
 

 

 
 
   

 

 ค าวนิิจฉัย และข้อหารือของคณะกรรมการฯ เฉพาะส่วนที่
เก่ียวข้องกับกรมที่ดนิ 

(พ.ศ. 2542 – สิงหาคม 2550) 
 

  สรุปค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

1.  สค 34 / 2542   เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของกรมท่ีดนิ 
ผู้อทุธรณ์ มีหนงัสือถึงกรมท่ีดนิ ขอคดัส านวนการสอบสวนทางวินยัทัง้หมด กรณีผู้อทุธรณ์  

ถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงฐานปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 
และถกูลงโทษไลอ่อกจากราชการซึง่กรมท่ีดนิ อนญุาตให้ถ่ายเอกสารเฉพาะส านวนการสอบสวน 
บนัทกึถ้อยค าพยานบคุคลไมใ่ห้ถ่าย 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้วเห็นวา่  การด าเนินการทางวินยัได้ยตุแิล้ว  จงึเป็น  
ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีอยูใ่นความครอบครองของกรมท่ีดนิและไมมี่กฎหมายคุ้มครองมิให้
เปิดเผย  แตส่มควรให้การคุ้มครองความปลอดภยัของผู้กลา่วหาและพยาน  จงึให้กรมท่ีดนิเปิดเผย 
และคดัส าเนาการสอบสวนทางวินยัในสว่นท่ีเป็นค าให้การของผู้กลา่วหา  และค าให้การของพยาน
บคุคลให้ผู้อทุธรณ์  กรณีท่ีมีข้อมลูขา่วสารสว่นใดท่ีระบหุรือท าให้ทราบช่ือและต าแหนง่ของผู้กลา่วหา
และพยาน หรือเป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล ให้เป็นดลุพินิจของกรมท่ีดนิท่ีจะด าเนินการลบ หรือตดัทอน  
หรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเ่ป็นการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารในสว่นนัน้ 
 

2.  สค 18 / 2543    เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสาร (เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดนิ) ของส านกังานท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ เป็นทนายความผู้ได้รับแตง่ตัง้จากโจทก์ในคดีท่ีฟ้อง บริษัท บส. และนาย ส. 
เป็นจ าเลยฐานความผิดตวัการตวัแทน สญัญาจะซือ้จะขาย  จ านวนทนุทรัพย์ 2,139,326 บาท   
ผู้อทุธรณ์มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิ ขอให้เปิดเผยกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิของจ าเลย  ท่ีเป็นลกูหนีต้ามค า
พิพากษา  ซึง่ส านกังานท่ีดนิมีค าสัง่ท้ายค าขอแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบวา่  ข้อมลูท่ีขอตรวจสอบเป็น
ข้อมลูสว่นบคุคล ไมอ่าจให้ตรวจสอบได้ตามมาตรา 15(5)  ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  ได้พิจารณาแล้วได้ความวา่ผู้อทุธรณ์ประสงค์จะได้ข้อมลูขา่วสาร  
เพ่ือใช้ในการด าเนินการสืบหาทรัพย์ของจ าเลยซึง่ถกูศาลพิพากษาให้ช าระหนี ้ เพ่ือท าการยดึทรัพย์น า
ท่ีดนิมาช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ เป็นการสืบทรัพย์ลกูหนีต้ามค าพิพากษาในคดีท่ีได้ฟ้องตอ่ศาล
จงัหวดัแล้ว  สว่นส านกังานท่ีดนิได้ปฏิเสธมิให้ข้อมลูดงักลา่ว  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมลูขา่วสารสว่น
บคุคล  เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมิได้ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เป็นเจ้าของข้อมลู 



 

 

 
 
   

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้วเห็นวา่  กรณีตามอทุธรณ์เป็นการขอให้  
เจ้าพนกังานท่ีดนิเปิดเผยการถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ (โฉนด) ซึง่เจ้าหนีต้ามค าพิพากษาประสงค์จะทราบ  
เพ่ือการบงัคบัคดี โดยจะท าการยดึทรัพย์ตอ่ไป ทัง้นี ้สืบเน่ืองมาจากหลกักฎหมายท่ีวา่ทรัพย์สิน  
ทกุชนิดของลกูหนีท่ี้มีอยูย่อ่มเป็นประกนัการช าระหนี ้ตามนยัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
มาตรา 214  ซึง่บญัญตัไิว้วา่ “...เจ้าหนีมี้สิทธิท่ีจะให้ช าระหนีข้องตนจากทรัพย์สินของลกูหนีจ้นสิน้เชิง 
รวมทัง้เงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ   ซึง่บคุคลภายนอกค้างช าระแก่ลกูหนีด้้วย ”  นอกจากนัน้แม้โฉนดท่ีดนิ
เป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลก็ตาม  แตเ่ป็นข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีเป็นเอกสารมหาชน และการ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว ให้แก่เจ้าหนีท่ี้มีอ านาจตามกฎหมายยอ่มกระท าได้ ตามนยัมาตรา 24(8)  
ผู้อทุธรณ์จงึมีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่วได้ 
 

3.  สค 18 / 2543    เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสาร (เอกสารการสอบสวน
ข้อเท็จจริง)  ของกรมท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ มีหนงัสือขอให้กรมท่ีดนิเปิดเผยและขอส าเนาข้อมลูการสอบสวนข้อเท็จจริง  
การกระท าความผิดทางละเมิด  จ านวน  4  รายการ คือ  

(1) ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตาม
ค าสัง่กรมท่ีดนิ  รวมทัง้รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการพร้อมความเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ตรวจพิจารณาส านวนก่อนน าเสนออธิบดีกรมท่ีดนิพิจารณาสัง่การ  

(2) หนงัสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0705(2)/13345 
(3) ระเบียบท่ีเก่ียวข้องท่ีอ้างถึงในข้อ 2  บรรทดัท่ี 5  ในหนงัสือกรมท่ีดนิท่ี มท 0712/41203 

เร่ืองขอให้ชดใช้คา่สินไหมทดแทน 
(4) ประกาศก าหนดเขตและท่ีตัง้ของท่ีดนิท่ีน ามาจดั ซึง่อธิบดีกรมท่ีดนิในฐานะ เป็น  

เจ้าหน้าท่ีในการจดัท่ีดนิตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ มาตรา 27  จะต้องถือปฏิบตัติามระเบียบวา่ด้วย 
การจดัท่ีดนิเพ่ือประชาชน ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2498 หมวด 4 ข้อ 7 

กรมท่ีดนิมีหนงัสือแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบวา่สามารถเปิดเผยได้เฉพาะข้อมลูขา่วสารตาม  
รายการท่ี 2 , 3 และ 4 สว่นรายการท่ี 1 ไมเ่ปิดเผย  เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว อาจก่อ 
ให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิตหรือความปลอดภยัของพยานตามมาตรา 15(4) ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่
ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  ได้พิจารณาแล้วได้ความวา่ผู้อทุธรณ์ต้องการข้อมลูดงักลา่ว  

เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการร้องขอความเป็นธรรม สว่นกรมท่ีดนิให้เหตผุลเพิ่มเตมิวา่ผู้อทุธรณ์

เป็นอดีตข้าราชการต ารวจซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีมานาน  อาจท าให้เกิดปัญหากบัพยานและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

และกรณีการขอข้อมลูตามค าอทุธรณ์อาจมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องด้วย  ซึง่คณะกรรมการ



 

 

 
 
   

วินิจฉยัฯ  เห็นวา่ข้อมลูขา่วสารตามรายการท่ี 1  เป็นข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการด าเนินการสอบ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรมท่ีดนิและเจ้าหน้าท่ีในสงักดัของกรมท่ีดนิ และเป็นข้อมลู

ขา่วสารของราชการท่ีอยูใ่นความครอบครองของกรมท่ีดนิ ซึง่ไมมี่กฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย 

นอกจากนีก้ารเปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว  ไมน่า่จะเป็นอนัตรายตอ่บคุคลหนึง่บคุคลใดท่ีไปให้

ถ้อยค าตอ่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การท่ีกรมท่ีดนิใช้ดลุพินิจออกค าสัง่  

มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว  จงึเป็นการใช้ดลุพินิจโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร  จงึมีมตใิห้  

กรมท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามท่ีผู้อทุธรณ์ร้องขอ 
 

4.  สค 23 / 2543    เร่ือง บริษัทบริหารสินทรัพย์อทุธรณ์ ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 

(ส าเนาโฉนด น.ส.3ก.  น.ส.3 ตราจอง หนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชดุ สญัญาขายท่ีดนิ สญัญาขายห้องชดุ 

สญัญาจ านอง และสญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) ของส านกังานท่ีดนิ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ  ผู้อทุธรณ์ซึง่เป็นเจ้าหนีข้องผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ และห้องชดุ  

โดยได้รับโอนหนีม้าจากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จ ากดั (มหาชน)  ซึง่ถกูกระทรวงการคลงัสัง่ให้

โอนกิจการ  ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   ได้มีหนงัสือขอตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดนิและห้องชดุ  ซึง่ไมช่ าระหนีใ้ห้กบัธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จ ากดั ตอ่ส านกังานท่ีดนิ  

เพ่ือประกอบการด าเนินคดีทางศาล  โดยมีรายช่ือจ านวน  30  ราย  แตส่ านกังานท่ีดนิได้มีค าสัง่วา่ 

ข้อมลูขา่วสารท่ีขอตรวจสอบเป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคล

โดยไมส่มควรกบัทัง้บคุคลท่ีให้ข้อมลูขา่วสารไมป่ระสงค์จะให้ทางราชการน าไปเปิดเผยตอ่ผู้ อ่ืน  

 ตามมาตรา 15(5) และ (6) ประกอบมาตรา 24  จงึไมอ่นญุาตให้ผู้อทุธรณ์ตรวจสอบ ผู้อทุธรณ์จงึขอ

อทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้วเห็นวา่ ข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์ขอให้เจ้าพนกังานท่ีดนิ

เปิดเผยเป็นหลกัฐานกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิหรือห้องชดุ  เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินคดี  

ทางศาล และเพ่ือบงัคบัช าระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้  ซึง่คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  เห็นวา่ ทรัพย์สินทกุชนิด  

ของลกูหนีท่ี้มีอยูย่อ่มเป็นการประกนัช าระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

มาตรา 214  ซึง่บญัญตัวิา่ “เจ้าหนีมี้สิทธิท่ีจะให้ช าระหนีข้องตนจากทรัพย์สินของลกูหนีจ้นสิน้เชิง 

รวมทัง้เงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ซึง่บคุคลภายนอกค้างช าระแก่ลกูหนีด้้วย ”   เจ้าหนีจ้งึมีสิทธิได้ทราบวา่

ลกูหนีมี้ท่ีดนิและห้องชดุ เพ่ือการบงัคบัช าระหนีห้รือไม ่ จงึมีมตใิห้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลู

ขา่วสารเก่ียวกบัการถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิและห้องชดุตามท่ีผู้อทุธรณ์ร้องขอ 



 

 

 
 
   

5.  สค 10 / 2544  เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดนิข้างเคียง 

ผู้อทุธรณ์ มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิขอตรวจสอบและขอให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีดนิ  
แปลงข้างเคียงของผู้อทุธรณ์รวม 3 แปลง เพราะเห็นวา่ท่ีดนิดงักลา่วเป็นท่ีทิง้ขยะและสิ่งปฏิกลู มีพุม่ไม้ 
ขึน้เตม็ เป็นท่ีอยูข่องงพูิษ และสนุขั มีเศษหิน ฝุ่ นทราย สร้างความร าคาญให้แก่ตนเองและประชาชน  
ท่ีอยูใ่กล้เคียง  ซึง่ส านกังานท่ีดนิได้ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว  โดยให้เหตผุลวา่   
ผู้อทุธรณ์ไมมี่รายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดนิมาแสดงประกอบ และผู้ขอไมส่ามารถชีต้ าแหนง่ท่ีดนิ  
ท่ีแนช่ดัได้  ถือได้วา่เป็นการขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิ โดยผู้อทุธรณ์ไมท่ราบเลขท่ีโฉนดอนัเป็นการ  
ขอให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล  การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควร และ
ผู้อทุธรณ์ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  ตามนยัมาตรา 15 วรรคหนึง่ (5) และ (6)  ประกอบกบั
มาตรา 24  ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว   

