทิ ้งขยะ
และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของงูพิษ และสุนขั ทาให้ เสียหายต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้ อม แม้ วา่ การขอให้
เปิ ดเผยอาจจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลบ้ าง แต่เมื่อคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ และผู้อทุ ธรณ์
ซึง่ มีสว่ นได้ เสียแล้ ว ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิที่จะรับทราบข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ จึงมีมติให้ สานักงานที่ดนิ
เปิ ดเผยเลขที่โฉนดและชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 2 แปลง ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์
6. สค 11 / 2544 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ ของเทศบาล ที่ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่อเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารที่ปลูกสร้ างรุกล ้าทางสาธารณะ
ผู้อทุ ธรณ์ แจ้ งให้ เทศบาลทราบว่า มีผ้ ปู ลูกสร้ างอาคารรุกล ้าทางสาธารณะ ขอให้ เทศบาล
ดาเนินการต่อเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารที่ฝ่าฝื นกฎหมาย เทศบาลได้ ร่วมกับสานักงานที่ดนิ
ได้ รังวัดตรวจสอบและมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบว่า มีเจ้ าของที่ดนิ เลขที่ 841 ก่อสร้ างคอนกรี ต

รุกล ้าทางสาธารณะออกมาประมาณ 0.15 เมตร จานวนเนื ้อที่ 0-0-04 ไร่ ผู้อทุ ธรณ์จงึ มีหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี ขอคัดสาเนาข้ อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี ้
(1) หนังสือสานักงานที่ดนิ จังหวัด
(2) หนังสือสานักงานที่ดนิ จังหวัด ที่แจ้ งผลการดาเนินการรังวัดตรวจสอบที่ดนิ เลขที่ 841
และ 842
(3) หนังสือเอกสารหลักฐานการดาเนินการตามกฎหมาย ในกรณีนี ้ได้ ดาเนินการถึง
ขันตอนใด
้
เทศบาลได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบว่า ข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ขอคัดสาเนาเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึง่ การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา 15(5)
จึงไม่อนุญาตให้ มีการคัดสาเนาเอกสารตามคาขอ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า เอกสารข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ขอคัด
สาเนานันเป็
้ นหนังสือที่สานักงานที่ดนิ แจ้ งผลการตรวจสอบว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดนิ เลขที่ 841
และ 842 กระทาการก่อสร้ างรัว้ คอนกรี ตรุกล ้าที่สาธารณะหรื อไม่ พร้ อมกับเอกสารบันทึกข้ อความ
ของเจ้ าหน้ าที่แสดงถึงข้ อเท็จจริงในการรังวัด แผนผังที่ดนิ และลักษณะการก่อสร้ างรัว้ คอนกรี ตที่รุกล ้า
ที่สาธารณะ ข้ อมูลดังกล่าว แม้ จะปรากฏรายชื่อของผู้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดนิ แต่ก็ไม่มีลกั ษณะเป็ น
ข้ อมูลที่เป็ นการเฉพาะตัวอันเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 4 ดังนัน้ การที่เทศบาลปฏิเสธการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการ จึงไม่ชอบด้ วยกฎหมาย จึงมีมติให้ เทศบาลเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
7. สค 51 / 2544 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานที่ดนิ กรณี
การขอออกโฉนดที่ดนิ
บิดาของผู้อทุ ธรณ์ ได้ ยื่นคาขอออกโฉนดที่ดนิ เมื่อ 9 ธันวาคม 2540 และแจ้ งว่ามีสิทธิ
ในที่ดนิ ตาม สค.1 เลขที่ 87 หมู่ 4 โดยการครอบครองต่อเนื่องจากบิดาซึง่ เป็ นผู้แจ้ งการครอบครอง
เนื ้อที่ 1-2-00 ไร่ เมื่อดาเนินการรังวัดที่ดนิ ปรากฏว่าที่ดนิ ที่นารังวัด ได้ เนื ้อที่ 4-3-05 ไร่ และตังอยู
้ ่
ในท้ องที่ หมู่ 12 พนักงานเจ้ าหน้ าที่จงึ ได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ ทราบว่าข้ อเท็จจริงยังไม่สามารถสรุปได้ วา่
ที่ดนิ ที่นารังวัดเป็ นที่ดนิ แปลงเดียวกับที่ดนิ ตาม สค.1 และให้ ผ้ ขู อนาพยานบุคคลหรื อพยานเอกสาร
ที่สามารถพิสจู น์แล้ วเชื่อได้ วา่ สค.1 เลขที่ 87 ตรงตามตาแหน่งที่ดนิ ที่นารังวัด แต่ผ้ ขู อมิได้ นาพยาน
บุคคลหรื อพยานเอกสารมาพบเจ้ าหน้ าที่แต่อย่างใด ผู้อทุ ธรณ์ ซึง่ เป็ นบุตรของผู้ขอ ได้ มีหนังสือลง
วันที่ 12 เมษายน 2544 ขอดู และคัดสาเนาเอกสารเรื่ องราวเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดนิ ดังกล่าว
ทังหมด
้
เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาดาเนินการขอออกโฉนดต่อไป โดยมิได้ ระบุวา่ ต้ องการ
เอกสารใด เนื่องจากไม่อาจทราบได้ วา่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องมีอะไรบ้ าง แต่เจ้ าพนักงานที่ดนิ ได้ จดั ให้
เฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับผู้อทุ ธรณ์เท่านัน้ โดยได้ บนั ทึกถ้ อยคาผู้อทุ ธรณ์ไว้ เป็ นหลักฐานว่า ได้ ชี ้แจงให้

ผู้อทุ ธรณ์ทราบแล้ วว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่มิให้ คดั สาเนาเอกสารที่เป็ นบันทึกถ้ อยคาของบุคคลอื่น
และบันทึกความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดาเนินการของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา 15(3) ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
สานักงานที่ดนิ จังหวัด ชี ้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัยว่า เหตุที่เปิ ดเผยเฉพาะข้ อมูล
ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อทุ ธรณ์ ส่วนข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น และความเห็นของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ยังไม่อาจเปิ ดเผยได้ เนื่องจากในขณะนันเจ้
้ าหน้ าที่ยงั มิได้ มีคาสัง่ ทางปกครอง
เกี่ยวกับคาขอออกโฉนดบัดนี ้ เจ้ าหน้ าที่ได้ สอบสวนข้ อเท็จจริงจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว บันทึก
ถ้ อยคาของพยานให้ ข้อเท็จจริงว่าที่ดนิ ที่นารังวัดออกโฉนดไม่มี สค.1 ทาให้ ไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิ
ให้ ได้ โดยได้ แจ้ งคาสัง่ ไม่ออกโฉนดให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบ และชี ้แจงว่า ขณะนี ้ไม่ขดั ข้ องที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารตามที่ขอ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การขอข้ อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์เป็ นการ
ขอข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ได้ มีการพิจารณาดาเนินการ
เสร็จสิ ้นแล้ ว และสานักงานที่ดนิ ไม่ขดั ข้ องที่จะเปิ ดเผย ส่วนข้ อที่เกรงว่าผู้อทุ ธรณ์อาจข่มขูพ่ ยานหรื อผู้มี
ส่วนได้ เสียนัน้ ผู้อทุ ธรณ์ได้ ทราบชื่อพยานบุคคลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ซึง่ ไม่อาจปกปิ ดได้ ประกอบกับ
ผู้อทุ ธรณ์มิได้ มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ดงั กล่าว และไม่ปรากฏว่าเป็ นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด
จึงควร
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามที่ผ้ อู ทุธรณ์ร้องขอ จึงมีคาวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
8. สค 51 / 2544 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์เป็ นทนายความผู้รับมอบอานาจจากบริษัท PBA เพื่อดาเนินคดีกบั บริษัท JT
กรณีผิดสัญญาซื ้อขายที่ดนิ ในโครงการจัดสรร ผู้อทุ ธรณ์จงึ มีหนังสือถึงนายอาเภอ เพื่อขอคัดสาเนา
และรับรองสาเนา น.ส.3ก จานวน 7 ฉบับ เพื่อใช้ ในการดาเนินคดี ซึง่ อาเภอได้ แจ้ งปฏิเสธการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร เนื่องจากเอกสารมีชื่อของเอกชนเป็ นผู้ถือสิทธิครอบครอง เป็ นเอกสารที่เป็ น
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 15(5) ซึง่ ผู้อทุ ธรณ์ไม่มีชื่อเกี่ยวข้ องและยังไม่มีการฟ้องร้ องเป็ น
คดีตอ่ ศาลผู้อทุ ธรณ์ จึงขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลใดจะเป็ นข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการระบุสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลหนึง่ บุคคลใด เช่น
ประวัตกิ ารศึกษา ฐานะทางการเงิน ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตอิ าชญากรรม ฯลฯ ตามบทบัญญัตมิ าตรา 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลอันเกี่ยวกับสารบบการทานิตกิ รรมในที่ดนิ แปลงหนึง่ แปลงใดนัน้ เป็ นเรื่ องของการ
เปิ ดเผยประวัตคิ วามเป็ นมาของที่ดนิ แปลงดังกล่าว เท่านัน้ แม้ จะมีรายชื่อบุคคลผู้เกี่ยวข้ องอยูด่ ้ วย
ก็ไม่ทาให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว ทาให้ ทราบถึงฐานะทางการเงินของบุคคลนัน้ ๆ เนื่องจากฐานะของ