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงสรุปได้วา่ ข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์  
ต้องการให้เปิดเผย คือ เลขท่ีโฉนด และช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 3 แปลง คือ แปลงท่ีหนึง่บริเวณ
สนามเดก็เลน่มีบริษัทเจ้าของหมูบ้่านท่ีผู้อทุธรณ์อาศยั เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  และบริษัทได้ปลอ่ยให้
ท่ีดนิรกร้าง  มีพุม่ไม้ขึน้เตม็  ท าให้เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของงพูิษและท่ีทิง้ขยะ  สว่นท่ีดนิอีกสองแปลง
อยูน่อกโครงการของบริษัท เป็นท่ีดนิของบคุคลอ่ืน ซึง่ส านกังานท่ีดนิแจ้งวา่ไมส่ามารถด าเนินการให้ 
เพราะเป็นท่ีดนิท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิสว่นบคุคล 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่การเปิดเผยช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 2 แปลง
ดงักลา่ว  มิใชเ่ป็นการให้เปิดเผยวา่ผู้ใดมีโฉนดท่ีดนิก่ีแปลง โฉนดท่ีดนิเลขท่ีใดบ้าง ซึง่กรมท่ีดนิถือวา่
เป็นข้อมลูสว่นบคุคล  แตเ่ป็นกรณีท่ีผู้อทุธรณ์ต้องการทราบเลขท่ีโฉนด และช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ
บริเวณใกล้เคียงกบัท่ีดนิของผู้อทุธรณ์   เน่ืองจากมีท่ีดนิบางสว่นถกูปลอ่ยทิง้ให้รกร้าง  เป็นท่ีทิง้ขยะ
และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของงพูิษ และสนุขั ท าให้เสียหายตอ่คณุภาพของสิ่งแวดล้อม  แม้วา่ การขอให้
เปิดเผยอาจจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลบ้าง แตเ่ม่ือค านงึถึงประโยชน์สาธารณะ และผู้อทุธรณ์  
ซึง่มีสว่นได้เสียแล้ว ผู้อทุธรณ์มีสิทธิท่ีจะรับทราบข้อมลูขา่วสารดงักลา่วได้  จงึมีมตใิห้ส านกังานท่ีดนิ
เปิดเผยเลขท่ีโฉนดและช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 2 แปลง ให้ผู้อทุธรณ์ 
 

6.  สค 11 / 2544   เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่ของเทศบาล ท่ีไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ
ด าเนินการตอ่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีปลกูสร้างรุกล า้ทางสาธารณะ 

ผู้อทุธรณ์ แจ้งให้เทศบาลทราบวา่ มีผู้ปลกูสร้างอาคารรุกล า้ทางสาธารณะ ขอให้เทศบาล
ด าเนินการตอ่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย เทศบาลได้ร่วมกบัส านกังานท่ีดนิ  
ได้รังวดัตรวจสอบและมีหนงัสือแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบวา่  มีเจ้าของท่ีดนิเลขท่ี 841  ก่อสร้างคอนกรีต



 

 

 
 
   

รุกล า้ทางสาธารณะออกมาประมาณ 0.15 เมตร จ านวนเนือ้ท่ี 0-0-04 ไร่  ผู้อทุธรณ์จงึมีหนงัสือถึง
นายกเทศมนตรี ขอคดัส าเนาข้อมลูขา่วสารของราชการ ดงันี ้

(1) หนงัสือส านกังานท่ีดนิจงัหวดั                            
(2) หนงัสือส านกังานท่ีดนิจงัหวดั ท่ีแจ้งผลการด าเนินการรังวดัตรวจสอบท่ีดนิ เลขท่ี 841  

และ 842 
(3) หนงัสือเอกสารหลกัฐานการด าเนินการตามกฎหมาย  ในกรณีนีไ้ด้ด าเนินการถึง  

ขัน้ตอนใด 
เทศบาลได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบวา่ ข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์ขอคดัส าเนาเป็น  

ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล ซึง่การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควร ตามมาตรา 15(5)   
จงึไมอ่นญุาตให้มีการคดัส าเนาเอกสารตามค าขอ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ เอกสารข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์ขอคดั
ส าเนานัน้เป็นหนงัสือท่ีส านกังานท่ีดนิ แจ้งผลการตรวจสอบวา่ผู้ มีกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดนิ เลขท่ี 841 
และ 842  กระท าการก่อสร้างรัว้คอนกรีตรุกล า้ท่ีสาธารณะหรือไม ่ พร้อมกบัเอกสารบนัทกึข้อความ
ของเจ้าหน้าท่ีแสดงถึงข้อเท็จจริงในการรังวดั แผนผงัท่ีดนิ และลกัษณะการก่อสร้างรัว้คอนกรีตท่ีรุกล า้
ท่ีสาธารณะ  ข้อมลูดงักลา่ว แม้จะปรากฏรายช่ือของผู้ มีกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดนิ แตก็่ไมมี่ลกัษณะเป็น
ข้อมลูท่ีเป็นการเฉพาะตวัอนัเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ตามมาตรา 4  ดงันัน้  การท่ีเทศบาลปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการ  จงึไมช่อบด้วยกฎหมาย จงึมีมตใิห้เทศบาลเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 
 

7.  สค 51 / 2544    เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของส านกังานท่ีดนิ กรณี
การขอออกโฉนดท่ีดนิ 

บดิาของผู้อทุธรณ์ ได้ย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดนิ  เม่ือ  9  ธนัวาคม  2540  และแจ้งวา่มีสิทธิ  
ในท่ีดนิตาม สค.1  เลขท่ี 87 หมู ่4  โดยการครอบครองตอ่เน่ืองจากบดิาซึง่เป็นผู้แจ้งการครอบครอง  
เนือ้ท่ี 1-2-00 ไร่  เม่ือด าเนินการรังวดัท่ีดนิ ปรากฏวา่ท่ีดนิท่ีน ารังวดั  ได้เนือ้ท่ี 4-3-05  ไร่  และตัง้อยู่
ในท้องท่ี หมู ่12  พนกังานเจ้าหน้าท่ีจงึได้แจ้งเหตขุดัข้องให้ทราบวา่ข้อเท็จจริงยงัไมส่ามารถสรุปได้วา่
ท่ีดนิท่ีน ารังวดัเป็นท่ีดนิแปลงเดียวกบัท่ีดนิตาม สค.1 และให้ผู้ขอน าพยานบคุคลหรือพยานเอกสาร  
ท่ีสามารถพิสจูน์แล้วเช่ือได้วา่ สค.1 เลขท่ี 87 ตรงตามต าแหนง่ท่ีดนิท่ีน ารังวดั แตผู่้ขอมิได้น าพยาน
บคุคลหรือพยานเอกสารมาพบเจ้าหน้าท่ีแตอ่ยา่งใด  ผู้อทุธรณ์ ซึง่เป็นบตุรของผู้ขอ ได้มีหนงัสือลง
วนัท่ี 12 เมษายน 2544 ขอด ู และคดัส าเนาเอกสารเร่ืองราวเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดนิดงักลา่ว
ทัง้หมด  เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการขอออกโฉนดตอ่ไป  โดยมิได้ระบวุา่ต้องการ
เอกสารใด  เน่ืองจากไมอ่าจทราบได้วา่เอกสารท่ีเก่ียวข้องมีอะไรบ้าง  แตเ่จ้าพนกังานท่ีดนิได้จดัให้
เฉพาะเอกสารท่ีเก่ียวกบัผู้อทุธรณ์เทา่นัน้  โดยได้บนัทกึถ้อยค าผู้อทุธรณ์ไว้เป็นหลกัฐานวา่ ได้ชีแ้จงให้



 

 

 
 
   

ผู้อทุธรณ์ทราบแล้ววา่  พนกังานเจ้าหน้าท่ีมิให้คดัส าเนาเอกสารท่ีเป็นบนัทกึถ้อยค าของบคุคลอ่ืน  
และบนัทกึความเห็นของเจ้าหน้าท่ี  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาด าเนินการของ
พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 15(3)  ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

ส านกังานท่ีดนิจงัหวดั ชีแ้จงตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัวา่ เหตท่ีุเปิดเผยเฉพาะข้อมลู
ขา่วสารในสว่นท่ีเก่ียวกบัผู้อทุธรณ์  สว่นข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวกบับคุคลอ่ืน  และความเห็นของ
พนกังานเจ้าหน้าท่ี ยงัไมอ่าจเปิดเผยได้  เน่ืองจากในขณะนัน้เจ้าหน้าท่ียงัมิได้มีค าสัง่ทางปกครอง
เก่ียวกบัค าขอออกโฉนดบดันี ้เจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนข้อเท็จจริงจากพยานบคุคลท่ีเก่ียวข้องแล้ว  บนัทกึ
ถ้อยค าของพยานให้ข้อเท็จจริงวา่ท่ีดนิท่ีน ารังวดัออกโฉนดไมมี่ สค.1 ท าให้ไมส่ามารถออกโฉนดท่ีดนิ
ให้ได้  โดยได้แจ้งค าสัง่ไมอ่อกโฉนดให้ผู้อทุธรณ์ทราบ และชีแ้จงวา่ ขณะนีไ้มข่ดัข้องท่ีจะเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารตามท่ีขอ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การขอข้อมลูขา่วสารตามอทุธรณ์เป็นการ  
ขอข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการพิจารณาด าเนินการของหนว่ยงานของรัฐ  ซึง่ได้มีการพิจารณาด าเนินการ
เสร็จสิน้แล้ว และส านกังานท่ีดนิไมข่ดัข้องท่ีจะเปิดเผย สว่นข้อท่ีเกรงวา่ผู้อทุธรณ์อาจขม่ขูพ่ยาน  หรือผู้ มี
สว่นได้เสียนัน้  ผู้อทุธรณ์ได้ทราบช่ือพยานบคุคลท่ีเก่ียวข้องแล้ว  ซึง่ไมอ่าจปกปิดได้ ประกอบกบั  
ผู้อทุธรณ์มิได้มีภมูิล าเนาอยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่ว และไมป่รากฏวา่เป็นผู้ มีอิทธิพลแตอ่ยา่งใด  จงึควร
เปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามท่ีผู้อทธุรณ์ร้องขอ  จงึมีค าวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 
 

8.  สค 51 / 2544   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเอกสารแสดง
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์เป็นทนายความผู้ รับมอบอ านาจจากบริษัท PBA  เพ่ือด าเนินคดีกบับริษัท JT  
กรณีผิดสญัญาซือ้ขายท่ีดนิในโครงการจดัสรร ผู้อทุธรณ์จงึมีหนงัสือถึงนายอ าเภอ  เพ่ือขอคดัส าเนา
และรับรองส าเนา น.ส.3ก  จ านวน  7  ฉบบั  เพ่ือใช้ในการด าเนินคดี  ซึง่อ าเภอได้แจ้งปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  เน่ืองจากเอกสารมีช่ือของเอกชนเป็นผู้ ถือสิทธิครอบครอง เป็นเอกสารท่ีเป็น
ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล ตามมาตรา 15(5)  ซึง่ผู้อทุธรณ์ไมมี่ช่ือเก่ียวข้องและยงัไมมี่การฟ้องร้องเป็น
คดีตอ่ศาลผู้อทุธรณ์  จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การเปิดเผยข้อมลูใดจะเป็นข้อมลูขา่วสาร  
สว่นบคุคลนัน้จะต้องเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวกบัการระบสุิ่งเฉพาะตวัของบคุคลหนึง่บคุคลใด เชน่ 
ประวตักิารศกึษา ฐานะทางการเงิน ประวตัสิขุภาพ ประวตัอิาชญากรรม ฯลฯ  ตามบทบญัญตัมิาตรา 4  
การเปิดเผยข้อมลูอนัเก่ียวกบัสารบบการท านิตกิรรมในท่ีดนิแปลงหนึง่แปลงใดนัน้ เป็นเร่ืองของการ
เปิดเผยประวตัคิวามเป็นมาของท่ีดนิแปลงดงักลา่ว เทา่นัน้  แม้จะมีรายช่ือบคุคลผู้ เก่ียวข้องอยูด้่วย   
ก็ไมท่ าให้การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว  ท าให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของบคุคลนัน้ ๆ   เน่ืองจากฐานะของ



 

 

 
 
   