บุคคลไม่ได้ หมายความเพียงแต่วา่ มีหรื อเคยมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิในที่ดนิ นัน้ ๆ เท่านัน้ และเรื่ องในทานอง
เดียวกัน คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้ เคยวินิจฉัยไว้ แล้ วตามคาวินิจฉัย ที่ 18/2543 และ 24/2543การที่
อาเภอได้ พิจารณาว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล จึงเป็ นการไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ยังมีความเห็นอีกว่า การขอดู
ขอคัด หรื อขอถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารสิทธิในที่ดนิ นัน้ ควรอนุญาตให้ ตรวจหรื อคัดสาเนา
โดยไม่จาเป็ นต้ องมีสว่ นได้ เสียในที่ดนิ หรื อเอกสารนัน้ ซึง่ การเปิ ดโอกาสให้ มีการขอตรวจ ขอคัด
หรื อถ่ายเอกสารดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่ดนิ นัน้ หรื อกับบุคคลอื่น ได้
ตรวจสอบประวัตคิ วามเป็ นมาของที่ดนิ ได้ อย่างถ่องแท้ อนั เป็ นการป้องกันการทุจริตฉ้ อโกง หรื อ
หลอกลวงกัน ซึง่ เป็ นวิธีที่จะป้องกันมิให้ ผ้ ไู ม่สจุ ริตแสวงหาประโยชน์จากผู้ไม่ร้ ู หรื อรู้เท่าไม่ถึงการ
อันอาจจะนามาซึง่ ความเสียหายต่อราชการได้ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ทิ ี่กรมที่ดนิ ได้ กาหนดไว้
ตามหนังสือ ที่ มท 0612/1/ว 267 ลงวันที่ 7 มกราคม 2525 จึงมีมติให้ อาเภออนุญาตให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์
คัดสาเนาและรับรองสาเนา น.ส.3ก ตามที่ขอได้
9. สค 7 / 2545 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจานองที่ดนิ
เอกสารการได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ซงึ่ เป็ นทนายความสานักงานกฎหมาย ได้ มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ ขอถ่าย
เอกสาร พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โฉนดที่ดนิ สัญญาจานองที่ดนิ และเอกสารการได้ มาซึง่
กรรมสิทธิ์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ปัจจุบนั ซึง่ สานักงานที่ดนิ ได้ อนุญาตเฉพาะโฉนดที่ดนิ ส่วนรายการอื่น
ไม่อนุญาต โดยแจ้ งว่าสัญญาจานองที่ดนิ และเอกสารการได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ เป็ นเอกสารที่มีข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล คือ ที่อยู่ ชื่อบิดา มารดาของคูส่ ญ
ั ญา (หากเป็ นบุคคล
ธรรมดา) และข้ อมูลที่บอกลักษณะอันที่ทาให้ ร้ ูตวั ผู้นนได้
ั ้ เช่น ลายพิมพ์นิ ้วมือ หรื อลายมือชื่อใน
สัญญาของคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ ถือว่าเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 4 จึงมิอาจเปิ ดเผยได้
ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ดนิ เป็ นทรัพย์สินที่สาคัญ โฉนดที่ดนิ
จึงเป็ น เอกสารมหาชนที่กฎหมายกาหนดให้ มีไว้ ให้ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบการมีอยู่ และ
ความถูกต้ อง ของเอกสารดังกล่าวได้ ดังนัน้ แม้ ในโฉนดที่ดนิ และเอกสารนิตกิ รรมสัญญาต่าง ๆ
เกี่ยวกับที่ดนิ ในระบบจะมีชื่อบุคคล ที่อยู่ ฯลฯ อยูด่ ้ วย ก็เพื่อให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารดังกล่าว และประวัตคิ วามเป็ นมาของที่ดนิ ได้ อันจะเป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อผู้ที่เกี่ยวข้ องและ
ประโยชน์สาธารณะเป็ นการป้องกันการทุจริต ฉ้ อโกง หรื อหลอกลวงกัน จึงมีมติให้ สานักงานที่ดนิ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ร้องขอ

10. สค 62 / 2545 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ซงึ่ ได้ รับมอบอานาจจาก นาง อ. โจทก์ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ เพื่อขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดนิ และทรัพย์สิน พร้ อมถ่ายเอกสารกับรับรอง
ความถูกต้ องของจาเลยซึง่ เป็ นลูกหนี ้ในคดีดงั กล่าว ที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้ ชาระหนี ้แก่โจทก์
รวมทังคู
้ ส่ มรสของจาเลย บิดา มารดาของจาเลย และบิดา มารดาของคูส่ มรสจาเลย ซึง่ สานักงาน
ที่ดนิ อนุญาตให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ตรวจสอบเฉพาะที่ดนิ ของจาเลยเท่านันส่
้ วนบุคคลอื่น ๆ ไม่ได้ มีชื่อเป็ น
ลูกหนี ้ตามคาพิพากษา รวมทัง้ สิ่งปลูกสร้ างที่ผ้ อู ทุ ธรณ์อ้างว่าเป็ นของจาเลย แต่ไม่ทราบว่ากรรมสิทธิ์
ที่ดนิ อื่นเป็ นที่ตงของบ้
ั้
านเป็ นของผู้ใด สานักงานที่ดนิ ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงมีคาสัง่
มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามนัยมาตรา 15 วรรคหนึง่ (5)
ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วสรุปได้ ความว่า ผู้อทุ ธรณ์ประสงค์จะได้ ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อประกอบการติดตามสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี ้เพื่อนามาชาระหนี ้ตาม
คาพิพากษาของศาล โดยต้ องการจะตรวจสอบด้ วยว่าที่ดนิ ของบุคคลดังกล่าว รวมทังที
้ ่ดนิ อันเป็ น
ที่ตงของสิ
ั้
่งปลูกสร้ างเจ้ าของกรรมสิทธิ์ได้ มา หรื อจาหน่ายไปในลักษณะที่เกี่ยวพันกับหนี ้ของจาเลย
หรื อไม่ อย่างไร ซึง่ สานักงานที่ดนิ ได้ ชี ้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว่าสานักงานที่ดนิ จัดเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดนิ โดยจะใช้ ชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และหมายเลขที่ดนิ เป็ นหลัก มิได้ ใช้ เลขที่บ้าน
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในการจัดเก็บ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ วา่ สิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวปลูกสร้ างอยู่
บนที่ดนิ ของผู้ใด แต่จากการสอบถามข้ อมูลจากนายทะเบียนอาเภอ ได้ ความว่า บ้ านเลขที่ดงั กล่าวได้
รื อ้ ถอนไปแล้ ว ที่ดนิ อันเป็ นที่ตงของบ้
ั้
านตามหลักฐานมีชื่อของบิดาจาเลยเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยการ
รับมรดกจากมารดา เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายที่วา่ ทรัพย์สินทุกชนิดของลูกหนี ้ที่มีอยูย่ อ่ มเป็ น
ประกันการชาระหนี ้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 214 ซึง่ บัญญัตไิ ว้ วา่ “...เจ้ าหนี ้
มีสิทธิที่จะให้ ชาระหนี ้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี ้จนสิ ้นเชิง รวมทังเงิ
้ นและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึง่
บุคคลภายนอกค้ างชาระแก่ลกู หนี ้ด้ วย” ประกอบกับนัยมาตรา 1474 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึง่ บัญญัตใิ ห้ ทรัพย์สินที่คสู่ มรสได้ มาระหว่างสมรสเป็ นสินสมรสและถ้ ากรณีเป็ นที่สงสัยว่า
ทรัพย์สินใดเป็ นสินสมรสหรื อไม่ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็ นสินสมรส ทังเมื
้ ่อพิจารณาเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารฯ ที่กาหนดให้ ประชาชนมีสิทธิได้ ร้ ูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี
ข้ อยกเว้ นอันไม่อาจเปิ ดเผยเฉพาะข้ อมูลข่าวสารบางประเภทเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาและคานึงถึง
การปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน
ที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน ผู้อทุ ธรณ์ซงึ่ เป็ นผู้รับมอบอานาจจากเจ้ าหน้ าที่ตามคาพิพากษา จึงควรมีสิทธิ
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของภรรยาของจาเลยได้ ส่วนบิดา มารดาของจาเลย และบิดา มารดา

ของคูส่ มรสของจาเลยนันไม่
้ ใช่ลกู หนี ้ตามคาพิพากษา และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับหนี ้ตามคาพิพากษาดังกล่าว การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิของบุคคลโดย
ไม่สมควร การที่สานักงานที่ดนิ มีคาสัง่ ไม่เปิ ดเผยนัน้ ชอบแล้ ว คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงวินิจฉัย
ให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินของภรรยาของจาเลย ซึง่ เป็ นลูกหนี ้
ตามคาพิพากษา พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
11. สค 5 / 2546 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดนิ
สาธารณะ
ผู้อทุ ธรณ์ขอให้ เปิ ดเผยเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบบุกรุกที่ดนิ แต่นายอาเภอปฏิเสธ
มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดยอ้ างว่าเรื่ องอยูร่ ะหว่างกระบวนการสอบสวนของเจ้ าหน้ าที่ การเปิ ดเผย
จะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรื อไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
(1) เอกสารที่แสดงแนวเขตที่ดนิ สาธารณะหรื อหลักฐานที่ชี ้ว่าผู้อทุ ธรณ์บกุ รุก
ที่สาธารณประโยชน์ เป็ นเอกสารเกี่ยวกับการกาหนดหรื อแสดงแนวเขตที่ดนิ และเนื ้อที่ของที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันหรื อที่ดนิ อื่นใดอันเป็ นสาธารณสมบัตขิ อง
แผ่นดิน เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจัดทาขึ ้นตามอานาจหน้ าที่ ไม่วา่ จะเป็ น
แผนที่ แผนผัง ทะเบียน หรื อเอกสารสิทธิใด ๆ ถือเป็ นข้ อมูลข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบจะต้ องประกาศ หรื อแจ้ ง หรื อกระทาด้ วยประการอื่นใดเพื่อเปิ ดเผยให้ ประชาชนทัว่ ไป
ได้ รับรู้ ทังนี
้ ้ เพื่อการใช้ ประโยชน์ในที่ดนิ สาธารณะนัน่ ร่วมกัน และเพื่อป้องกันมิให้ ราษฎรผู้ใด
เข้ าครอบครองบุกรุกหรื อเข้ าไปใช้ ประโยชน์เป็ นการเฉพาะตน ดังนัน้ ข้ อมูลข่าวสารในส่วนนี ้จึงเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารสาธารณะที่ต้องเปิ ดเผยให้ ประชาชนทราบ
(2) เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกที่ดนิ สาธารณะ ซึง่ เป็ นเอกสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการบุกรุกที่ดนิ ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึง่ ได้ รับ
มอบหมายให้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริงของสภาพที่ดนิ สาธารณประโยชน์ ถือได้ วา่ เป็ นเอกสาร
ที่คณะกรรมการฯ ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อตรวจสอบว่าบริเวณใดเป็ นที่ดนิ สาธารณประโยชน์ สภาพพื ้นที่เป็ น
อย่างไร และประชาชนใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ร่วมกันหรื อไม่ในลักษณะใด มีขนาดเท่าใด และตังอยู
้ ่
ในบริเวณใด มีราษฎรรายใดบ้ างเข้ าบุกรุกพื ้นที่นนบ้
ั ้ างหรื อไม่ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า การดาเนินการตรวจสอบ และจัดทาเอกสารเพื่อรายงานผลการตรวจสอบถือเป็ นการ
ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย และระเบียบ ผลการตรวจสอบเป็ นการวิเคราะห์จาก
เอกสารหลักฐานของทางราชการ และการสารวจสภาพพื ้นที่ และลักษณะการใช้ พื ้นที่ของประชาชน
ตามความเป็ นจริง รายงานการตรวจสอบจึงมีลกั ษณะการใช้ พื ้นที่ของประชาชนตามความเป็ นจริง