บคุคลไมไ่ด้หมายความเพียงแตว่า่ มีหรือเคยมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดนินัน้ ๆ เทา่นัน้  และเร่ืองในท านอง
เดียวกนั  คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  ได้เคยวินิจฉยัไว้แล้วตามค าวินิจฉยั ท่ี 18/2543  และ 24/2543  การท่ี
อ าเภอได้พิจารณาวา่การเปิดเผยข้อมลูข้อมลูขา่วสารดงักลา่วเป็นการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่น
บคุคล  จงึเป็นการไมช่อบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการวินิจฉยัฯ ยงัมีความเห็นอีกวา่ การขอด ู  
ขอคดั หรือขอถ่ายเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารสิทธิในท่ีดนินัน้ ควรอนญุาตให้ตรวจหรือคดัส าเนา
โดยไมจ่ าเป็นต้องมีสว่นได้เสียในท่ีดนิหรือเอกสารนัน้  ซึง่การเปิดโอกาสให้มีการขอตรวจ ขอคดั  
หรือถ่ายเอกสารดงักลา่ว  จะเป็นประโยชน์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีดนินัน้ หรือกบับคุคลอ่ืน ได้
ตรวจสอบประวตัคิวามเป็นมาของท่ีดนิได้อยา่งถ่องแท้อนัเป็นการป้องกนัการทจุริตฉ้อโกง หรือ
หลอกลวงกนั ซึง่เป็นวิธีท่ีจะป้องกนัมิให้ผู้ ไมส่จุริตแสวงหาประโยชน์จากผู้ไมรู้่ หรือรู้เทา่ไมถ่ึงการ  
อนัอาจจะน ามาซึง่ความเสียหายตอ่ราชการได้  ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัท่ีิกรมท่ีดนิได้ก าหนดไว้  
ตามหนงัสือ ท่ี มท 0612/1/ว 267  ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2525  จงึมีมตใิห้อ าเภออนญุาตให้ผู้อทุธรณ์  
คดัส าเนาและรับรองส าเนา น.ส.3ก ตามท่ีขอได้ 
 

9.  สค 7 / 2545   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสญัญาจ านองท่ีดนิ 
เอกสารการได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ซึง่เป็นทนายความส านกังานกฎหมาย ได้มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิขอถ่าย
เอกสาร พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  โฉนดท่ีดนิ  สญัญาจ านองท่ีดนิ  และเอกสารการได้มาซึง่
กรรมสิทธ์ิของผู้ ถือกรรมสิทธ์ิปัจจบุนั   ซึง่ส านกังานท่ีดนิได้อนญุาตเฉพาะโฉนดท่ีดนิ สว่นรายการอ่ืน
ไมอ่นญุาต  โดยแจ้งวา่สญัญาจ านองท่ีดนิและเอกสารการได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิ เป็นเอกสารท่ีมีข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัสิ่งเฉพาะตวัของบคุคล คือ ท่ีอยู ่ช่ือบดิา มารดาของคูส่ญัญา (หากเป็นบคุคล
ธรรมดา) และข้อมลูท่ีบอกลกัษณะอนัท่ีท าให้รู้ตวัผู้นัน้ได้ เชน่ ลายพิมพ์นิว้มือ หรือลายมือช่ือใน
สญัญาของคูส่ญัญา  ซึง่ถือวา่เป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามมาตรา 4  จงึมิอาจเปิดเผยได้  
ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีดนิเป็นทรัพย์สินท่ีส าคญั โฉนดท่ีดนิ  
จงึเป็น เอกสารมหาชนท่ีกฎหมายก าหนดให้มีไว้ให้ประชาชน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบการมีอยู ่และ
ความถกูต้อง ของเอกสารดงักลา่วได้  ดงันัน้ แม้ในโฉนดท่ีดนิและเอกสารนิตกิรรมสญัญาตา่ง ๆ 
เก่ียวกบัท่ีดนิในระบบจะมีช่ือบคุคล ท่ีอยู ่ฯลฯ อยูด้่วย  ก็เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสารดงักลา่ว  และประวตัคิวามเป็นมาของท่ีดนิได้ อนัจะเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและ
ประโยชน์สาธารณะเป็นการป้องกนัการทจุริต ฉ้อโกง หรือหลอกลวงกนั  จงึมีมตใิห้ส านกังานท่ีดนิ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามท่ีผู้อทุธรณ์ร้องขอ 
 



 

 

 
 
   

10. สค 62 / 2545  เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 
ผู้อทุธรณ์ซึง่ได้รับมอบอ านาจจาก นาง อ. โจทก์ตามหมายบงัคบัคดีของศาลจงัหวดัอตุรดติถ์ 

มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิเพ่ือขอตรวจสอบกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและทรัพย์สิน พร้อมถ่ายเอกสารกบัรับรอง
ความถกูต้องของจ าเลยซึง่เป็นลกูหนีใ้นคดีดงักลา่ว ท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาให้ช าระหนีแ้ก่โจทก์  
รวมทัง้คูส่มรสของจ าเลย บดิา มารดาของจ าเลย และบดิา มารดาของคูส่มรสจ าเลย ซึง่ส านกังาน
ท่ีดนิอนญุาตให้ผู้อทุธรณ์ตรวจสอบเฉพาะท่ีดนิของจ าเลยเทา่นัน้สว่นบคุคลอ่ืน ๆ   ไมไ่ด้มีช่ือเป็น
ลกูหนีต้ามค าพิพากษา  รวมทัง้ สิ่งปลกูสร้างท่ีผู้อทุธรณ์อ้างวา่เป็นของจ าเลย  แตไ่มท่ราบวา่กรรมสิทธ์ิ
ท่ีดนิอ่ืนเป็นท่ีตัง้ของบ้านเป็นของผู้ใด  ส านกังานท่ีดนิไมส่ามารถตรวจสอบได้  จงึมีค าสัง่  
มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของบคุคลอ่ืน เพราะเป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามนยัมาตรา 15 วรรคหนึง่ (5) 
ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้วสรุปได้ความวา่  ผู้อทุธรณ์ประสงค์จะได้ข้อมลู
ขา่วสารดงักลา่วข้างต้นเพ่ือประกอบการตดิตามสืบหาทรัพย์สินของลกูหนีเ้พ่ือน ามาช าระหนีต้าม  
ค าพิพากษาของศาล  โดยต้องการจะตรวจสอบด้วยวา่ท่ีดนิของบคุคลดงักลา่ว   รวมทัง้ท่ีดนิอนัเป็น
ท่ีตัง้ของสิ่งปลกูสร้างเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้มา  หรือจ าหนา่ยไปในลกัษณะท่ีเก่ียวพนักบัหนีข้องจ าเลย
หรือไม ่อยา่งไร  ซึง่ส านกังานท่ีดนิได้ชีแ้จงตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  วา่ส านกังานท่ีดนิจดัเก็บข้อมลู
เก่ียวกบักรรมสิทธ์ิท่ีดนิ   โดยจะใช้ช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และหมายเลขท่ีดนิเป็นหลกั   มิได้ใช้เลขท่ีบ้าน
ของผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในการจดัเก็บ  จงึไมส่ามารถตรวจสอบได้วา่สิ่งปลกูสร้างดงักลา่วปลกูสร้างอยู่  
บนท่ีดนิของผู้ใด แตจ่ากการสอบถามข้อมลูจากนายทะเบียนอ าเภอ ได้ความวา่ บ้านเลขท่ีดงักลา่วได้
รือ้ถอนไปแล้ว ท่ีดนิอนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านตามหลกัฐานมีช่ือของบดิาจ าเลยเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ โดยการ
รับมรดกจากมารดา  เม่ือพิจารณาจากหลกักฎหมายท่ีวา่ทรัพย์สินทกุชนิดของลกูหนีท่ี้มีอยูย่อ่มเป็น
ประกนัการช าระหนีต้ามนยัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 214 ซึง่บญัญตัไิว้วา่ “...เจ้าหนี ้
มีสิทธิท่ีจะให้ช าระหนีข้องตนจากทรัพย์สินของลกูหนีจ้นสิน้เชิง  รวมทัง้เงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ซึง่
บคุคลภายนอกค้างช าระแก่ลกูหนีด้้วย”  ประกอบกบันยัมาตรา 1474  แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์   ซึง่บญัญตัใิห้ทรัพย์สินท่ีคูส่มรสได้มาระหวา่งสมรสเป็นสินสมรสและถ้ากรณีเป็นท่ีสงสยัวา่
ทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสหรือไมใ่ห้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นสินสมรส  ทัง้เม่ือพิจารณาเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารฯ  ท่ีก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมลูขา่วสารของราชการ โดยมี
ข้อยกเว้นอนัไมอ่าจเปิดเผยเฉพาะข้อมลูขา่วสารบางประเภทเทา่นัน้ ดงันัน้  เม่ือพิจารณาและค านงึถึง
การปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายของหนว่ยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน  
ท่ีเก่ียวข้องประกอบกนั  ผู้อทุธรณ์ซึง่เป็นผู้ รับมอบอ านาจจากเจ้าหน้าท่ีตามค าพิพากษา  จงึควรมีสิทธิ
ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของภรรยาของจ าเลยได้ สว่นบดิา มารดาของจ าเลย และบดิา มารดา 



 

 

 
 
   

ของคูส่มรสของจ าเลยนัน้ไมใ่ชล่กูหนีต้ามค าพิพากษา และไมป่รากฏหลกัฐานวา่มีภาระผกูพนั  
ตามกฎหมายเก่ียวกบัหนีต้ามค าพิพากษาดงักลา่ว การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิของบคุคลโดย  
ไมส่มควร การท่ีส านกังานท่ีดนิมีค าสัง่ไมเ่ปิดเผยนัน้ ชอบแล้ว คณะกรรมการวินิจฉยัฯ จงึวินิจฉยั  
ให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัทรัพย์สินของภรรยาของจ าเลย  ซึง่เป็นลกูหนี ้  
ตามค าพิพากษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

11. สค 5 / 2546   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการบกุรุกท่ีดนิ
สาธารณะ 

ผู้อทุธรณ์ขอให้เปิดเผยเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสอบบกุรุกท่ีดนิ แตน่ายอ าเภอปฏิเสธ  
มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  โดยอ้างวา่เร่ืองอยูร่ะหวา่งกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ี การเปิดเผย
จะท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไมอ่าจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ได้ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ 
(1) เอกสารท่ีแสดงแนวเขตท่ีดนิสาธารณะหรือหลกัฐานท่ีชีว้า่ผู้อทุธรณ์บกุรุก  

ท่ีสาธารณประโยชน์  เป็นเอกสารเก่ียวกบัการก าหนดหรือแสดงแนวเขตท่ีดนิ  และเนือ้ท่ีของท่ีดนิ
สาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัหรือท่ีดนิอ่ืนใดอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ เป็นข้อมลูขา่วสารท่ีหนว่ยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบจดัท าขึน้ตามอ านาจหน้าท่ี ไมว่า่จะเป็น  
แผนท่ี  แผนผงั ทะเบียน หรือเอกสารสิทธิใด ๆ ถือเป็นข้อมลูขา่วสารสาธารณะท่ีหนว่ยงานของรัฐ  
ท่ีรับผิดชอบจะต้องประกาศ หรือแจ้ง หรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดเพ่ือเปิดเผยให้ประชาชนทัว่ไป
ได้รับรู้  ทัง้นี ้เพ่ือการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิสาธารณะนัน่ร่วมกนั  และเพ่ือป้องกนัมิให้ราษฎรผู้ใด  
เข้าครอบครองบกุรุกหรือเข้าไปใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะตน  ดงันัน้ ข้อมลูขา่วสารในสว่นนีจ้งึเป็น
ข้อมลูขา่วสารสาธารณะท่ีต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

(2) เอกสารเก่ียวกบัการตรวจสอบการบกุรุกท่ีดนิสาธารณะ ซึง่เป็นเอกสารเก่ียวกบัการ  
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการบกุรุกท่ีดนิของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ซึง่ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาพท่ีดนิสาธารณประโยชน์ ถือได้วา่เป็นเอกสาร  
ท่ีคณะกรรมการฯ ได้จดัท าขึน้เพ่ือตรวจสอบวา่บริเวณใดเป็นท่ีดนิสาธารณประโยชน์ สภาพพืน้ท่ีเป็น
อยา่งไร และประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดนิร่วมกนัหรือไมใ่นลกัษณะใด มีขนาดเทา่ใด และตัง้อยู่  
ในบริเวณใด มีราษฎรรายใดบ้างเข้าบกุรุกพืน้ท่ีนัน้บ้างหรือไม ่คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้ว
เห็นวา่  การด าเนินการตรวจสอบ และจดัท าเอกสารเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบถือเป็นการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และระเบียบ ผลการตรวจสอบเป็นการวิเคราะห์จาก
เอกสารหลกัฐานของทางราชการ และการส ารวจสภาพพืน้ท่ี และลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของประชาชน
ตามความเป็นจริง รายงานการตรวจสอบจงึมีลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของประชาชนตามความเป็นจริง 



 

 

 
 
   