รายงานการตรวจสอบจึงมีลกั ษณะเป็ นผลการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้ าที่ของประชาชน โดยในกรณีนี ้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎรที่เขาทากินในบริเวณพื ้นที่
ดังกล่าว ก่อนที่จะมีการตรวจสอบ จึงไม่มีเหตุใดที่จะทาให้ เกิดผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ หรื อทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายของหน่วยงานเสื่อมประสิทธิภาพ หรื อไม่สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ อีกต่อไป แต่การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนนี ้กลับจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะยิ่งกว่า
เพราะจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแล รักษาสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินมิให้ ผ้ ใู ด
นาไปใช้ ประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบได้ ดังนัน้ เหตุผลที่หน่วยงานของรัฐยกขึ ้นอ้ างเพื่อปฏิเสธการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร จึงไม่อาจรับฟั งได้ อีกทัง้ ผู้อทุ ธรณ์เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรงในข้ อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่สาธารณะ และผู้อทุ ธรณ์มีข้อต่อสู้วา่ ได้ รับมรดกตกทอดสิทธิ
ทากินจากบิดาของตน ผู้อทุ ธรณ์จงึ ควรได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบตลอดจน
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการโต้ แย้ ง ป้องกันสิทธิของตน และเมื่อตรวจสอบข้ อมูล
ข่าวสารในประเด็นที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ขอทังหมดแล้
้
ว ไม่ปรากฏว่า จะส่งผลกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ใด
จึงเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารในรายการที่ 2 นี ้เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบได้
ดังนัน้ เมื่อพิเคราะห์ประโยชน์ได้ เสียของผู้อทุ ธรณ์ ประโยชน์สาธารณะและการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง จึงมีมติให้ อาเภอเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามคาขอ พร้ อมทังให้
้
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์
12. สค 38 / 2546 เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ มิไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารกรรมสิทธิ์
ในที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ในฐานะเป็ นผู้จดั การมรดกของเจ้ ามรดก ซึง่ เป็ นเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาของ
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอตรวจสอบเกี่ยวกับโฉนดที่ดนิ อันเป็ นกรรมสิทธิ์ของ มารดาของลูกหนี ้ตาม
คาพิพากษา ซึง่ สานักงานที่ดนิ มีคาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว เพราะเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล
รวมทังมารดาของลู
้
กหนี ้ มิได้ เป็ นลูกหนี ้ตามคาพิพากษา
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า เจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษามีสิทธิที่จะให้ ชาระหนี ้
จากทรัพย์สินของลูกหนี ้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 214 ซึง่ บัญญัตไิ ว้ วา่ “...
เจ้ าหนี ้มีสิทธิที่จะให้ ชาระหนี ้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี ้จนสิ ้นเชิง รวมทังเงิ
้ นและทรัพย์สินอื่น ๆ
ซึง่ บุคคลภายนอกค้ างชาระแก่ลกู หนี ้ด้ วย ” ดังนัน้ ผู้อทุ ธรณ์ในฐานะเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาย่อมมี
สิทธิที่จะทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี ้ รวมทังทรั
้ พย์มรดกของมารดา ซึง่ อาจตกทอด
เป็ นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี ้ได้ ประกอบกับโฉนดที่ดนิ เป็ นเอกสารมหาชน การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
ให้ แก่เจ้ าหนี ้ที่มีอานาจตามกฎหมายย่อมกระทาได้ ตามนัย พรบ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 มาตรา 24(8) ผู้อทุ ธรณ์จงึ มีสิทธิขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวได้

13. สค 61 / 2546 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ของสานักงานที่ดนิ จังหวัด กรณีไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับคาให้ การของราษฎร
ผู้อทุ ธรณ์ มีอาชีพประกอบกิจการดูดทรายเพื่อการค้ า มีหนังสือขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับคาให้ การของราษฎร จานวน 10 ราย ที่ได้ ไปให้ การต่อคณะทางานตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง กรณีผ้ อู ทุ ธรณ์ขออนุญาตดูดทราย ประจาปี 2545 ซึง่ สานักงานที่ดนิ ฯ ปฏิเสธการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร โดยให้ เหตุผลว่าเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานตาม
นัยมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3) และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ จะเปิ ดเผยได้ เฉพาะข้ อมูล
ที่เป็ นคุณต่อผู้อทุ ธรณ์เท่านัน้ ส่วนข้ อมูลในทางลบ เมื่อได้ พิจารณาและมีคาสัง่ แล้ ว จึงจะสามารถ
เปิ ดเผยได้ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว สรุปได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์ได้ ยื่น
คาขออนุญาตดูดทราย ประจาปี 2545 ในแม่น ้าชี เพื่อการค้ าขายต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ ดดู ทรายประจาจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ มีมติไม่อนุญาตให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ดดู ทราย
เนื่องมาจากในปี ที่ผา่ นมา การดูดทรายของผู้อทุ ธรณ์ทาให้ ร่องน ้าลึกลง มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะการพังทลายของตลิ่งประกอบกับประชาคมของหมูบ่ ้ านเห็นควรอนุรักษ์
ธรรมชาติไว้ และราษฎรที่มีที่ดนิ อยูต่ ดิ ตลิ่งได้ คดั ค้ าน ผู้อทุ ธรณ์จงึ ร้ องขอความเป็ นธรรมว่าทาให้ เกิด
ความเดือดร้ อน และเสียหายแก่ธุรกิจที่ประกอบการอยู่ จังหวัดจึงได้ แต่งตังคณะท
้
างานตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง ผู้อทุ ธรณ์จงึ ใช้ สิทธิตาม พรบ. ข้ อมูลข่าวสาร ขอให้ เปิ ดเผยคาให้ การของราษฎร จานวน 10 ราย
ว่าทัง้ 10 ราย ได้ รับผลกระทบอย่างไร และอาศัยอยูบ่ ริเวณที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ขออนุญาตดูดทรายหรื อไม่
ประกอบกับผู้อทุ ธรณ์ทราบว่าในปี พ.ศ.2545 มีผ้ ปู ระกอบการดูดทรายรายอื่นได้ รับอนุญาตให้ ดดู
ทรายในบริเวณใกล้ เคียงกัน จึงสงสัยว่าตนจะถูกเลือกปฏิบตั แิ ละไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากทาง
ราชการ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บันทึกถ้ อยคาราษฎร 10 ราย ดังกล่าวที่
ผู้อทุ ธรณ์ต้องการให้ เปิ ดเผยเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อประกอบการพิจารณาขอความเป็ นธรรม
ของผู้อทุ ธรณ์ ข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้ เสียของผู้อทุ ธรณ์ ผู้อทุ ธรณ์สมควรที่
จะได้ รับการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามคาขอของผู้อทุ ธรณ์ พร้ อมทังให้
้ สาเนาที่มีคารับรอง
ถูกต้ องแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์ โดยอาจใช้ ดลุ พินิจหรื อตัดทอน หรื อทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยชื่อ
ของราษฎรและข้ อความที่อาจแสดงให้ ทราบถึงตัวราษฎรได้
14. สค 31 / 2547 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานที่ดนิ เกี่ยวกับ
การพิจารณาเพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดนิ

ผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ ขอข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเพิกถอน
รายการจดทะเบียนแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดนิ ดังนี ้
1. หนังสือแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนข้
้
อเท็จจริง
2. สานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริง
3. บันทึกถ้ อยคาของบุคคลที่กล่าวอ้ างว่ามีผ้ ใู ช้ ทางสาธารณะในที่ดนิ แปลงพิพาท
4. บันทึกถ้ อยคาของผู้ใหญ่บ้านปั จจุบนั อดีตผู้ใหญ่บ้านและหนังสือที่อาเภอฯ แจ้ งผล
การตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
5. รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องที่ผ้ อู ทุ ธรณ์มีหนังสืออุทิศที่ดนิ ให้ เป็ นทาง
สาธารณประโยชน์
สานักงานที่ดนิ มีคาสัง่ อนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร รายการที่ 1 , 2 และ 5 แต่ปฏิเสธ
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารรายการที่ 3 และ 4 โดยให้ เหตุผลว่าเป็ นข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15
วรรคหนึง่ (4) ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้ พิจารณาข้ อเท็จจริงฟั งได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์ยื่นคาขอรังวัดแบ่งแยก
จานวน 6 แปลง และแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ จานวน 1 แปลง ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2532 ต่อมา 15 กันยายน 2543 ผู้อทุ ธรณ์ร้องเรี ยนต่อ
กรมที่ดนิ ว่าการจดทะเบียนดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนาของผู้อทุ ธรณ์ ซึง่ ไม่มีเจตนาจดทะเบียนแบ่งหัก
เป็ นทางสาธารณประโยชน์เพื่อให้ ประชาชนใช้ ประโยชน์ร่วมกัน แต่มีเจตนาจดทะเบียนแบ่งหักเป็ น
ทางเพื่อให้ บตุ รหลาน และบริวารของผู้อทุ ธรณ์ใช้ ประโยชน์เท่านัน้ โดยให้ ที่ดนิ ยังคงเป็ นชื่อของ
ผู้อทุ ธรณ์เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ กรมที่ดนิ จึงมีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนข้
้
อเท็จจริ งเพื่อ
ตรวจสอบการจดทะเบียนดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ได้ ดาเนินการ
ไปโดยชอบด้ วยระเบียบของทางราชการแล้ ว ที่ดนิ ย่อมตกเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน อธิบดีกรม
ที่ดนิ จึงมีคาสัง่ ไม่แก้ ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บันทึกถ้ อยคาของบุคคลที่ให้ การต่อ
คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริง ผู้ให้ ถ้อยคาแต่ละคนได้ ให้ การไปตามข้ อเท็จจริงที่ตนเองรับรู้
เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์เท่านัน้ การเปิ ดเผยบันทึกถ้ อยคาดังกล่าว จึงไม่นา่ จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (4) ส่วนหนังสือที่อาเภอ
แจ้ งผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด เป็ นการรายงานผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับการจดทะเบียนแบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ อันเป็ นการกระทาตามอานาจหน้ าที่
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับผู้อทุ ธรณ์โดยตรง ย่อมมีเหตุอนั สมควรที่ผ้ อู ทุ ธรณ์จะได้ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
จึงมีคาวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร

15. ที่ สค 92/2547 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานที่ดนิ อาเภอ
เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ผู้อทุ ธรณ์ เป็ นผู้รับมอบอานาจจาก นาย ท. มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ อาเภอ ขอข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก) ซึง่ สานักงานที่ดนิ อาเภอแจ้ ง
เปิ ดเผยเฉพาะข้ อมูลข่าวสารเฉพาะ น.ส.3ก และปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องโดยให้ เหตุผลว่า
ผู้อทุ ธรณ์ไม่ใช้ เจ้ าของที่ดนิ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้ พิจารณาแล้ ว ข้ อเท็จจริงฟั งได้ วา่ นาย ท. กับนาย ส. พิพาทกัน
ในเรื่ องการออกน.ส.3 โดย นาย ท. อ้ างว่าบิดาของตนซื ้อที่ดนิ ซึง่ มีหลักฐาน ส.ค.1 จากนาย ม. และได้
ครอบครองทาประโยชน์ตลอดมา ต่อมา นาย ส. ได้ คดั สาเนาใบแจ้ งการครอบครองที่ดนิ แปลง
ดังกล่าวแล้ วนาไปออก น.ส.3ก เมื่อ นาย ท. ไปยื่นคาขอออก น.ส.3ก เจ้ าหน้ าที่แจ้ งว่าไม่สามารถ
ดาเนินการให้ ได้ เนื่องจากได้ ออก น.ส.3ก ไปแล้ ว นาย ท. จึงให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ฟ้องเพิกถอนการออก น.ส.3ก.
นัน้ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ต้ องการทราบข้ อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ ในการดาเนินคดี
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บัญชีตอ่ เลขที่ดนิ (น.ส.6) ทะเบียนหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส.8) และระวางรูปถ่ายทางอากาศ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ออก น.ส.3ก เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ และสิทธิในที่ดนิ ซึง่ จัดทาเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน มิใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด
ตามมาตรา 15 ที่หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ อาจมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยได้ ประกอบกับ
ผู้อทุ ธรณ์ได้ รับมอบอานาจจากผู้มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับที่ดนิ ดังกล่าว ย่อมมีเหตุอนั สมควรที่จะขอ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ ทังนี
้ ้ สานักงานที่ดนิ ได้ แจ้ งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว่าเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการออก น.ส.3 หาไม่พบ แต่มิได้ แจ้ งเหตุให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบ หากเป็ นความจริง จะต้ องปฏิเสธ
ต่อผู้อทุ ธรณ์โดยชัดแจ้ ง ถ้ าผู้อทุ ธรณ์ไม่เชื่อว่าเป็ นจริงย่อมมีสิทธิที่จะดาเนินการตามมาตรา 33 ได้
จึงมีคาวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร นัน้
16. ที่ ตม 1/2548 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศที่ดนิ บึงสาธารณะ พ.ศ.2495
ผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือถึงเจ้ าพนักงานที่ดนิ ขอสาเนาเอกสารการอ่านแปลภาพถ่ายทาง
อากาศที่ดนิ บริเวณบึงสาธารณะ พ.ศ.2495 ซึง่ สานักงานที่ดนิ แจ้ งว่าระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
พ.ศ.2495 ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ อา่ นแปลเป็ นเอกสารปกปิ ดของทางราชการ ซึง่ การเปิ ดเผยอาจจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ จึงมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยตามมาตรา 15 (1)
ผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือขออุทธรณ์คาสัง่ ของสานักงานที่ดนิ

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาข้ อเท็จจริงแล้ ว สรุปได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์กบั พวกรวม 111 คน
ได้ รับความเดือดร้ อนจากกรณีมีกลุม่ ผู้ร้องเรี ยนว่า ผู้อทุ ธรณ์กบั พวกได้ บกุ รุกที่ดนิ บริเวณบึงสาธารณะ
สานักงานที่ดนิ จึงได้ ดาเนินการรังวัดที่ดนิ สาธารณประโยชน์ และได้ สง่ เรื่ องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ในที่ดนิ เขตบึงสาธารณะให้ กรมที่ดนิ พิจารณาเพิกถอนฯ โดยใช้ หลักฐานการอ่านแปลภาพถ่ายทาง
อากาศ พ.ศ.2495 เป็ นตัวกาหนดแนวเขตบึงสาธารณะ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ต้ องการสาเนาเอกสารการอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2477 ซึง่ ระบุวา่
อาณาเขตข้ างเคียงว่าติดต่อกับที่นาของราษฎรและติดป่ าไผ่ เพื่อนาไปประกอบเป็ นหลักฐานในการ
พิสจู น์สิทธิครอบครองของผู้อทุ ธรณ์ที่ได้ ครอบครองทาประโยชน์มาโดยตลอดตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ
เรื่ อยมาจนได้ รับเอกสารสิทธิ์ โดยผู้อทุ ธรณ์ได้ ครอบครองทาประโยชน์มาก่อนการขึ ้นทะเบียน และก่อน
มีการถ่ายภาพทางอากาศ และสานักงานที่ดนิ ได้ ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ตรวจดูเอกสารการอ่านแปลภาพถ่ายทาง
อากาศแล้ ว แต่ไม่อนุญาตให้ สาเนาเอกสารดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียดระบุวา่ พื ้นที่บริเวณบึงสาธารณะ
ส่วนใดเป็ นพื ้นดินหรื อพื ้นน ้า และในการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ดนิ บริเวณดังกล่าวต้ องอ่านคู่
กับภาพถ่ายทางอากาศด้ วย ซึง่ ผู้แทนของสานักงานที่ดนิ ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากมีการบุกรุกที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ จึงได้ ประสานกรมที่ดนิ เพื่อรังวัดออก นสล. ปรากฏว่าผู้อทุ ธรณ์กบั พวกได้ คดั ค้ าน
การออก นสล. จังหวัดจึงแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณากลัน่ กรองและพิสจู น์สิทธิวา่ ที่ดนิ อยูใ่ นเขตที่
สาธารณประโยชน์หรื อไม่ ซึง่ จังหวัดได้ พิจารณาผลการอ่านแปลภาพถ่ายปรากฏว่าได้ มีการ
ครอบคลุมพื ้นที่ของราษฎรที่มีเอกสารสิทธิรวมอยูด่ ้ วย จึงต้ องมีการพิสจู น์สิทธิการครอบครอง
ทาประโยชน์ของผู้ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ และสานักงานที่ดนิ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
เพราะภาพถ่ายทางอากาศบริเวณดังกล่าว ได้ ระบุข้อเตือนใจว่า “ภาพถ่ายทางอากาศนี ้เป็ นเอกสาร
ปกปิ ดของทางราชการ ผู้ใช้ พงึ ระวังรักษา เพื่อความปลอดภัยของประเทศ ” โดยสานักงานที่ดนิ มิได้
หารื อกรมที่ดนิ กรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ดนิ บริเวณบึงสาธารณะดังกล่าวมิได้ เป็ น
เขตที่ตงของทหาร
ั้
หรื อเขตยุทธศาสตร์ ทางทหาร หรื อเขตชายแดนของประเทศ แต่เป็ นเพียงพื ้นที่ บึง
ทุง่ นา และแหล่งน ้า การเปิ ดเผยภาพถ่ายทางอากาศ และการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ จึงไม่
กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศที่ดนิ บริเวณบึงสาธารณะ พ.ศ.2495
แม้ จะปรากฏข้ อเตือนใจ แต่มิใช่เป็ นชันความลั
้
บของทางราชการแต่อย่างใด และตามระเบียบว่าด้ วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ชันความลั
้
บปกปิ ดได้ ยกเลิกแล้ ว เมื่อไม่ปรากฏว่า
กรมแผนที่ทหารกาหนดปรับระดับชันความลั
้
บขึ ้นใหม่ จึงถือว่าข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว ไม่เป็ น
ความลับของทางราชการอีกต่อไป อีกทังการเปิ
้
ดเผยภาพถ่ายทางอากาศ และเอกสารการอ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบึงสาธารณะ ย่อมเป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ทุ ธรณ์ในการนาไปใช้ พิสจู น์สิทธิ