รายงานการตรวจสอบจงึมีลกัษณะเป็นผลการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึง่มีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของประชาชน  โดยในกรณีนีมี้ผลกระทบกระเทือนตอ่สิทธิของราษฎรท่ีเขาท ากินในบริเวณพืน้ท่ี
ดงักลา่ว ก่อนท่ีจะมีการตรวจสอบ  จงึไมมี่เหตใุดท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบกระเทือนตอ่การปฏิบตัิ
หน้าท่ี  หรือท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายของหนว่ยงานเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมส่ าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ได้อีกตอ่ไป แตก่ารเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่นนีก้ลบัจะเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะยิ่งกวา่ 
เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเฝ้าระวงั ดแูล รักษาสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิมิให้ผู้ใด
น าไปใช้ประโยชน์สว่นตนโดยมิชอบได้   ดงันัน้ เหตผุลท่ีหนว่ยงานของรัฐยกขึน้อ้างเพื่อปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  จงึไมอ่าจรับฟังได้  อีกทัง้ ผู้อทุธรณ์เป็นผู้ มีสว่นได้เสียโดยตรงในข้อมลูขา่วสาร
ดงักลา่ว  เน่ืองจากถกูกลา่วหาวา่บกุรุกท่ีสาธารณะ  และผู้อทุธรณ์มีข้อตอ่สู้วา่ได้รับมรดกตกทอดสิทธิ
ท ากินจากบดิาของตน  ผู้อทุธรณ์จงึควรได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบตลอดจน
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการโต้แย้ง  ป้องกนัสิทธิของตน และเม่ือตรวจสอบข้อมลู
ขา่วสารในประเดน็ท่ีผู้อทุธรณ์ขอทัง้หมดแล้ว ไมป่รากฏวา่ จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นได้เสียของผู้ใด   
จงึเห็นวา่ข้อมลูขา่วสารในรายการท่ี 2 นีเ้ป็นข้อมลูขา่วสารท่ีเปิดเผยให้ผู้อทุธรณ์ทราบได้ 

ดงันัน้  เม่ือพิเคราะห์ประโยชน์ได้เสียของผู้อทุธรณ์ ประโยชน์สาธารณะและการปฏิบตัิ  
หน้าท่ีของหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง  จงึมีมตใิห้อ าเภอเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามค าขอ พร้อมทัง้ให้
ส าเนาท่ีมีค ารับรองถกูต้องแก่ผู้อทุธรณ์ 
 

12. สค 38 / 2546   เร่ือง อทุธรณ์ค าสัง่มิไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเอกสารกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ในฐานะเป็นผู้จดัการมรดกของเจ้ามรดก ซึง่เป็นเจ้าหนีต้ามค าพิพากษาของ  
ศาลจงัหวดัเพชรบรูณ์ ขอตรวจสอบเก่ียวกบัโฉนดท่ีดนิอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของ มารดาของลกูหนีต้าม  
ค าพิพากษา  ซึง่ส านกังานท่ีดนิมีค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว เพราะเป็นข้อมลูสว่นบคุคล  
รวมทัง้มารดาของลกูหนี ้มิได้เป็นลกูหนีต้ามค าพิพากษา 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ เจ้าหนีต้ามค าพิพากษามีสิทธิท่ีจะให้ช าระหนี ้
จากทรัพย์สินของลกูหนีต้ามนยัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 214  ซึง่บญัญตัไิว้วา่ “...
เจ้าหนีมี้สิทธิท่ีจะให้ช าระหนีข้องตนจากทรัพย์สินของลกูหนีจ้นสิน้เชิง รวมทัง้เงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ   
ซึง่บคุคลภายนอกค้างช าระแก่ลกูหนีด้้วย ”  ดงันัน้  ผู้อทุธรณ์ในฐานะเจ้าหนีต้ามค าพิพากษายอ่มมี
สิทธิท่ีจะทราบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัทรัพย์สินของลกูหนี ้ รวมทัง้ทรัพย์มรดกของมารดา  ซึง่อาจตกทอด
เป็นกรรมสิทธ์ิของลกูหนีไ้ด้  ประกอบกบัโฉนดท่ีดนิเป็นเอกสารมหาชน การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ให้แก่เจ้าหนีท่ี้มีอ านาจตามกฎหมายยอ่มกระท าได้ ตามนยั พรบ. ข้อมลูขา่วสารของราชการ  
พ.ศ.2540 มาตรา 24(8) ผู้อทุธรณ์จงึมีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่วได้ 



 

 

 
 
   

 

13. สค 61 / 2546    เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ของส านกังานท่ีดนิจงัหวดั กรณีไมเ่ปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัค าให้การของราษฎร 

ผู้อทุธรณ์ มีอาชีพประกอบกิจการดดูทรายเพ่ือการค้า  มีหนงัสือขอให้เปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัค าให้การของราษฎร  จ านวน  10  ราย  ท่ีได้ไปให้การตอ่คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  กรณีผู้อทุธรณ์ขออนญุาตดดูทราย ประจ าปี 2545  ซึง่ส านกังานท่ีดนิฯ ปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อมลูขา่วสาร  โดยให้เหตผุลวา่เป็นข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหนว่ยงานตาม
นยัมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3)  และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี  จะเปิดเผยได้เฉพาะข้อมลู  
ท่ีเป็นคณุตอ่ผู้อทุธรณ์เทา่นัน้  สว่นข้อมลูในทางลบ เม่ือได้พิจารณาและมีค าสัง่แล้ว  จงึจะสามารถ
เปิดเผยได้  ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว สรุปได้วา่ผู้อทุธรณ์ได้ย่ืน  
ค าขออนญุาตดดูทราย ประจ าปี 2545  ในแมน่ า้ชี   เพ่ือการค้าขายตอ่คณะอนกุรรมการพิจารณา
อนญุาตให้ดดูทรายประจ าจงัหวดั และคณะอนกุรรมการฯ มีมตไิมอ่นญุาตให้ผู้อทุธรณ์ดดูทราย  
เน่ืองมาจากในปีท่ีผา่นมา  การดดูทรายของผู้อทุธรณ์ท าให้ร่องน า้ลกึลง  มีผลกระทบตอ่
สภาพแวดล้อม  โดยเฉพาะการพงัทลายของตลิ่งประกอบกบัประชาคมของหมูบ้่านเห็นควรอนรัุกษ์
ธรรมชาตไิว้  และราษฎรท่ีมีท่ีดนิอยูต่ดิตลิ่งได้คดัค้าน  ผู้อทุธรณ์จงึร้องขอความเป็นธรรมวา่ท าให้เกิด
ความเดือดร้อน  และเสียหายแก่ธุรกิจท่ีประกอบการอยู ่ จงัหวดัจงึได้แตง่ตัง้คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  ผู้อทุธรณ์จงึใช้สิทธิตาม พรบ. ข้อมลูขา่วสาร  ขอให้เปิดเผยค าให้การของราษฎร  จ านวน 10 ราย 
วา่ทัง้ 10 ราย  ได้รับผลกระทบอยา่งไร และอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีผู้อทุธรณ์ขออนญุาตดดูทรายหรือไม ่ 
ประกอบกบัผู้อทุธรณ์ทราบวา่ในปี พ.ศ.2545  มีผู้ประกอบการดดูทรายรายอ่ืนได้รับอนญุาตให้ดดู
ทรายในบริเวณใกล้เคียงกนั  จงึสงสยัวา่ตนจะถกูเลือกปฏิบตัแิละไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากทาง
ราชการ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ บนัทกึถ้อยค าราษฎร 10 ราย ดงักลา่วท่ี  
ผู้อทุธรณ์ต้องการให้เปิดเผยเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาขอความเป็นธรรม 
ของผู้อทุธรณ์ ข้อมลูขา่วสารดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ประโยชน์ได้เสียของผู้อทุธรณ์ ผู้อทุธรณ์สมควรท่ี
จะได้รับการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมลูขา่วสารตามค าขอของผู้อทุธรณ์  พร้อมทัง้ให้ส าเนาท่ีมีค ารับรอง
ถกูต้องแก่ผู้อทุธรณ์ โดยอาจใช้ดลุพินิจหรือตดัทอน หรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเ่ป็นการเปิดเผยช่ือ
ของราษฎรและข้อความท่ีอาจแสดงให้ทราบถึงตวัราษฎรได้ 
 

14. สค 31 / 2547   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของส านกังานท่ีดนิเก่ียวกบั
การพิจารณาเพิกถอนรายการจดทะเบียนท่ีดนิ 



 

 

 
 
   

ผู้อทุธรณ์มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิ ขอข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการพิจารณาเพิกถอน
รายการจดทะเบียนแบง่หกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดท่ีดนิ ดงันี ้

1. หนงัสือแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
2. ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
3. บนัทกึถ้อยค าของบคุคลท่ีกลา่วอ้างวา่มีผู้ใช้ทางสาธารณะในท่ีดนิแปลงพิพาท 
4. บนัทกึถ้อยค าของผู้ใหญ่บ้านปัจจบุนั อดีตผู้ใหญ่บ้านและหนงัสือท่ีอ าเภอฯ แจ้งผล  

การตรวจสอบข้อเท็จจริงตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
5. รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผู้อทุธรณ์มีหนงัสืออทุิศท่ีดนิให้เป็นทาง  

สาธารณประโยชน์ 
ส านกังานท่ีดนิมีค าสัง่อนญุาตให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร รายการท่ี 1 , 2 และ 5 แตป่ฏิเสธ  

การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารรายการท่ี 3 และ 4  โดยให้เหตผุลวา่เป็นข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 15  
วรรคหนึง่ (4) ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงฟังได้วา่ ผู้อทุธรณ์ย่ืนค าขอรังวดัแบง่แยก  
จ านวน 6 แปลง  และแบง่หกัเป็นทางสาธารณประโยชน์  จ านวน  1  แปลง   ซึง่เจ้าหน้าท่ีได้
ด าเนินการจดทะเบียนเม่ือ 21 ธนัวาคม 2532 ตอ่มา 15 กนัยายน 2543 ผู้อทุธรณ์ร้องเรียนตอ่  
กรมท่ีดนิวา่การจดทะเบียนดงักลา่วไมต่รงตามเจตนาของผู้อทุธรณ์  ซึง่ไมมี่เจตนาจดทะเบียนแบง่หกั
เป็นทางสาธารณประโยชน์เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั  แตมี่เจตนาจดทะเบียนแบง่หกัเป็น
ทางเพื่อให้บตุรหลาน และบริวารของผู้อทุธรณ์ใช้ประโยชน์เทา่นัน้  โดยให้ท่ีดนิยงัคงเป็นช่ือของ  
ผู้อทุธรณ์เป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิอยู ่ กรมท่ีดนิจงึมีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือ
ตรวจสอบการจดทะเบียนดงักลา่ว   ซึง่คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบแล้วเห็นวา่เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการ
ไปโดยชอบด้วยระเบียบของทางราชการแล้ว ท่ีดนิยอ่มตกเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ อธิบดีกรม
ท่ีดนิจงึมีค าสัง่ไมแ่ก้ไขรายการจดทะเบียนดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ บนัทกึถ้อยค าของบคุคลท่ีให้การตอ่  
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ให้ถ้อยค าแตล่ะคนได้ให้การไปตามข้อเท็จจริงท่ีตนเองรับรู้
เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์เทา่นัน้ การเปิดเผยบนัทกึถ้อยค าดงักลา่ว  จงึไมน่า่จะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่
ชีวิต หรือความปลอดภยัของบคุคลหนึง่บคุคลใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (4)  สว่นหนงัสือท่ีอ าเภอ
แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั เป็นการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัการจดทะเบียนแบง่หกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ อนัเป็นการกระท าตามอ านาจหน้าท่ี   
ซึง่เก่ียวข้องกบัผู้อทุธรณ์โดยตรง ยอ่มมีเหตอุนัสมควรท่ีผู้อทุธรณ์จะได้ตรวจดขู้อมลูขา่วสารดงักลา่ว  
จงึมีค าวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 
 



 

 

 
 
   

15. ที่ สค 92/2547   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของส านกังานท่ีดนิอ าเภอ
เก่ียวกบัการออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 

ผู้อทุธรณ์ เป็นผู้ รับมอบอ านาจจาก นาย ท.  มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิอ าเภอ ขอข้อมลู  
ขา่วสารเก่ียวกบัการออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก)  ซึง่ส านกังานท่ีดนิอ าเภอแจ้ง
เปิดเผยเฉพาะข้อมลูขา่วสารเฉพาะ น.ส.3ก  และปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยให้เหตผุลวา่  
ผู้อทุธรณ์ไมใ่ช้เจ้าของท่ีดนิ ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ตอ่คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของทาง
ราชการ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ ได้พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้วา่ นาย ท. กบันาย ส. พิพาทกนั  
ในเร่ืองการออกน.ส.3 โดย นาย ท. อ้างวา่บดิาของตนซือ้ท่ีดนิ ซึง่มีหลกัฐาน ส.ค.1 จากนาย ม. และได้  
ครอบครองท าประโยชน์ตลอดมา  ตอ่มา นาย ส. ได้คดัส าเนาใบแจ้งการครอบครองท่ีดนิแปลง
ดงักลา่วแล้วน าไปออก น.ส.3ก  เม่ือ นาย ท.  ไปย่ืนค าขอออก น.ส.3ก  เจ้าหน้าท่ีแจ้งวา่ไมส่ามารถ
ด าเนินการให้ได้ เน่ืองจากได้ออก น.ส.3ก ไปแล้ว นาย ท.  จงึให้ผู้อทุธรณ์ฟ้องเพิกถอนการออก น.ส.3ก. 
นัน้  ผู้อทุธรณ์จงึต้องการทราบข้อมลูรายละเอียดเพ่ือใช้ในการด าเนินคดี 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ บญัชีตอ่เลขท่ีดนิ (น.ส.6) ทะเบียนหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.8) และระวางรูปถ่ายทางอากาศ  ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการ
ออก น.ส.3ก  เป็นข้อมลูขา่วสารท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดนิ และสิทธิในท่ีดนิ  ซึง่จดัท าเพ่ือ
ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน  มิใชข้่อมลูขา่วสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใด 
ตามมาตรา 15 ท่ีหนว่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาจมีค าสัง่มิให้เปิดเผยได้ ประกอบกบั  
ผู้อทุธรณ์ได้รับมอบอ านาจจากผู้ มีสว่นได้เสียเก่ียวกบัท่ีดนิดงักลา่ว ยอ่มมีเหตอุนัสมควรท่ีจะขอ
ตรวจดขู้อมลูขา่วสารได้  ทัง้นี ้ส านกังานท่ีดนิได้แจ้งตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัฯ วา่เอกสารอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัการออก น.ส.3 หาไมพ่บ แตม่ิได้แจ้งเหตใุห้ผู้อทุธรณ์ทราบ หากเป็นความจริง จะต้องปฏิเสธ
ตอ่ผู้อทุธรณ์โดยชดัแจ้ง  ถ้าผู้อทุธรณ์ไมเ่ช่ือวา่เป็นจริงยอ่มมีสิทธิท่ีจะด าเนินการตามมาตรา 33 ได้  
จงึมีค าวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร นัน้ 
 

16. ที่ ตม 1/2548    เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเอกสารการอา่น
แปลภาพถ่ายทางอากาศท่ีดนิบงึสาธารณะ พ.ศ.2495 

ผู้อทุธรณ์มีหนงัสือถึงเจ้าพนกังานท่ีดนิ  ขอส าเนาเอกสารการอา่นแปลภาพถ่ายทาง
อากาศท่ีดนิบริเวณบงึสาธารณะ พ.ศ.2495  ซึง่ส านกังานท่ีดนิแจ้งวา่ระวางแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
พ.ศ.2495  ตามท่ีผู้ เช่ียวชาญได้อา่นแปลเป็นเอกสารปกปิดของทางราชการ  ซึง่การเปิดเผยอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ความมัน่คงของประเทศ  จงึมีค าสัง่มิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 (1)  
ผู้อทุธรณ์มีหนงัสือขออทุธรณ์ค าสัง่ของส านกังานท่ีดนิ 



 

 

 
 
   

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว สรุปได้วา่ผู้อทุธรณ์กบัพวกรวม 111 คน   
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีมีกลุม่ผู้ ร้องเรียนวา่  ผู้อทุธรณ์กบัพวกได้บกุรุกท่ีดนิบริเวณบงึสาธารณะ  
ส านกังานท่ีดนิจงึได้ด าเนินการรังวดัท่ีดนิสาธารณประโยชน์  และได้สง่เร่ืองการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ในท่ีดนิเขตบงึสาธารณะให้กรมท่ีดนิพิจารณาเพิกถอนฯ  โดยใช้หลกัฐานการอา่นแปลภาพถ่ายทาง
อากาศ พ.ศ.2495  เป็นตวัก าหนดแนวเขตบงึสาธารณะ  ผู้อทุธรณ์จงึต้องการส าเนาเอกสารการอา่น
แปลภาพถ่ายทางอากาศ  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2477  ซึง่ระบวุา่
อาณาเขตข้างเคียงวา่ตดิตอ่กบัท่ีนาของราษฎรและตดิป่าไผ ่ เพ่ือน าไปประกอบเป็นหลกัฐานในการ
พิสจูน์สิทธิครอบครองของผู้อทุธรณ์ท่ีได้ครอบครองท าประโยชน์มาโดยตลอดตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ 
เร่ือยมาจนได้รับเอกสารสิทธ์ิ โดยผู้อทุธรณ์ได้ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการขึน้ทะเบียน และก่อน
มีการถ่ายภาพทางอากาศ และส านกังานท่ีดนิได้ให้ผู้อทุธรณ์ตรวจดเูอกสารการอา่นแปลภาพถ่ายทาง
อากาศแล้ว แตไ่มอ่นญุาตให้ส าเนาเอกสารดงักลา่ว ซึง่มีรายละเอียดระบวุา่พืน้ท่ีบริเวณบงึสาธารณะ
สว่นใดเป็นพืน้ดนิหรือพืน้น า้  และในการอา่นแปลภาพถ่ายทางอากาศท่ีดนิบริเวณดงักลา่วต้องอา่นคู่
กบัภาพถ่ายทางอากาศด้วย  ซึง่ผู้แทนของส านกังานท่ีดนิได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากมีการบกุรุกท่ีดนิ
สาธารณประโยชน์  จงึได้ประสานกรมท่ีดนิเพ่ือรังวดัออก นสล. ปรากฏวา่ผู้อทุธรณ์กบัพวกได้คดัค้าน
การออก นสล. จงัหวดัจงึแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองและพิสจูน์สิทธิวา่ท่ีดนิอยูใ่นเขตท่ี
สาธารณประโยชน์หรือไม ่ ซึง่จงัหวดัได้พิจารณาผลการอา่นแปลภาพถ่ายปรากฏวา่ได้มีการ
ครอบคลมุพืน้ท่ีของราษฎรท่ีมีเอกสารสิทธิรวมอยูด้่วย  จงึต้องมีการพิสจูน์สิทธิการครอบครอง  
ท าประโยชน์ของผู้ครอบครองท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ และส านกังานท่ีดนิปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 
เพราะภาพถ่ายทางอากาศบริเวณดงักลา่ว  ได้ระบขุ้อเตือนใจวา่ “ภาพถ่ายทางอากาศนีเ้ป็นเอกสาร
ปกปิดของทางราชการ ผู้ใช้พงึระวงัรักษา เพ่ือความปลอดภยัของประเทศ ”  โดยส านกังานท่ีดนิมิได้
หารือกรมท่ีดนิ กรมแผนท่ีทหาร และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีดนิบริเวณบงึสาธารณะดงักลา่วมิได้เป็น
เขตท่ีตัง้ของทหาร หรือเขตยทุธศาสตร์ทางทหาร หรือเขตชายแดนของประเทศ แตเ่ป็นเพียงพืน้ท่ี บงึ 
ทุง่นา และแหลง่น า้ การเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศ และการอา่นแปลภาพถ่ายทางอากาศ  จงึไม่
กระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ  และภาพถ่ายทางอากาศท่ีดนิบริเวณบงึสาธารณะ พ.ศ.2495   
แม้จะปรากฏข้อเตือนใจ  แตม่ิใชเ่ป็นชัน้ความลบัของทางราชการแตอ่ยา่งใด  และตามระเบียบวา่ด้วย
การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544  ชัน้ความลบัปกปิดได้ยกเลิกแล้ว  เม่ือไมป่รากฏวา่  
กรมแผนท่ีทหารก าหนดปรับระดบัชัน้ความลบัขึน้ใหม ่ จงึถือวา่ข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว ไมเ่ป็น
ความลบัของทางราชการอีกตอ่ไป  อีกทัง้การเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศ  และเอกสารการอา่นแปล
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบงึสาธารณะ  ยอ่มเป็นประโยชน์แก่ผู้อทุธรณ์ในการน าไปใช้พิสจูน์สิทธิ



 

 

 
 
   

ครอบครองของตน  จงึวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศ และเอกสารการอา่นแปล
ภาพถ่ายทางอากาศท่ีดนิบริเวณบงึสาธารณะ พ.ศ.2495 แก่ผู้อทุธรณ์พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

17. ที่ 74 / 2548  เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสารบบท่ีดนิ 
ผู้อทุธรณ์ มีหนงัสือถึงเจ้าพนกังานท่ีดนิขอตรวจคดั และรับรองเอกสารเก่ียวกบัท่ีดนิ  

ทา่อากาศยานท่ีดนิราชพสัดใุกล้เคียง และท่ีดนิเอกชนโดยรอบทา่อากาศยาน  ซึง่มีท่ีดนิตามหลกัฐาน 
น.ส.3ก  ของผู้อทุธรณ์รวมอยูด้่วยเพ่ือการใช้สิทธิอทุธรณ์หรือฟ้องคดีตอ่ศาลปกครอง และ  
ศาลยตุธิรรม  ซึง่ส านกังานท่ีดนิอนญุาตให้คดัส าเนา นสล. ให้ผู้อทุธรณ์แตไ่มอ่นญุาตให้คดัโฉนดท่ีดนิ 
3 แปลง  ของบคุคลอ่ืน  เน่ืองจากเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควรตามมาตรา 15(5)    
ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  โดยแจ้งวา่ผู้อทุธรณ์ไมต้่องการทราบวา่เอกชนท่ีถือ
สิทธิในโฉนดท่ีดนิเป็นใคร มีสถานะอยา่งไร หากแตป่ระสงค์จะทราบประวตัขิองท่ีดนิ หรือรายละเอียด
สารบบท่ีดนิวา่มีความเป็นมาอยา่งไรเทา่นัน้  เพ่ือใช้ประกอบการโต้แย้งคดัค้านวา่การออก นสล.  
ไมช่อบด้วยกฎหมาย  มิได้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิสว่นบคุคลหรือเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดย  
ไมส่มควรแตอ่ยา่งใด ทัง้การได้รายละเอียดข้อมลูดงักลา่ว จะเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ และประโยชน์
ของเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ถกูกรมท่ีดนิเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนท่ี และเนือ้ท่ีดนิในเอกสารสิทธิในท่ีดนิ 
จ านวน 10 แปลง  ท่ีจะใช้เป็นเอกสารหลกัฐานในการพิสจูน์ความชอบของ นสล. ดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้ว  การท่ีผู้อทุธรณ์เห็นวา่การรังวดัแนวเขตท่ีดนิ  
ทา่อากาศยานรุกล า้แนวเขตท่ีดนิของผู้อทุธรณ์ทัง้  2  แปลง  ซึง่อยูด้่านทิศตะวนัออกของสนามบนิ  
จงึต้องการตรวจสอบเอกสารข้อมลูเก่ียวกบัท่ีดนิของทา่อากาศยาน  ท่ีดนิราชพสัดแุละท่ีดนิของเอกชน
ท่ีอยูท่างด้านทิศตะวนัตกของท่ีดนิทา่อากาศยาน คือ โฉนดท่ีดนิ  3  แปลง  เพ่ือเป็นข้อมลูหลกัฐานใน
การพิสจูน์ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในการอทุธรณ์ค าสัง่อธิบดีกรมท่ีดนิ  คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  
พิจารณาแล้วจงึเห็นวา่สารบบท่ีดนิของโฉนดท่ีดนิ 3 แปลง  เป็นเอกสารของราชการในความ
ครอบครองของส านกังานท่ีดนิ เป็นเอกสารมหาชนท่ีบคุคลสามารถเข้าตรวจดไูด้ มิใชเ่ป็นข้อมลู
ขา่วสารสว่นบคุคล ซึง่การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลแตอ่ยา่งใด  จงึมีมตใิห้ส านกังานท่ีดนิ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  พร้อมทัง้ส าเนาท่ีมีค ารับรองถกูต้องให้ผู้อทุธรณ์ 
 

18. สค 103/2548   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของส านกังานท่ีดนิเก่ียวกบั
ผลการรังวดัท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ ขอทราบผลการรังวดัท่ีดนิ ตามค าขอรังวดัของผู้อทุธรณ์ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 
2547 แตส่ านกังานท่ีดนิปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  โดยให้เหตผุลวา่ไมส่ามารถด าเนินการให้ได้  
เน่ืองจากในวนัดงักลา่วมีการงดรังวดั ผู้อทุธรณ์จงึมีหนงัสือขออทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร 



 

 

 
 
   