ครอบครองของตน จึงวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยภาพถ่ายทางอากาศ และเอกสารการอ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศที่ดนิ บริเวณบึงสาธารณะ พ.ศ.2495 แก่ผ้ อู ทุ ธรณ์พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
17. ที่ 74 / 2548 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารบบที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ มีหนังสือถึงเจ้ าพนักงานที่ดนิ ขอตรวจคัด และรับรองเอกสารเกี่ยวกับที่ดนิ
ท่าอากาศยานที่ดนิ ราชพัสดุใกล้ เคียง และที่ดนิ เอกชนโดยรอบท่าอากาศยาน ซึง่ มีที่ดนิ ตามหลักฐาน
น.ส.3ก ของผู้อทุ ธรณ์รวมอยูด่ ้ วยเพื่อการใช้ สิทธิอทุ ธรณ์หรื อฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง และ
ศาลยุตธิ รรม ซึง่ สานักงานที่ดนิ อนุญาตให้ คดั สาเนา นสล. ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์แต่ไม่อนุญาตให้ คดั โฉนดที่ดนิ
3 แปลง ของบุคคลอื่น เนื่องจากเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา 15(5)
ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ โดยแจ้ งว่าผู้อทุ ธรณ์ไม่ต้องการทราบว่าเอกชนที่ถือ
สิทธิในโฉนดที่ดนิ เป็ นใคร มีสถานะอย่างไร หากแต่ประสงค์จะทราบประวัตขิ องที่ดนิ หรื อรายละเอียด
สารบบที่ดนิ ว่ามีความเป็ นมาอย่างไรเท่านัน้ เพื่อใช้ ประกอบการโต้ แย้ งคัดค้ านว่าการออก นสล.
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย มิได้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสิทธิสว่ นบุคคลหรื อเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดย
ไม่สมควรแต่อย่างใด ทังการได้
้
รายละเอียดข้ อมูลดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ และประโยชน์
ของเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ถูกกรมที่ดนิ เพิกถอนหรื อแก้ ไขรูปแผนที่ และเนื ้อที่ดนิ ในเอกสารสิทธิในที่ดนิ
จานวน 10 แปลง ที่จะใช้ เป็ นเอกสารหลักฐานในการพิสจู น์ความชอบของ นสล. ดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ ว การที่ผ้ อู ทุ ธรณ์เห็นว่าการรังวัดแนวเขตที่ดนิ
ท่าอากาศยานรุกล ้าแนวเขตที่ดนิ ของผู้อทุ ธรณ์ทงั ้ 2 แปลง ซึง่ อยูด่ ้ านทิศตะวันออกของสนามบิน
จึงต้ องการตรวจสอบเอกสารข้ อมูลเกี่ยวกับที่ดนิ ของท่าอากาศยาน ที่ดนิ ราชพัสดุและที่ดนิ ของเอกชน
ที่อยูท่ างด้ านทิศตะวันตกของที่ดนิ ท่าอากาศยาน คือ โฉนดที่ดนิ 3 แปลง เพื่อเป็ นข้ อมูลหลักฐานใน
การพิสจู น์ข้อเท็จจริง และข้ อกฎหมายในการอุทธรณ์คาสัง่ อธิบดีกรมที่ดนิ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ
พิจารณาแล้ วจึงเห็นว่าสารบบที่ดนิ ของโฉนดที่ดนิ 3 แปลง เป็ นเอกสารของราชการในความ
ครอบครองของสานักงานที่ดนิ เป็ นเอกสารมหาชนที่บคุ คลสามารถเข้ าตรวจดูได้ มิใช่เป็ นข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล ซึง่ การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลแต่อย่างใด จึงมีมติให้ สานักงานที่ดนิ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร พร้ อมทังส
้ าเนาที่มีคารับรองถูกต้ องให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์
18. สค 103/2548 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานที่ดนิ เกี่ยวกับ
ผลการรังวัดที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ ขอทราบผลการรังวัดที่ดนิ ตามคาขอรังวัดของผู้อทุ ธรณ์ลงวันที่ 23 ธันวาคม
2547 แต่สานักงานที่ดนิ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดยให้ เหตุผลว่าไม่สามารถดาเนินการให้ ได้
เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการงดรังวัด ผู้อทุ ธรณ์จงึ มีหนังสือขออุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาข้ อเท็จจริงฟั งได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์ขอรังวัดตรวจสอบจานวน
เนื ้อที่ เมื่อ 23 ธันวาคม 2547 ช่างฯ ออกทาการรังวัดปรากฏว่าไม่พบหลักเขต จานวน 2 หลัก และได้
ขอให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ชี ้จุดที่เป็ นหลักเขตที่ดนิ แต่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่นาชี ้ ช่างฯ ได้ ประสานเจ้ าของที่ดนิ ข้ างเคียง
ตามระเบียบกรมที่ดนิ ฯ แต่ไม่สามารถสรุปได้ จึงไม่มีการรังวัดตามคาขอและได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อทราบ
ต่อมาผู้ขอ (ผู้อทุ ธรณ์) และเจ้ าของที่ดนิ ข้ างเคียง ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ทาการรังวัดอีกครัง้ หนึง่ เมื่อ 17
มกราคม 2548 ผลการรังวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากผลเมื่อ 23 ธันวาคม 2547 ผู้ขอและเจ้ าของ
ที่ดนิ ข้ างเคียงไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขอข้ อมูลผลการรังวัดเมื่อ 23 ธันวาคม 2547
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการรังวัดของเจ้ าหน้ าที่รังวัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547
ยังไม่เสร็จสิ ้น เนื่องจากไม่อาจกาหนดแนวเขตและหลักเขตเพื่อคานวณหาเนื ้อที่ของที่ดนิ ได้ เอกสาร
การดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่จงึ มีลกั ษณะเป็ นแบบร่าง หรื อความเห็นภายในของเจ้ าพนักงานที่ไม่อาจ
นาไปใช้ อ้างอิงในทางราชการ และอาจไม่เปิ ดเผยแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ อย่างไรก็ดี กรณีนี ้เมื่อ
ผู้อทุ ธรณ์ยื่นหนังสือขอทราบผลการรังวัด เจ้ าพนักงานที่ดนิ อนุญาตให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ตรวจดูเอกสารและ
คัดลอกได้ แต่ไม่ยินยอมให้ คดั ถ่ายเอกสารและไม่รับรองสาเนาให้ ซึง่ มีผลเท่ากับอนุญาตให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์แล้ วในระดับหนึง่ การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารด้ วยการให้ คดั ถ่ายเอกสาร
จึงไม่นา่ จะทาให้ เกิดผลกระทบกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายของเจ้ าพนักงานที่ดนิ ในโอกาสต่อไป
หากเจ้ าพนักงานที่ดนิ เห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลตามเอกสาร เจ้ าพนักงานที่ดนิ อาจมีหมายเหตุแสดง
ข้ อความเกี่ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ เกิดความชัดเจนไว้ ในการรับรองสาเนาให้ แก่
ผู้อทุ ธรณ์ด้วยก็ได้ แม้ เจ้ าพนักงานที่ดนิ จะรับรองสาเนาให้ ก็เป็ นเพียงการรับรองว่าสาเนาถูกต้ อง
ตรงตามต้ นฉบับ ไม่ใช่เป็ นการรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลตามเอกสารนัน้ จึงมีคาวินิจฉัยให้
สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามคาขอแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์ โดยให้ ใช้ ดลุ พินิจมีหมายเหตุแสดง
ข้ อความเกี่ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ เกิดความชัดเจนได้ ตามที่เห็นสมควร
19. สค 126/2548 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ ขอข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคาให้ การหรื อถ้ อยคาของ
บุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดนิ ตามหลักฐาน ส.ค.1 ของนางสาว จ. และบันทึกถ้ อยคา
การสอบสวนเปรี ยบเทียบ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ซึง่ สานักงานที่ดนิ อนุญาตให้ คดั สาเนาได้
เฉพาะบันทึกถ้ อยคาการสอบสวนเปรี ยบเทียบ ส่วนคาให้ การและถ้ อยคาของบุคคลต่าง ๆ มีคาสัง่ ไม่
อนุญาต เนื่องจากเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่
สมควร และหน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยโดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูลมิได้
ตามมาตรา 15(5) และ 24 ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ของสานักงานที่ดนิ

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วได้ ความว่า ผู้อทุ ธรณ์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดนิ
4597 โดยซื ้อมาจากนางสาว จ. กับพวก เมื่อ 28 มีนาคม 2529 ต่อมา นางสาว จ. ได้ นา ส.ค.1 เลขที่ 3
มายื่นเรื่ องขอออกโฉนดที่ดนิ ผู้อทุ ธรณ์ได้ ยื่นคาคัดค้ านโดยอ้ างว่าที่ดนิ ส.ค.1 เลขที่ 3 อยูใ่ นเขตที่ดนิ
โฉนด 4597 ซึง่ ผู้อทุ ธรณ์ครอบครองมาตลอด สานักงานที่ดนิ ได้ ทาการสอบสวนเปรี ยบเทียบ
แต่คกู่ รณีไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ร้ องขอข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว เพื่อประกอบการดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป แต่สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยเฉพาะข้ อมูลบันทึกการสอบสวนเปรี ยบเทียบเท่านัน้
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์เป็ นข้ อมูล
ข่าวสารในความครอบครองของสานักงานที่ดนิ จึงเป็ นข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 4 และ
เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่สานักงานที่ดนิ ได้ มาจากการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาสัง่ การเรื่ องการ
ขอออกโฉนดที่ดนิ ของนางสาว จ. จึงเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่กระทบสิทธิของผู้อทุ ธรณ์ ผู้อทุ ธรณ์จงึ มีสิทธิ
ที่จะได้ รับทราบเพื่อการโต้ แย้ งชี ้แจง หรื อป้องกันสิทธิของตนได้ ตามมาตรา 30 วรรคหนึง่ และ 31
วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่บญ
ั ญัตวิ า่ “ในกรณีที่คาสัง่
ทางปกครองอาจกระทบสิทธิของคูก่ รณี เจ้ าหน้ าที่ต้องให้ คกู่ รณีมีโอกาสที่จะได้ ทราบข้ อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอ และมีโอกาสได้ โต้ แย้ งและแสดงพยานหลักฐานของตน ” และ “คูก่ รณีมีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารที่จาเป็ นต้ องรู้เพื่อการโต้ แย้ งหรื อชี ้แจงหรื อป้องกันสิทธิของตนได้ ” จึงวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ พร้ อมทังส
้ าเนาที่มีคารับรองถูกต้ องให้ แก่ผ้ อู ทุ ธรณ์
20. สค 45 / 2549 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานที่ดนิ เกี่ยวกับ
การแก้ ไข และเพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3)
ผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือถึงเจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด ขอสาเนาหนังสือและเอกสารที่มีคารับรอง
ถูกต้ อง จานวน 4 รายการ คือ หนังสือสานักงานที่ดนิ จังหวัด 3 รายการ หนังสือสานักงานธนารักษ์
จังหวัด 1 รายการ ซึง่ สานักงานที่ดนิ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดยแจ้ งว่าเป็ นกรณีเดียวกับที่
ผู้อทุ ธรณ์เคยมีคาขอ และสานักงานที่ดนิ ได้ เคยมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารไว้ ครัง้ หนึง่ แล้ ว
ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาข้ อเท็จจริงแล้ วฟั งได้ วา่ เดิมผู้อทุ ธรณ์มีหนังสือถึง
สานักงานที่ดนิ ขอข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ ไข และเพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(น.ส.3) จานวน 24 รายการ สานักงานที่ดนิ ปฏิเสธการเปิ ดเผยบางรายการ ผู้อทุ ธรณ์ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารฯ แต่ตอ่ มาได้ ขอถอนอุทธรณ์ คณะกรรมการจึงมีคาสัง่ ยุตกิ ารพิจารณา
ต่อมาผู้อทุ ธรณ์ มีหนังสือขอข้ อมูลข่าวสารที่สานักงานที่ดนิ เคยปฏิเสธอีกครัง้ หนึง่ จานวน 4 รายการ
ในชันการพิ
้
จารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สานักงานที่ดนิ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของสานักงานที่ดนิ
จานวน 3 รายการ สาหรับหนังสือธนารักษ์จงั หวัด มิให้ เปิ ดเผยโดยให้ เหตุผลว่าเป็ นเอกสารที่