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาข้อเท็จจริงฟังได้วา่  ผู้อทุธรณ์ขอรังวดัตรวจสอบจ านวน  
เนือ้ท่ี เม่ือ 23 ธนัวาคม 2547  ชา่งฯ ออกท าการรังวดัปรากฏวา่ไมพ่บหลกัเขต  จ านวน 2 หลกั และได้
ขอให้ผู้อทุธรณ์ชีจ้ดุท่ีเป็นหลกัเขตท่ีดนิ แตผู่้อทุธรณ์ไมน่ าชี ้ ชา่งฯ ได้ประสานเจ้าของท่ีดนิข้างเคียง
ตามระเบียบกรมท่ีดนิฯ  แตไ่มส่ามารถสรุปได้  จงึไมมี่การรังวดัตามค าขอและได้แจ้งให้ผู้ขอทราบ
ตอ่มาผู้ขอ (ผู้อทุธรณ์) และเจ้าของท่ีดนิข้างเคียง ขอให้เจ้าหน้าท่ีท าการรังวดัอีกครัง้หนึง่ เม่ือ 17 
มกราคม 2548  ผลการรังวดัมีการเปล่ียนแปลงไปจากผลเม่ือ 23 ธนัวาคม 2547  ผู้ขอและเจ้าของ
ท่ีดนิข้างเคียงไมส่ามารถตกลงกนัได้  ผู้อทุธรณ์จงึขอข้อมลูผลการรังวดัเม่ือ 23 ธนัวาคม 2547  
คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่การรังวดัของเจ้าหน้าท่ีรังวดั เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 
ยงัไมเ่สร็จสิน้  เน่ืองจากไมอ่าจก าหนดแนวเขตและหลกัเขตเพ่ือค านวณหาเนือ้ท่ีของท่ีดนิได้ เอกสาร
การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีจงึมีลกัษณะเป็นแบบร่าง หรือความเห็นภายในของเจ้าพนกังานท่ีไมอ่าจ
น าไปใช้อ้างอิงในทางราชการ และอาจไมเ่ปิดเผยแก่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้  อยา่งไรก็ดี  กรณีนีเ้ม่ือ  
ผู้อทุธรณ์ย่ืนหนงัสือขอทราบผลการรังวดั เจ้าพนกังานท่ีดนิอนญุาตให้ผู้อทุธรณ์ตรวจดเูอกสารและ
คดัลอกได้ แตไ่มย่ินยอมให้คดัถ่ายเอกสารและไมรั่บรองส าเนาให้  ซึง่มีผลเทา่กบัอนญุาตให้เปิดเผย
ข้อมลูขา่วสารแก่ผู้อทุธรณ์แล้วในระดบัหนึง่ การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารด้วยการให้คดัถ่ายเอกสาร  
จงึไมน่า่จะท าให้เกิดผลกระทบกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายของเจ้าพนกังานท่ีดนิในโอกาสตอ่ไป 
หากเจ้าพนกังานท่ีดนิเห็นวา่การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว อาจท าให้เกิดความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมลูตามเอกสาร เจ้าพนกังานท่ีดนิอาจมีหมายเหตแุสดง
ข้อความเก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมลูขา่วสาร  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนไว้ในการรับรองส าเนาให้แก่
ผู้อทุธรณ์ด้วยก็ได้ แม้เจ้าพนกังานท่ีดนิจะรับรองส าเนาให้ก็เป็นเพียงการรับรองวา่ส าเนาถกูต้อง  
ตรงตามต้นฉบบั  ไมใ่ชเ่ป็นการรับรองความถกูต้องของข้อมลูตามเอกสารนัน้  จงึมีค าวินิจฉยัให้
ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามค าขอแก่ผู้อทุธรณ์  โดยให้ใช้ดลุพินิจมีหมายเหตแุสดง
ข้อความเก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมลูขา่วสาร เพ่ือให้เกิดความชดัเจนได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 

19. สค 126/2548  เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการขอออกโฉนดท่ีดนิ 
ผู้อทุธรณ์มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิ ขอข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัค าให้การหรือถ้อยค าของ  

บคุคลตา่ง ๆ  เก่ียวกบัการขอออกโฉนดท่ีดนิ ตามหลกัฐาน ส.ค.1  ของนางสาว จ.  และบนัทกึถ้อยค า
การสอบสวนเปรียบเทียบ ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548   ซึง่ส านกังานท่ีดนิอนญุาตให้คดัส าเนาได้
เฉพาะบนัทกึถ้อยค าการสอบสวนเปรียบเทียบ สว่นค าให้การและถ้อยค าของบคุคลตา่ง ๆ มีค าสัง่ไม่
อนญุาต  เน่ืองจากเป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลการเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไม่
สมควร และหนว่ยงานของรัฐจะเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือของเจ้าของข้อมลูมิได้ 
ตามมาตรา 15(5) และ 24 ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ของส านกังานท่ีดนิ 



 

 

 
 
   

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วได้ความวา่ ผู้อทุธรณ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโฉนดท่ีดนิ 
4597  โดยซือ้มาจากนางสาว จ. กบัพวก เม่ือ 28 มีนาคม 2529  ตอ่มา นางสาว จ. ได้น า ส.ค.1 เลขท่ี 3 
มาย่ืนเร่ืองขอออกโฉนดท่ีดนิ ผู้อทุธรณ์ได้ย่ืนค าคดัค้านโดยอ้างวา่ท่ีดนิ ส.ค.1 เลขท่ี 3  อยูใ่นเขตท่ีดนิ
โฉนด 4597  ซึง่ผู้อทุธรณ์ครอบครองมาตลอด ส านกังานท่ีดนิได้ท าการสอบสวนเปรียบเทียบ  
แตคู่ก่รณีไมส่ามารถตกลงกนัได้  ผู้อทุธรณ์จงึร้องขอข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว  เพ่ือประกอบการด าเนินการ
ตามกฎหมายตอ่ไป แตส่ านกังานท่ีดนิเปิดเผยเฉพาะข้อมลูบนัทกึการสอบสวนเปรียบเทียบเทา่นัน้ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ข้อมลูขา่วสารตามอทุธรณ์เป็นข้อมลู
ขา่วสารในความครอบครองของส านกังานท่ีดนิ  จงึเป็นข้อมลูขา่วสารของราชการตามมาตรา 4 และ
เป็นข้อมลูขา่วสารท่ีส านกังานท่ีดนิ ได้มาจากการสอบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาสัง่การเร่ืองการ
ขอออกโฉนดท่ีดนิของนางสาว จ. จงึเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีกระทบสิทธิของผู้อทุธรณ์  ผู้อทุธรณ์จงึมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับทราบเพ่ือการโต้แย้งชีแ้จง หรือป้องกนัสิทธิของตนได้ ตามมาตรา 30 วรรคหนึง่ และ 31 
วรรคหนึง่  แหง่พระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ท่ีบญัญตัวิา่ “ในกรณีท่ีค าสัง่
ทางปกครองอาจกระทบสิทธิของคูก่รณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คูก่รณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอยา่ง
เพียงพอ  และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตน ” และ “คูก่รณีมีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารท่ีจ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชีแ้จงหรือป้องกนัสิทธิของตนได้ ” จงึวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามอทุธรณ์ พร้อมทัง้ส าเนาท่ีมีค ารับรองถกูต้องให้แก่ผู้อทุธรณ์ 
 

20. สค 45 / 2549   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของส านกังานท่ีดนิเก่ียวกบั
การแก้ไข และเพิกถอนหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) 

ผู้อทุธรณ์มีหนงัสือถึงเจ้าพนกังานท่ีดนิจงัหวดั ขอส าเนาหนงัสือและเอกสารท่ีมีค ารับรอง  
ถกูต้อง  จ านวน 4 รายการ  คือ  หนงัสือส านกังานท่ีดนิจงัหวดั 3 รายการ  หนงัสือส านกังานธนารักษ์
จงัหวดั 1 รายการ  ซึง่ส านกังานท่ีดนิปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร  โดยแจ้งวา่เป็นกรณีเดียวกบัท่ี
ผู้อทุธรณ์เคยมีค าขอ  และส านกังานท่ีดนิได้เคยมีค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารไว้ครัง้หนึง่แล้ว   
ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วฟังได้วา่ เดมิผู้อทุธรณ์มีหนงัสือถึง
ส านกังานท่ีดนิขอข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการแก้ไข  และเพิกถอนหนงัสือรับรองการท าประโยชน์  
(น.ส.3) จ านวน 24 รายการ ส านกังานท่ีดนิปฏิเสธการเปิดเผยบางรายการ  ผู้อทุธรณ์ได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่
คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารฯ  แตต่อ่มาได้ขอถอนอทุธรณ์  คณะกรรมการจงึมีค าสัง่ยตุกิารพิจารณา  
ตอ่มาผู้อทุธรณ์ มีหนงัสือขอข้อมลูขา่วสารท่ีส านกังานท่ีดนิเคยปฏิเสธอีกครัง้หนึง่  จ านวน 4 รายการ  
ในชัน้การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉยัฯ  ส านกังานท่ีดนิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของส านกังานท่ีดนิ  
จ านวน 3 รายการ ส าหรับหนงัสือธนารักษ์จงัหวดั  มิให้เปิดเผยโดยให้เหตผุลวา่เป็นเอกสารท่ี



 

 

 
 
   

หนว่ยงานอ่ืนจดัท าขึน้ โดยไมมี่ค ายินยอมของหนว่ยงานนัน้ให้เปิดเผย ตามมาตรา 24  และเป็น
ความเห็นและค าแนะน าภายในหนว่ยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหนึง่เร่ืองใด  ตามมาตรา 15 
วรรคหนึง่ (3)  ดงันัน้  คณะกรรมการวินิจฉยัฯ จงึพิจารณาเฉพาะหนงัสือธนารักษ์จงัหวดัรายการเดียว  
ซึง่หนงัสือดงักลา่วเป็นบนัทกึภายในท่ีจดัท าขึน้โดยเจ้าหน้าท่ีส านกังานธนารักษ์จงัหวดั มีเนือ้ความ
เก่ียวกบัการมอบหมายให้เข้าประชมุแทนเพื่อพิจารณากรณีการเพิกถอน น.ส.3   จ านวน  24  แปลง  
ท่ีออกทบัโฉนดท่ีดนิซึง่เป็นท่ีราชพสัดบุางสว่น  โดยเจ้าหน้าท่ีได้รายงานสรุปผลการประชมุเพ่ือให้  
ธนารักษ์จงัหวดัทราบ  และขอให้มอบหมายเข้าร่วมประชมุอยา่งเป็นทางการ หนงัสือดงักลา่ว
ส านกังานท่ีดนิใช้เป็นหลกัฐานการมอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมประชมุแทน  จงึเป็นข้อมลูขา่วสาร
ของราชการเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของราชการส านกังานธนารักษ์จงัหวดั ท่ีอยูใ่นครอบครองของ
ส านกังานท่ีดนิจงัหวดั  มิใชเ่ป็นเร่ืองข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ีอยูใ่นความควบคมุดแูลของตน   
ซึง่หนว่ยงานของรัฐต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นเจ้าของข้อมลูก่อนจะเปิดเผย ตามมาตรา 24  
ทัง้ไมเ่ข้าลกัษณะเป็นความเห็น  หรือค าแนะน าภายในหนว่ยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหนึง่
เร่ืองใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ (3)  เม่ือพิจารณาประกอบกบัข้อเท็จจริงท่ีวา่ผลการประชมุใน
เอกสารดงักลา่ว เป็นเร่ืองท่ีผู้อทุธรณ์ทราบอยูแ่ล้ว จงึสมควรเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้อทุธรณ์ได้  จงึมี  
ค าวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสารดงักลา่วแก่ผู้อทุธรณ์ 
 

21. สค 83 / 2549  เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัหนงัสือสญัญาซือ้ขาย
ท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ ร้องขอให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารนิตกิรรมสญัญาซือ้ขายท่ีดนิของบริษัท GPG  
(โครงการโรงไฟฟ้า) กบัผู้ครอบครองเดมิ ส านกังานท่ีดนิปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตาม  
ผู้อทุธรณ์ขอ  โดยให้เหตผุลวา่ผู้อทุธรณ์ไมร่ะบเุลขหนงัสือกรรมสิทธ์ิ (โฉนดท่ีดนิ) ของบริษัทท่ีต้องการ
ข้อมลู หากเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควรเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท 
อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของท่ีดนิตามนยัมาตรา 15(5) ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่
ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ  พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงสรุปได้วา่  ผู้อทุธรณ์เป็นเจ้าของท่ีดนิ  
ประมาณ  70  ไร่  อยูต่ดิกบัท่ีดนิโครงการโรงไฟฟ้า  ซึง่บริษัท GPG  เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ
โครงการ  โดยมีพืน้ท่ีตัง้โรงงานประมาณ 400 ไร่  อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง  ผู้อทุธรณ์ประสงค์จะใช้ท่ีดนิ  
ของตน  เพ่ือท าหมูบ้่านจดัสรร  ซึง่อาจจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  
หลายประการ  เชน่ อากาศเสีย  น า้เสีย  ถกูแบง่ใช้น า้  และอาจเกิดอบุตัเิหตโุรงไฟฟ้าระเบดิ  ท าให้
มลูคา่ท่ีดนิของผู้อทุธรณ์  รวมทัง้ ท่ีดนิใกล้เคียงรอบโรงไฟฟ้าราคาลดลง  ผู้อทุธรณ์ต้องการเจรจา
ปัญหาท่ีผู้อทุธรณ์ได้รับความเดือดร้อนกบัทางบริษัทฯ แตไ่มไ่ด้รับการสนองตอบ   จงึร้องขอข้อมลู