หน่วยงานอื่นจัดทาขึ ้น โดยไม่มีคายินยอมของหน่วยงานนันให้
้ เปิ ดเผย ตามมาตรา 24 และเป็ น
ความเห็นและคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึง่ เรื่ องใด ตามมาตรา 15
วรรคหนึง่ (3) ดังนัน้ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงพิจารณาเฉพาะหนังสือธนารักษ์จงั หวัดรายการเดียว
ซึง่ หนังสือดังกล่าวเป็ นบันทึกภายในที่จดั ทาขึ ้นโดยเจ้ าหน้ าที่สานักงานธนารักษ์จงั หวัด มีเนื ้อความ
เกี่ยวกับการมอบหมายให้ เข้ าประชุมแทนเพื่อพิจารณากรณีการเพิกถอน น.ส.3 จานวน 24 แปลง
ที่ออกทับโฉนดที่ดนิ ซึง่ เป็ นที่ราชพัสดุบางส่วน โดยเจ้ าหน้ าที่ได้ รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อให้
ธนารักษ์จงั หวัดทราบ และขอให้ มอบหมายเข้ าร่วมประชุมอย่างเป็ นทางการ หนังสือดังกล่าว
สานักงานที่ดนิ ใช้ เป็ นหลักฐานการมอบหมายให้ ข้าราชการเข้ าร่วมประชุมแทน จึงเป็ นข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของราชการสานักงานธนารักษ์จงั หวัด ที่อยูใ่ นครอบครองของ
สานักงานที่ดนิ จังหวัด มิใช่เป็ นเรื่ องข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของตน
ซึง่ หน่วยงานของรัฐต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลก่อนจะเปิ ดเผย ตามมาตรา 24
ทังไม่
้ เข้ าลักษณะเป็ นความเห็น หรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึง่
เรื่ องใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3) เมื่อพิจารณาประกอบกับข้ อเท็จจริงที่วา่ ผลการประชุมใน
เอกสารดังกล่าว เป็ นเรื่ องที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบอยูแ่ ล้ ว จึงสมควรเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์ได้ จึงมี
คาวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์
21. สค 83 / 2549 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสัญญาซื ้อขาย
ที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ ร้ องขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนิตกิ รรมสัญญาซื ้อขายที่ดนิ ของบริษัท GPG
(โครงการโรงไฟฟ้า) กับผู้ครอบครองเดิม สานักงานที่ดนิ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตาม
ผู้อทุ ธรณ์ขอ โดยให้ เหตุผลว่าผู้อทุ ธรณ์ไม่ระบุเลขหนังสือกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดนิ ) ของบริษัทที่ต้องการ
ข้ อมูล หากเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควรเป็ นการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของที่ดนิ ตามนัยมาตรา 15(5) ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่
ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วข้ อเท็จจริงสรุปได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์เป็ นเจ้ าของที่ดนิ
ประมาณ 70 ไร่ อยูต่ ดิ กับที่ดนิ โครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ บริษัท GPG เป็ นเจ้ าของและผู้ดาเนินการ
โครงการ โดยมีพื ้นที่ตงโรงงานประมาณ
ั้
400 ไร่ อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง ผู้อทุ ธรณ์ประสงค์จะใช้ ที่ดนิ
ของตน เพื่อทาหมูบ่ ้ านจัดสรร ซึง่ อาจจะได้ รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
หลายประการ เช่น อากาศเสีย น ้าเสีย ถูกแบ่งใช้ น ้า และอาจเกิดอุบตั เิ หตุโรงไฟฟ้าระเบิด ทาให้
มูลค่าที่ดนิ ของผู้อทุ ธรณ์ รวมทัง้ ที่ดนิ ใกล้ เคียงรอบโรงไฟฟ้าราคาลดลง ผู้อทุ ธรณ์ต้องการเจรจา
ปั ญหาที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ได้ รับความเดือดร้ อนกับทางบริษัทฯ แต่ไม่ได้ รับการสนองตอบ จึงร้ องขอข้ อมูล

ข่าวสารเพื่อต้ องการทราบว่าบริษัทฯ ซื ้อที่ดนิ ที่ตงโรงไฟฟ
ั้
้ ามาก่อนจะมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ( EIA) หรื อไม่และจะได้ นาข้ อมูลไปใช้ สิทธิฟ้องคดี ว่าการอนุญาตให้ ดาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าถูกต้ องหรื อไม่ แต่สานักงานที่ดนิ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ร้องขอ คือ หนังสือ
สัญญาซื ้อขายที่ดนิ ระหว่างบริษัท GPG กับผู้ขาย ซึง่ สัญญาซื ้อขายที่ดนิ ดังกล่าว เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่
อยูใ่ นความครอบครองของสานักงานที่ดนิ จึงเป็ นข้ อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 4 การได้ มา
ซึง่ กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ตามสัญญาซื ้อขาย ก็เพื่อดาเนินการตามโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ เป็ นโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ผู้อทุ ธรณ์ซงึ่ มีที่ดนิ ติดกับโครงการและเป็ นผู้อาจจะได้ รับผลกระทบจากการ
ดาเนินงาน จึงมีสิทธิได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ ปกป้องสิทธิของตนให้ ได้ รับความเป็ นธรรม
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาโดยคานึงถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกันแล้ ว จึงเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์
ร้ องขอเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบได้ เว้ นแต่ชื่อผู้ขายและราคาที่ซื ้อขายที่ดนิ
ตามหนังสือสัญญาซื ้อขายที่ดนิ ระหว่าง บริษัทฯกับผู้ขายที่เป็ นบุคคลธรรมดา ซึง่ เป็ นข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล หากเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร สานักงานที่ดนิ อาจใช้ ดลุ พินิจ
ที่จะไม่เปิ ดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ร้องขอ พร้ อมทัง้
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องให้ แก่ผ้ อู ทุ ธรณ์ โดยให้ เป็ นดุลยพินิจที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ขายและราคาซื ้อ
ขายที่ดนิ ในหนังสือสัญญาซื ้อขายที่ดนิ เฉพาะฉบับระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลธรรมดาได้
22. สค 108/2549 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการ
จดทะเบียนซื ้อขายที่ดนิ
ผู้อทุ ธรณ์ มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ เมื่อ 15 กันยายน 2549 ขอข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนซื ้อขายที่ดนิ จานวน 27 รายการ สานักงานที่ดนิ มีคาสัง่ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแก่
ผู้อทุ ธรณ์ 3 รายการ ได้ แก่ สัญญาซื ้อขายโฉนดที่ดนิ และหนังสือมอบอานาจของผู้อทุ ธรณ์ที่มอบ
อานาจให้ ตวั แทนทาการซื ้อขายที่ดนิ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ ว มีเอกสารแสดงว่าเมื่อ 15 กันยายน 2536
ผู้อทุ ธรณ์ โดยนายนเรศ จดทะเบียนซื ้อที่ดนิ จากบริษัท IM ณ สานักงานที่ดนิ ในราคาหนึง่ ร้ อยหกสิบ
แปดล้ านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน และวันที่ 16 กันยายน 2536 ผู้อทุ ธรณ์โดยนายนเรศ จดทะเบียน
ขายที่ดนิ ดังกล่าวให้ บริษัท M ในราคาสี่ร้อยห้ าล้ านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้ าสิบห้ าบาทถ้ วน ต่อมา
สานักงานสรรพากร ได้ มีหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ชาระภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในการซื ้อขายที่ดนิ ดังกล่าว ผู้อทุ ธรณ์ได้ ไปตรวจสอบเอกสารที่สานักงานที่ดนิ เมื่อ 6 มีนาคม 2544
แล้ ว อ้ างว่ามีคนปลอมลายมือชื่อผู้อทุ ธรณ์ในหนังสือมอบอานาจให้ นายนเรศ รับซื ้อที่ดนิ จากบริษัท