 

 

 
 
   

ขา่วสารเพ่ือต้องการทราบวา่บริษัทฯ  ซือ้ท่ีดนิท่ีตัง้โรงไฟฟ้ามาก่อนจะมีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) หรือไมแ่ละจะได้น าข้อมลูไปใช้สิทธิฟ้องคดี วา่การอนญุาตให้ด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าถกูต้องหรือไม ่แตส่ านกังานท่ีดนิปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์ร้องขอ คือ หนงัสือ  
สญัญาซือ้ขายท่ีดนิระหวา่งบริษัท GPG กบัผู้ขาย  ซึง่สญัญาซือ้ขายท่ีดนิดงักลา่ว เป็นข้อมลูขา่วสารท่ี
อยูใ่นความครอบครองของส านกังานท่ีดนิ  จงึเป็นข้อมลูขา่วสารของราชการ ตามมาตรา 4  การได้มา
ซึง่กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิตามสญัญาซือ้ขาย ก็เพ่ือด าเนินการตามโครงการโรงไฟฟ้า  ซึง่เป็นโครงการท่ีมี
ผลกระทบตอ่สาธารณชน  ผู้อทุธรณ์ซึง่มีท่ีดนิตดิกบัโครงการและเป็นผู้อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงาน  จงึมีสิทธิได้รับทราบข้อมลูขา่วสาร เพ่ือใช้ปกป้องสิทธิของตนให้ได้รับความเป็นธรรม  
ดงันัน้ เม่ือพิจารณาโดยค านงึถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายของหนว่ยงานของรัฐ  ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้องประกอบกนัแล้ว  จงึเห็นวา่ข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์
ร้องขอเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีเปิดเผยให้ผู้อทุธรณ์ทราบได้ เว้นแตช่ื่อผู้ขายและราคาท่ีซือ้ขายท่ีดนิ  
ตามหนงัสือสญัญาซือ้ขายท่ีดนิระหวา่ง บริษัทฯกบัผู้ขายท่ีเป็นบคุคลธรรมดา  ซึง่เป็นข้อมลูขา่วสาร
สว่นบคุคล  หากเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควร  ส านกังานท่ีดนิอาจใช้ดลุพินิจ  
ท่ีจะไมเ่ปิดเผยได้  จงึวินิจฉยัให้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์ร้องขอ  พร้อมทัง้
ส าเนาท่ีมีค ารับรองถกูต้องให้แก่ผู้อทุธรณ์  โดยให้เป็นดลุยพินิจท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ขายและราคาซือ้
ขายท่ีดนิในหนงัสือสญัญาซือ้ขายท่ีดนิ เฉพาะฉบบัระหวา่งบริษัทฯ  กบับคุคลธรรมดาได้  
   

22. สค 108/2549   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเอกสารการ  
จดทะเบียนซือ้ขายท่ีดนิ 

ผู้อทุธรณ์ มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิเม่ือ 15 กนัยายน 2549 ขอข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั  
การจดทะเบียนซือ้ขายท่ีดนิ  จ านวน  27  รายการ  ส านกังานท่ีดนิมีค าสัง่ให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารแก่  
ผู้อทุธรณ์ 3 รายการ ได้แก่ สญัญาซือ้ขายโฉนดท่ีดนิ และหนงัสือมอบอ านาจของผู้อทุธรณ์ท่ีมอบ
อ านาจให้ตวัแทนท าการซือ้ขายท่ีดนิ ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้ว  มีเอกสารแสดงวา่เม่ือ 15 กนัยายน 2536  
ผู้อทุธรณ์ โดยนายนเรศ  จดทะเบียนซือ้ท่ีดนิจากบริษัท IM  ณ ส านกังานท่ีดนิ ในราคาหนึง่ร้อยหกสิบ
แปดล้านแปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน  และวนัท่ี 16 กนัยายน 2536 ผู้อทุธรณ์โดยนายนเรศ จดทะเบียน
ขายท่ีดนิดงักลา่วให้บริษัท M  ในราคาส่ีร้อยห้าล้านส่ีแสนสองหม่ืนหกพนัห้าสิบห้าบาทถ้วน  ตอ่มา
ส านกังานสรรพากร ได้มีหนงัสือลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2544  แจ้งให้ผู้อทุธรณ์ช าระภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในการซือ้ขายท่ีดนิดงักลา่ว  ผู้อทุธรณ์ได้ไปตรวจสอบเอกสารท่ีส านกังานท่ีดนิ เม่ือ 6 มีนาคม 2544 
แล้ว  อ้างวา่มีคนปลอมลายมือช่ือผู้อทุธรณ์ในหนงัสือมอบอ านาจให้นายนเรศ รับซือ้ท่ีดนิจากบริษัท 



 

 

 
 
   

IM  และขายท่ีดนิตอ่ให้บริษัท M  โดยผู้อทุธรณ์ไมเ่คยรู้จกัและไมเ่คยมอบอ านาจให้นายนเรศ ไปท า
การแทน และในวนัเดียวกนัผู้อทุธรณ์ได้ร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนสถานีต ารวจให้ด าเนินคดีกบั
นายนเรศ ในระหวา่งการพิจารณาส านกังานท่ีดนิได้ชีแ้จงสรุปได้วา่  ข้อมลูขา่วสารตามค าขอของ  
ผู้อทุธรณ์  จ านวน  27  รายการ  ส านกังานท่ีดนิได้ท าลายไปแล้ว 19 รายการ ตามระเบียบกรมท่ีดนิวา่
ด้วยการท าลายเอกสารเก่ียวกบัท่ีดนิ พ.ศ.2544  เปิดเผยแก่ผู้อทุธรณ์แล้ว  5  รายการ  และปฏิเสธการ
เปิดเผย  3  รายการ  ได้แก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้อทุธรณ์  ท่ีใช้ประกอบการจด
ทะเบียนซือ้ท่ีดนิเม่ือ 15 กนัยายน 2536 และขายท่ีดนิเม่ือ 16 กนัยายน 2536 รวมทัง้หนงัสือมอบ
อ านาจของบริษัท M ท่ีมอบอ านาจให้นายซ่ือตรงจดทะเบียนซือ้ท่ีดนิจากผู้อทุธรณ์  โดยให้เหตผุลวา่
เป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล  ซึง่ผู้อทุธรณ์ได้ตอบชีแ้จงตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัฯ สรุปได้วา่ 

(1) ขณะผู้อทุธรณ์ขอตรวจดขู้อมลูขา่วสารท่ีส านกังานท่ีดนิ  เม่ือ  6  มีนาคม  2544  
เจ้าหน้าท่ีได้น าแฟ้มเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ผู้อทุธรณ์ตรวจด ูและได้คดัส าเนาเอกสารทัง้หมด 11 หน้า 
และนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนซือ้ขายท่ีดนิถึงวนัท่ี 6 มีนาคม 2544  เป็นเวลา 7  ปี  5 เดือน  เช่ือวา่
เอกสารทัง้หมดต้องจดัเก็บเข้าแฟ้มสารบบแล้ว  แตป่รากฏวา่ไมมี่เอกสารท่ีจ าเป็นในการจดทะเบียนใน
สารบบ  จงึนา่เช่ือวา่เอกสารบางรายการไมมี่อยูจ่ริงก่อนท่ีจะมีการลงบญัชีท าลายเอกสารและหากอ้าง
วา่ได้ท าลายเอกสารไปก่อนแล้วก็เป็นไปไมไ่ด้เพราะ ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2544 อายเุก็บรักษายงัไมถ่ึง 10 ปี 

(2) ขณะผู้อทุธรณ์ขอตรวจสอบเอกสาร  เม่ือวนัท่ี  6  มีนาคม  2544 ระเบียบกรมท่ีดนิ  
วา่ด้วยการท าลายเอกสารเก่ียวกบัท่ีดนิ พ.ศ.2544 ยงัไมมี่ 

(3) ส านกังานท่ีดนิชีแ้จงวา่ส าเนาบตัรและทะเบียนบ้านของนายนเรศ  ได้ท าลายไปแล้ว  
แตข่ณะผู้อทุธรณ์ไปย่ืนค าขอข้อมลูขา่วสารเม่ือ 15 กนัยายน 2549 นัน้  เจ้าหน้าท่ีได้น าแฟ้มทัง้หมด  
มาให้ผู้อทุธรณ์ตรวจด ูและผู้อทุธรณ์พบเห็นวา่เอกสารดงักลา่ว มีอยูแ่ตเ่จ้าหน้าท่ีไมอ่นญุาตให้คดั
ส าเนา การท่ีแจ้งวา่ท าลายแล้วจงึไมจ่ริง 

คณะกรรมการวินิจฉยัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้อทุธรณ์  
เป็นเอกสารของผู้อทุธรณ์ท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุ ดแูล ของส านกังานท่ีดนิ  ผู้อทุธรณ์  
จงึยอ่มมีสิทธิท่ีจะขอตรวจด ู หรือขอส าเนาเอกสารนัน้ได้  สว่นหนงัสือมอบอ านาจของบริษัท M ท่ีมอบ
อ านาจให้นายซ่ือตรงท าการแทนบริษัทในการจดทะเบียนซือ้ขายท่ีดนิกบัผู้อทุธรณ์  ผู้อทุธรณ์ในฐานะ
คูส่ญัญายอ่มมีสิทธิท่ีจะขอตรวจดเูอกสารดงักลา่วได้  และแม้วา่หนงัสือมอบอ านาจจะมีลกัษณะเป็น
ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามส านกังานท่ีดนิกลา่วอ้าง แตก่ารเปิดเผยหนงัสือมอบอ านาจแก่ผู้อทุธรณ์
ไมเ่ป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควรตาม มาตรา 15 (5) ส าหรับข้อมลูขา่วสารอ่ืนท่ีส านกังาน
ท่ีดนิชีแ้จงวา่ได้ท าลายตามระเบียบแล้วนัน้ เป็นกรณีท่ีหนว่ยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไมมี่ข้อมลูขา่วสาร
ตามค าขอ กรณีดงักลา่วไมอ่ยูใ่นอ านาจพิจารณาวินิจฉยั  ของคณะกรรมการวินิจฉยั ฯ ตามมาตรา 35 



 

 

 
 
   

หากผู้อทุธรณ์ไมเ่ช่ือวา่เป็นความจริง ก็มีสิทธิเรียกร้องตอ่คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ  
ให้เข้าด าเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรา 13 ประกอบกบัมาตรา 33 จงึมีมตใิห้ส านกังานท่ีดนิเปิดเผย
ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้อทุธรณ์และหนงัสือมอบอ านาจของบริษัท M ตามค าขอ 
 

23. สค 85/2550   เร่ืองอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดนิและ
ห้องชดุ 

ผู้อทุธรณ์เป็นนิตบิคุคลประเภทบริษัทจ ากดั  มีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินซึง่เป็นหนว่ยงานในสงักดัธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50  จงึมี
ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญตัวิิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และเป็นหนว่ยงานของรัฐตาม
มาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้อทุธรณ์ได้รับโอนสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการจ ากดั (มหาชน) เพ่ือน ามาบริหารหรือจ าหนา่ยจา่ยโอน
ตอ่ไปตามสญัญา ความร่วมมือตามแผนฟืน้ฟรูะบบสถาบนัการเงินระหวา่งธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ จ ากดั (มหาชน) กบัผู้อทุธรณ์ 

ผู้อทุธรณ์ได้มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดนิเพ่ือขอตรวจสอบกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิและห้องชดุ  
พร้อมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เชน่ สญัญาจ านอง สญัญาซือ้ขาย และสญัญาอ่ืน ๆ ของนางสาว ก.  เพ่ือ  
ประกอบการแก้ไขหนี ้การด าเนินคดีและการบงัคบัคดีของผู้อทุธรณ์ และหากตรวจพบทรัพย์สิน
นอกเหนือจากหลกัประกนั  ผู้อทุธรณ์ขอคดัส าเนา และขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับรองเอกสาร  
หากตรวจสอบไมพ่บทรัพย์สินอ่ืนใด ผู้อทุธรณ์ขอทราบผลและขอคดัส าเนาพร้อมทัง้รับรองส าเนา
เอกสารฉบบันีด้้วย  ซึง่ส านกังานท่ีดนิได้ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีผู้อทุธรณ์ร้องขอ  โดยให้
เหตผุลวา่เน่ืองจากผู้อทุธรณ์ยงัไมไ่ด้ด าเนินคดีทางศาล และยงัไมมี่ค าพิพากษาในคดีถึงท่ีสดุมาแสดง
จงึไมส่ามารถตรวจสอบกรรมสิทธ์ิให้ได้  ผู้อทุธรณ์จงึขออทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว 