IM และขายที่ดนิ ต่อให้ บริษัท M โดยผู้อทุ ธรณ์ไม่เคยรู้จกั และไม่เคยมอบอานาจให้ นายนเรศ ไปทา
การแทน และในวันเดียวกันผู้อทุ ธรณ์ได้ ร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนสถานีตารวจให้ ดาเนินคดีกบั
นายนเรศ ในระหว่างการพิจารณาสานักงานที่ดนิ ได้ ชี ้แจงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลข่าวสารตามคาขอของ
ผู้อทุ ธรณ์ จานวน 27 รายการ สานักงานที่ดนิ ได้ ทาลายไปแล้ ว 19 รายการ ตามระเบียบกรมที่ดนิ ว่า
ด้ วยการทาลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดนิ พ.ศ.2544 เปิ ดเผยแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์แล้ ว 5 รายการ และปฏิเสธการ
เปิ ดเผย 3 รายการ ได้ แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้อทุ ธรณ์ ที่ใช้ ประกอบการจด
ทะเบียนซื ้อที่ดนิ เมื่อ 15 กันยายน 2536 และขายที่ดนิ เมื่อ 16 กันยายน 2536 รวมทังหนั
้ งสือมอบ
อานาจของบริษัท M ที่มอบอานาจให้ นายซื่อตรงจดทะเบียนซื ้อที่ดนิ จากผู้อทุ ธรณ์ โดยให้ เหตุผลว่า
เป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึง่ ผู้อทุ ธรณ์ได้ ตอบชี ้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สรุปได้ วา่
(1) ขณะผู้อทุ ธรณ์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่สานักงานที่ดนิ เมื่อ 6 มีนาคม 2544
เจ้ าหน้ าที่ได้ นาแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ตรวจดู และได้ คดั สาเนาเอกสารทังหมด
้
11 หน้ า
และนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนซื ้อขายที่ดนิ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2544 เป็ นเวลา 7 ปี 5 เดือน เชื่อว่า
เอกสารทังหมดต้
้
องจัดเก็บเข้ าแฟ้มสารบบแล้ ว แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกสารที่จาเป็ นในการจดทะเบียนใน
สารบบ จึงน่าเชื่อว่าเอกสารบางรายการไม่มีอยูจ่ ริงก่อนที่จะมีการลงบัญชีทาลายเอกสารและหากอ้ าง
ว่าได้ ทาลายเอกสารไปก่อนแล้ วก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2544 อายุเก็บรักษายังไม่ถึง 10 ปี
(2) ขณะผู้อทุ ธรณ์ขอตรวจสอบเอกสาร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2544 ระเบียบกรมที่ดนิ
ว่าด้ วยการทาลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดนิ พ.ศ.2544 ยังไม่มี
(3) สานักงานที่ดนิ ชี ้แจงว่าสาเนาบัตรและทะเบียนบ้ านของนายนเรศ ได้ ทาลายไปแล้ ว
แต่ขณะผู้อทุ ธรณ์ไปยื่นคาขอข้ อมูลข่าวสารเมื่อ 15 กันยายน 2549 นัน้ เจ้ าหน้ าที่ได้ นาแฟ้มทังหมด
้
มาให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ตรวจดู และผู้อทุ ธรณ์พบเห็นว่าเอกสารดังกล่าว มีอยูแ่ ต่เจ้ าหน้ าที่ไม่อนุญาตให้ คดั
สาเนา การที่แจ้ งว่าทาลายแล้ วจึงไม่จริง
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า สาเนาบัตรประจาตัวของผู้อทุ ธรณ์
เป็ นเอกสารของผู้อทุ ธรณ์ที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุม ดูแล ของสานักงานที่ดนิ ผู้อทุ ธรณ์
จึงย่อมมีสิทธิที่จะขอตรวจดู หรื อขอสาเนาเอกสารนันได้
้ ส่วนหนังสือมอบอานาจของบริษัท M ที่มอบ
อานาจให้ นายซื่อตรงทาการแทนบริษัทในการจดทะเบียนซื ้อขายที่ดนิ กับผู้อทุ ธรณ์ ผู้อทุ ธรณ์ในฐานะ
คูส่ ญ
ั ญาย่อมมีสิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวได้ และแม้ วา่ หนังสือมอบอานาจจะมีลกั ษณะเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามสานักงานที่ดนิ กล่าวอ้ าง แต่การเปิ ดเผยหนังสือมอบอานาจแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์
ไม่เป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควรตาม มาตรา 15 (5) สาหรับข้ อมูลข่าวสารอื่นที่สานักงาน
ที่ดนิ ชี ้แจงว่าได้ ทาลายตามระเบียบแล้ วนัน้ เป็ นกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ตามคาขอ กรณีดงั กล่าวไม่อยูใ่ นอานาจพิจารณาวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ตามมาตรา 35

หากผู้อทุ ธรณ์ไม่เชื่อว่าเป็ นความจริง ก็มีสิทธิเรี ยกร้ องต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ให้ เข้ าดาเนินการตรวจสอบได้ ตามมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 33 จึงมีมติให้ สานักงานที่ดนิ เปิ ดเผย
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้อทุ ธรณ์และหนังสือมอบอานาจของบริษัท M ตามคาขอ
23. สค 85/2550 เรื่ องอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และ
ห้ องชุด
ผู้อทุ ธรณ์เป็ นนิตบิ คุ คลประเภทบริษัทจากัด มีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินซึง่ เป็ นหน่วยงานในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 จึงมี
ฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตวิ ิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และเป็ นหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้อทุ ธรณ์ได้ รับโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการจากัด (มหาชน) เพื่อนามาบริหารหรื อจาหน่ายจ่ายโอน
ต่อไปตามสัญญา ความร่วมมือตามแผนฟื น้ ฟูระบบสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ จากัด (มหาชน) กับผู้อทุ ธรณ์
ผู้อทุ ธรณ์ได้ มีหนังสือถึงสานักงานที่ดนิ เพื่อขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และห้ องชุด
พร้ อมทังเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ อง เช่น สัญญาจานอง สัญญาซื ้อขาย และสัญญาอื่น ๆ ของนางสาว ก. เพื่อ
ประกอบการแก้ ไขหนี ้ การดาเนินคดีและการบังคับคดีของผู้อทุ ธรณ์ และหากตรวจพบทรัพย์สิน
นอกเหนือจากหลักประกัน ผู้อทุ ธรณ์ขอคัดสาเนา และขอให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องรับรองเอกสาร
หากตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินอื่นใด ผู้อทุ ธรณ์ขอทราบผลและขอคัดสาเนาพร้ อมทังรั้ บรองสาเนา
เอกสารฉบับนี ้ด้ วย ซึง่ สานักงานที่ดนิ ได้ ปฏิเสธการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ร้องขอ โดยให้
เหตุผลว่าเนื่องจากผู้อทุ ธรณ์ยงั ไม่ได้ ดาเนินคดีทางศาล และยังไม่มีคาพิพากษาในคดีถึงที่สดุ มาแสดง
จึงไม่สามารถตรวจสอบกรรมสิทธิ์ให้ ได้ ผู้อทุ ธรณ์จงึ ขออุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก็เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทาง
การเมืองได้ โดยถูกต้ องกับความเป็ นจริง เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ มนั่ คงและจะยังผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปั กรักษาผลประโยชน์ของตนได้
ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อมกัน
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงเป็ นกฎหมายที่ให้ สิทธิแก่ประชาชนในการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐมิได้ ให้ สิทธิ
แก่หน่วยงานของรัฐที่จะเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐอื่น ผู้อทุ ธรณ์เป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 จึงมิใช้ ผ้ ทู รงสิทธิที่จะร้ องขอ

ข้ อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐด้ วยกันตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
จึงมีมติให้ ยกอุทธรณ์
 สรุ ปแนวทางการพิจารณาตอบข้ อหารื อของคณะอนุกรรมการฯ ตอบข้ อหารื อ

(เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกรมที่ดนิ )
1. กรณีขอดูเอกสารสานวนการสอบสวน
มท.หารื อ กรณีผ้ ถู กู กล่าวหาประสงค์จะขอดูเอกสารสานวนการสอบสวนวินยั อย่างร้ ายแรง
โดยอ้ างสิทธิตาม รธน. และพรบ.ข้ อมูลข่าวสารฯ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการสอบสวนและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสอบสวน
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า เอกสารสานวนการสอบสวนทางวินยั ยังไม่เสร็จสิ ้น
แม้ วา่ จะอยูใ่ นความครอบครองของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ก็ถือว่าเป็ นข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการในความครอบครองของเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ แต่เป็ นเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการ การจะเปิ ดเผยหรื อไม่เป็ นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ โดยสามารถพิจารณา
ดาเนินการเรื่ องนี ้ตาม พรบ.ระเบียบราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 หมวด 5 เรื่ องการดาเนินการทางวินยั
เป็ นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้อยูแ่ ล้ ว ซึง่ สอดคล้ องกับ พรบ.ข้ อมูลข่าวสารที่ให้ เป็ นดุลพินิจ
ของหน่วยงานในการพิจารณา โดยคานึงถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน กรณีดงั กล่าวอาจใช้ ดลุ พินิจ
ดาเนินการตาม มาตรา 15 เนื่องจากเป็ นเรื่ องระหว่างการดาเนินการที่ยงั ไม่ได้ ข้อยุติ สาหรับการ
สอบสวนทางวินยั ที่ดาเนินการเสร็จแล้ ว ก็อาจพิจารณาดาเนินการได้ เช่นเดียวกัน
2. กรณีการตรวจสอบทรั พย์ สินของมูลนิธิ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับมูลนิธิ
กรมที่ดนิ หารื อกรณีประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ขอทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิศกึ ษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับมูลนิธิและมูลนิธิ
ธรรมกาย โดยขอให้ กรมที่ดนิ ตรวจสอบทรัพย์สินที่ดนิ ของมูลนิธิและบุคคลดังกล่าว 19 ราย ในจังหวัด
ต่าง ๆ 11 จังหวัด ต่อมามูลนิธิและบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ แจ้ งว่า หากยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สดุ ของศาล
ว่าทรัพย์สินส่วนตัวนันเป็
้ นของที่ได้ มาโดยทุจริตหรื อไม่มีเหตุจะอ้ างได้ ตามกฎหมาย ห้ ามมิให้ นารายชื่อ
ทรัพย์สินและหนี ้สินทุกชนิดออกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนหรื อสื่อมวลชน
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรมที่ดนิ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองหรื อควบคุมดูแลดังกล่าว ให้ แก่คณะกรรมาธิการฯ
ได้ หากกรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วเห็นว่า คณะกรรมาธิการฯ เป็ นผู้ที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้ อเท็จจริง ตามมาตรา 24(6) และ(8) โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับอานาจหน้ าที่ของ

คณะกรรมาธิการฯ เช่น รัฐธรรมนูญในการให้ อานาจบุคคล หรื อเกี่ยวกับการจัดตังหน่
้ วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนัน้ ๆ ประกอบด้ วย ทังนี
้ ้ พึงระวังว่า ผู้ที่ได้ ไปซึง่ ข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล ควรต้ องมีระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้ มีการนาไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล (นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ในการขอและการใช้ ตามปกติ)
อนึง่ การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการ ไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความ
รับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
3. กรณี การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับที่ดนิ สนามยิงปื น
สานักงานที่ดนิ หารื อเกี่ยวกับการเปิ ดเผยและถ่ายเอกสารรับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับที่ดนิ สนามยิงปื น ซึง่ เป็ นเอกสารในความควบคุมดูแลของธนารักษ์จงั หวัดจันทบุรี และที่ดนิ
ดังกล่าวเป็ นที่ดนิ ที่มีคดีพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนอยู่ สานักงานที่ดนิ จึงแจ้ งให้ ธนารักษ์จงั หวัด
พิจารณา และธนารักษ์จงั หวัดเห็นว่า เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่ต้องห้ ามมิให้ เปิ ดเผยตาม มาตรา 15(2) การ
เปิ ดเผยจะเป็ นการเสียหายต่อรัฐในการดาเนินคดีของศาลฎีกา
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ในส่วนของข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความควบคุม
ดูแลของสานักงานที่ดนิ จังหวัดถือเป็ นดุลพินิจของสานักงานที่ดนิ ที่จะพิจารณาว่า ข้ อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่สมควรจะเปิ ดเผยหรื อไม่ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้
สาหรับข้ อมูลข่าวสารที่ธนารักษ์จงั หวัดมีความเห็นไม่ควรเปิ ดเผย และเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความ
ควบคุมดูแลของธนารักษ์จงั หวัดนัน้ สานักงานที่ดนิ ควรให้ คาแนะนาให้ ผ้ รู ้ องขอข้ อมูลส่วนนี ้ไปยื่นคา
ร้ องขอต่อธนารักษ์จงั หวัดโดยตรงตามมาตรา 12
อนึง่ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร หากมีสว่ นที่ต้องห้ ามมิให้ เปิ ดเผยตามมาตรา 14 หรื อ
มาตรา 15 อยูด่ ้ วย หรื อมีความจาเป็ นเพื่อคุ้มครองข้ อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล สานักงานที่ดนิ ฯ อาจลบ
หรื อตัดทอน หรื อทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนนันได้
้
4. กรณีการเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่ถือครองที่ดนิ
กรมที่ดนิ ขอหารื อแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับความเห็นของคณะทางานกรมที่ดนิ เพื่อ
ดาเนินการตาม พรบ.กรณีการขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ โดยผู้ขอไม่ทราบเลขโฉนด ซึง่ กรมที่ดนิ
พิจารณาว่าเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควรตาม
มาตรา 15(5) สาหรับกรณีผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย หรื อเป็ นเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาของศาล ทนายความซึง่ อยู่
ในกระบวนการพิจารณาของศาล จะถือว่าเป็ นบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอข้ อเท็จจริง

ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ลว่ งหน้ า หรื อในขณะนัน้
ตาม มาตรา 24(5) ได้ หรื อไม่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ความเห็นของคณะทางานกรมที่ดนิ ที่ไม่เปิ ดเผย
โฉนดที่ดนิ กรณีการขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ โดยผู้ขอไม่ทราบเลขที่โฉนด เนื่องจากเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล
ซึง่ การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา 15(5) เนื่องจากเห็นว่า หาก
ผู้ขอไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของกรมที่ดนิ ก็สามารถอุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว เป็ นการ
เฉพาะรายได้ เป็ นการใช้ ดลุ พินิจตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการฯ ซึง่ กรมที่ดนิ สามารถ
ดาเนินการได้ ตามที่เห็นสมควร
สาหรับกรณีที่ผ้ รู ้ องขอเป็ นคูค่ วาม เจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาและทนายความซึง่ อยูใ่ น
กระบวนการพิจารณาของศาลจะถือเป็ นบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 24 (8) หรื อไม่นนั ้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับ
ใช้ กฎหมายได้ มีคาวินิจฉัยที่ สค 18/2543 ลงวันที่ 18 เมษายน 2543 โดยถือว่าเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษา
ในคดีถึงที่สดุ แล้ ว รวมทังทนายความผู
้
้ ได้ รับมอบอานาจจากเจ้ าหน้ าที่ตามคาพิพากษาดังกล่าว ย่อม
สามารถร้ องขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ของลูกหนี ้ตามคาพิพากษานันได้
้ เพื่อประโยชน์ในการสืบทรัพย์ได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องมีหนังสือให้ ความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล แต่ถ้าเป็ นเพียงคูค่ วามในคดีที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล หรื อเป็ นคดีที่ยงั ไม่มีคาพิพากษาถึงที่สดุ คูค่ วามดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็ น
ผู้มีอานาจตามมาตรา 24(8)
5. กรณีหนังสือเวียนของกรมที่ดนิ เกียวกับแนวทางการปฏิบัตใิ นการขอตรวจสอบ
โฉนดที่ดนิ
บริษัท UM จากัด ขอให้ ตีความหนังสือเวียนของกรมที่ดนิ ที่ให้ ยกเลิกการขอตรวจ
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ว่า หากผู้ขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ รู้เลขโฉนดที่ดนิ แล้ วขอทราบว่าเป็ นโฉนดของบุคคล
ใด เจ้ าหน้ าที่สามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยได้ เพราะเป็ นเอกสารมหาชน แต่ถ้าตรวจสอบว่าผู้ใดมี
โฉนดที่ดนิ กี่แปลงไม่สามารถเปิ ดเผยได้ หนังสือเวียนดังกล่าวทาให้ ทนายความผู้รับมอบอานาจของ
บริษัทซึง่ อยูใ่ นฐานะเป็ นโจทก์ตามคาพิพากษาเสียสิทธิในการที่จะบังคับ ชาระหนี ้ เอาจากทรัพย์สิน
ของลูกหนี ้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ ว กรณีการขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ในลักษณะดังกล่าว
เคยมีเรื่ องอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแล้ ว โดยมีคาวินิจฉัยที่ 18/2543
สรุปได้ วา่ เฉพาะเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาในคดีถึงที่สดุ แล้ วเท่านัน้ ที่ถือว่าเป็ นผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ตาม มาตรา 24 (8) ที่สามารถตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ของลูกหนี ้ตามคาพิพากษาเพื่อประโยชน์ในการ
สืบทรัพย์ได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือให้ ความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูล ดังนัน้ หากคดีถึงที่สดุ แล้ ว และมี

คาพิพากษาให้ โจทก์เป็ นเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษา ทนายความผู้รับมอบอานาจก็สามารถนาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังค
้ าพิพากษาในคดีถึงที่สดุ ดังกล่าว แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานที่ดนิ ขอ
ตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ของลูกหนี ้ตามคาพิพากษา เพื่อประโยชน์ในการสืบทรัพย์ได้
6. กรณีการตรวจสอบหลักทรั พย์ ของลูกหนี ้
กองทัพเรื อ หารื อกรณีกองทัพเรื อ ขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ของลูกหนี ้กองทัพเรื อจาก
สานักงานที่ดนิ เพื่อทาการสืบทรัพย์ แต่ได้ รับแจ้ งจากสานักงานที่ดนิ ว่า การตรวจสอบโฉนดที่ดนิ โดย
ผู้ขอไม่ทราบเลขโฉนดนัน้ เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล จึงไม่อาจเปิ ดเผยได้ ซึง่ กองทัพเรื อเห็นว่า
การตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี ้ของกองทัพเรื อเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อหน่วยงานของรัฐที่ได้ รับยกเว้ น ตาม มาตรา 14(6) และ (8)
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดนิ ของ
ลูกหนี ้ที่เป็ นนิตบิ คุ คล ได้ แก่ บริษัท จากัด และห้ างหุ้นส่วนจากัด ไม่ได้ รับความคุ้มครองในเรื่ องข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล ต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารของบุคคลธรรมดาเท่านัน้ การจะขอให้ หน่วยงานของรัฐ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล หรื อมีลกั ษณะเข้ าข้ อยกเว้ นตาม
มาตรา 24 แม้ วา่ กองทัพเรื อจะเป็ นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่มีอานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 24(6)
หรื อ (8) แต่อย่างใด คงเป็ นแต่เพียงเจ้ าหนี ้ตามสัญญาจึงต้ องฟ้องคดีตอ่ ศาล เพื่อให้ มีคาพิพากษาให้
เจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาก่อน จึงจะเป็ นผู้มีอานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 24(8)
7. กรณีการเรี ยกเก็บค่ าบริการขอคัดลอกข้ อมูลหมุดหลักฐานแผนที่
กรมที่ดนิ หารื อกรณีมีบริษัทเอกชน ขอสาเนาข้ อมูลหมุดหลักฐานแผนที่จานวนมากเพื่อ
ใช้ ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึง่ กรมที่ดนิ ยังไม่เคยให้ บริการข้ อมูลดังกล่าวแก่เอกชนแต่อย่างใด และหาก
สามารถเปิ ดเผยได้ จะต้ องเรี ยกเก็บค่าบริการในลักษณะขายข้ อมูลในราคาเช่นเดียวกับกรมแผนที่ทหาร
ใช้ เรี ยกเก็บได้ หรื อไม่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นดังนี ้
(1) ข้ อมูลหมุดหลักฐานแผนที่เป็ นข้ อมูลที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของ
กรมที่ดนิ ซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐ จึงเป็ นข้ อมูลข่าวสารของราชการ ดังนัน้ เมื่อมีบริษัทเอกชนมาข้ อมูล
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ทางธุรกิจ ก็เป็ นเรื่ องที่กรมที่ดนิ จะต้ องใช้ ดลุ พินิจในการเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้
หรื อไม่ก็ได้ แต่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ หากจะปฏิเสธการเปิ ดเผยก็ต้องแจ้ งให้
ทราบว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใด และเปิ ดเผยไม่ได้ เพราะเหตุใด พร้ อมทังแจ้
้ งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ตอ่ ไปด้ วย แต่หากจะพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ก็ควรคานึงถึงการ
กาหนดเงื่อนไขการนาข้ อมูลไปใช้ ซงึ่ ต้ องไม่นาไปใช้ ในทางที่จะมีผลเสียหายกับทางราชการ

(2) สาหรับการจะเรี ยกเก็บค่าบริการอย่างไรนัน้ เป็ นเรื่ องของการดาเนินการของกรมที่ดนิ
ที่จะต้ องพิจารณาถึงอานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยอาจศึกษาแนวทางในการดาเนินการ
ของกรมแผนที่ทหาร กรณีเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม หากหน่วยงานของรัฐจะเรี ยกเก็บอย่างไร จะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการก่อนหรื อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
ต้ นทุนที่แท้ จริง ซึง่ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2542
ซึง่ เปรี ยบเสมือนเป็ นเกณฑ์กลางที่คณะกรรมการฯ ให้ ความเห็นชอบไว้ แล้ ว