คณะกรรมการวินิจฉยั ฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัข้ิอมลู 
ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540  ก็เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมลูขา่วสาร
เก่ียวกบัการด าเนินการตา่ง ๆ  ของรัฐ   เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถกูต้องกบัความเป็นจริง  เพ่ือพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี  เพ่ือท่ีจะปกปักรักษาผลประโยชน์ของตนได้ 
ประกอบกบัสมควรคุ้มครองสิทธิสว่นบคุคลในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูขา่วสารของราชการไปพร้อมกนั 
พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 จงึเป็นกฎหมายท่ีให้สิทธิแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมลูขา่วสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุดแูลของหนว่ยงานรัฐมิได้ให้สิทธิ  
แก่หนว่ยงานของรัฐท่ีจะเข้าถึงข้อมลูขา่วสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุดแูลของหนว่ยงาน
ของรัฐอ่ืน ผู้อทุธรณ์เป็นรัฐวิสาหกิจซึง่เป็นหนว่ยงานของรัฐตามมาตรา 4 จงึมิใช้ผู้ทรงสิทธิท่ีจะร้องขอ



 

 

 
 
   

ข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานของรัฐด้วยกนัตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 
จงึมีมตใิห้ยกอทุธรณ์  
 
  สรุปแนวทางการพจิารณาตอบข้อหารือของคณะอนุกรรมการฯ ตอบข้อหารือ  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดนิ) 

1.  กรณีขอดูเอกสารส านวนการสอบสวน 
มท.หารือ กรณีผู้ถกูกลา่วหาประสงค์จะขอดเูอกสารส านวนการสอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรง   

โดยอ้างสิทธิตาม รธน. และพรบ.ข้อมลูขา่วสารฯ  ซึง่อยูร่ะหวา่งการสอบสวนและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการสอบสวน 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ เอกสารส านวนการสอบสวนทางวินยัยงัไมเ่สร็จสิน้ 
แม้วา่จะอยูใ่นความครอบครองของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ก็ถือวา่เป็นข้อมลูขา่วสารของ  
ราชการในความครอบครองของเจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานของรัฐ แตเ่ป็นเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ การจะเปิดเผยหรือไมเ่ป็นดลุพินิจของหนว่ยงานของรัฐแหง่นัน้  โดยสามารถพิจารณา
ด าเนินการเร่ืองนีต้าม พรบ.ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หมวด 5 เร่ืองการด าเนินการทางวินยั
เป็นกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว  ซึง่สอดคล้องกบั พรบ.ข้อมลูขา่วสารท่ีให้เป็นดลุพินิจ
ของหนว่ยงานในการพิจารณา โดยค านงึถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายของหนว่ยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้องประกอบกนั กรณีดงักลา่วอาจใช้ดลุพินิจ
ด าเนินการตาม มาตรา 15  เน่ืองจากเป็นเร่ืองระหวา่งการด าเนินการท่ียงัไมไ่ด้ข้อยตุ ิ ส าหรับการ
สอบสวนทางวินยัท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว ก็อาจพิจารณาด าเนินการได้เชน่เดียวกนั 

 

2.  กรณีการตรวจสอบทรัพย์สินของมูลนิธิ  และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับมูลนิธิ 
กรมท่ีดนิ หารือกรณีประธานคณะกรรมาธิการศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  สภาผู้แทนราษฎร  

ขอทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูนิธิศกึษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัมลูนิธิและมลูนิธิ
ธรรมกาย โดยขอให้กรมท่ีดนิตรวจสอบทรัพย์สินท่ีดนิของมลูนิธิและบคุคลดงักลา่ว 19 ราย ในจงัหวดั
ตา่ง ๆ 11 จงัหวดั ตอ่มามลูนิธิและบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้แจ้งวา่ หากยงัไมมี่ค าพิพากษาถึงท่ีสดุของศาล
วา่ทรัพย์สินสว่นตวันัน้เป็นของท่ีได้มาโดยทจุริตหรือไมมี่เหตจุะอ้างได้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น ารายช่ือ
ทรัพย์สินและหนีส้ินทกุชนิดออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชนหรือส่ือมวลชน 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรมท่ีดนิอาจเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการ  
ท่ีมีลกัษณะเป็นข้อมลูสว่นบคุคลในความครอบครองหรือควบคมุดแูลดงักลา่ว  ให้แก่คณะกรรมาธิการฯ  
ได้ หากกรมท่ีดนิพิจารณาแล้วเห็นวา่ คณะกรรมาธิการฯ  เป็นผู้ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอ
ข้อเท็จจริง ตามมาตรา 24(6) และ(8)  โดยพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัอ านาจหน้าท่ีของ



 

 

 
 
   

คณะกรรมาธิการฯ เชน่ รัฐธรรมนญูในการให้อ านาจบคุคล หรือเก่ียวกบัการจดัตัง้หนว่ยงานของรัฐ 
และวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานนัน้ ๆ ประกอบด้วย  ทัง้นี ้พงึระวงัวา่ ผู้ ท่ีได้ไปซึง่ข้อมลูขา่วสารสว่น
บคุคล ควรต้องมีระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามความเหมาะสม   
เพ่ือป้องกนัมิให้มีการน าไปใช้โดยไมเ่หมาะสมหรือเป็นผลร้ายตอ่เจ้าของข้อมลู (นอกเหนือจาก
วตัถปุระสงค์ในการขอและการใช้ตามปกต)ิ 

อนึง่ การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการ ไมเ่ป็นเหตใุห้หนว่ยงานของรัฐพ้นจากความ  
รับผิดตามกฎหมาย หากจะพงึมีในกรณีดงักลา่ว 

 

3.  กรณี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับท่ีดนิสนามยงิปืน 
ส านกังานท่ีดนิ หารือเก่ียวกบัการเปิดเผยและถ่ายเอกสารรับรองส าเนาข้อมลูขา่วสาร

เก่ียวกบัท่ีดนิสนามยิงปืน  ซึง่เป็นเอกสารในความควบคมุดแูลของธนารักษ์จงัหวดัจนัทบรีุ  และท่ีดนิ  
ดงักลา่วเป็นท่ีดนิท่ีมีคดีพิพาทระหวา่งรัฐและเอกชนอยู ่ส านกังานท่ีดนิจงึแจ้งให้ธนารักษ์จงัหวดั
พิจารณา และธนารักษ์จงัหวดัเห็นวา่ เป็นข้อมลูขา่วสารท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผยตาม มาตรา 15(2) การ
เปิดเผยจะเป็นการเสียหายตอ่รัฐในการด าเนินคดีของศาลฎีกา 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ในสว่นของข้อมลูขา่วสารท่ีอยูใ่นความควบคมุ  
ดแูลของส านกังานท่ีดนิจงัหวดัถือเป็นดลุพินิจของส านกังานท่ีดนิท่ีจะพิจารณาวา่ ข้อมลูขา่วสาร
ดงักลา่วเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีสมควรจะเปิดเผยหรือไม ่ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
ส าหรับข้อมลูขา่วสารท่ีธนารักษ์จงัหวดัมีความเห็นไมค่วรเปิดเผย  และเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีอยูใ่นความ
ควบคมุดแูลของธนารักษ์จงัหวดันัน้  ส านกังานท่ีดนิ ควรให้ค าแนะน าให้ผู้ ร้องขอข้อมลูสว่นนีไ้ปย่ืนค า
ร้องขอตอ่ธนารักษ์จงัหวดัโดยตรงตามมาตรา 12 

อนึง่  ในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร หากมีสว่นท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ 
มาตรา 15 อยูด้่วย หรือมีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองข้อมลู ขา่วสารสว่นบคุคล ส านกังานท่ีดนิ ฯ อาจลบ  
หรือตดัทอน หรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเ่ป็นการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่นนัน้ได้ 

 

4.  กรณีการเปิดเผยรายช่ือบุคคลที่ถือครองท่ีดนิ 
กรมท่ีดนิ ขอหารือแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัความเห็นของคณะท างานกรมท่ีดนิเพ่ือ

ด าเนินการตาม พรบ.กรณีการขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิ  โดยผู้ขอไมท่ราบเลขโฉนด  ซึง่กรมท่ีดนิ
พิจารณาวา่เป็นข้อมลูสว่นบคุคล การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควรตาม
มาตรา 15(5) ส าหรับกรณีผู้ มีสว่นได้เสีย หรือเป็นเจ้าหนีต้ามค าพิพากษาของศาล ทนายความซึง่อยู่
ในกระบวนการพิจารณาของศาล จะถือวา่เป็นบคุคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อเท็จจริง



 

 

 
 
   

ดงักลา่วได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากเจ้าของข้อมลูท่ีให้ไว้ลว่งหน้า หรือในขณะนัน้
ตาม มาตรา 24(5) ได้หรือไม ่

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ความเห็นของคณะท างานกรมท่ีดนิท่ีไมเ่ปิดเผย
โฉนดท่ีดนิ กรณีการขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิโดยผู้ขอไมท่ราบเลขท่ีโฉนด เน่ืองจากเป็นข้อมลูสว่นบคุคล
ซึง่การเปิดเผยจะเป็นการรุกล า้สิทธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควร ตามมาตรา 15(5) เน่ืองจากเห็นวา่ หาก  
ผู้ขอไมเ่ห็นด้วยกบัความเห็นของกรมท่ีดนิก็สามารถอทุธรณ์ค าสัง่ไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว เป็นการ
เฉพาะรายได้เป็นการใช้ดลุพินิจตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการฯ ซึง่กรมท่ีดนิสามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ส าหรับกรณีท่ีผู้ ร้องขอเป็นคูค่วาม เจ้าหนีต้ามค าพิพากษาและทนายความซึง่อยูใ่น
กระบวนการพิจารณาของศาลจะถือเป็นบคุคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 24 (8) หรือไมน่ัน้ 
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสาขาสงัคม การบริหารราชการแผน่ดนิและการบงัคบั
ใช้กฎหมายได้มีค าวินิจฉยัท่ี สค 18/2543 ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2543 โดยถือวา่เจ้าหนีต้ามค าพิพากษา
ในคดีถึงท่ีสดุแล้ว รวมทัง้ทนายความผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าหน้าท่ีตามค าพิพากษาดงักลา่ว ยอ่ม
สามารถร้องขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิของลกูหนีต้ามค าพิพากษานัน้ได้ เพ่ือประโยชน์ในการสืบทรัพย์ได้
โดยไมจ่ าเป็นต้องมีหนงัสือให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู แตถ้่าเป็นเพียงคูค่วามในคดีท่ีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาล หรือเป็นคดีท่ียงัไมมี่ค าพิพากษาถึงท่ีสดุ คูค่วามดงักลา่วยงัไมถื่อวา่เป็น
ผู้ มีอ านาจตามมาตรา 24(8) 

 

5.  กรณีหนังสือเวียนของกรมที่ดนิเกียวกับแนวทางการปฏิบัตใินการขอตรวจสอบ
โฉนดที่ดนิ 

บริษัท  UM  จ ากดั  ขอให้ตีความหนงัสือเวียนของกรมท่ีดนิ  ท่ีให้ยกเลิกการขอตรวจ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิวา่ หากผู้ขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิรู้เลขโฉนดท่ีดนิแล้วขอทราบวา่เป็นโฉนดของบคุคล
ใด เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยได้ เพราะเป็นเอกสารมหาชน แตถ้่าตรวจสอบวา่ผู้ใดมี
โฉนดท่ีดนิก่ีแปลงไมส่ามารถเปิดเผยได้ หนงัสือเวียนดงักลา่วท าให้ทนายความผู้ รับมอบอ านาจของ
บริษัทซึง่อยูใ่นฐานะเป็นโจทก์ตามค าพิพากษาเสียสิทธิในการท่ีจะบงัคบั ช าระหนี ้เอาจากทรัพย์สิน
ของลกูหนี ้

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว กรณีการขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิในลกัษณะดงักลา่ว
เคยมีเร่ืองอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารแล้ว  โดยมีค าวินิจฉยัท่ี 18/2543  
สรุปได้วา่ เฉพาะเจ้าหนีต้ามค าพิพากษาในคดีถึงท่ีสดุแล้วเทา่นัน้ ท่ีถือวา่เป็นผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย
ตาม มาตรา 24 (8) ท่ีสามารถตรวจสอบโฉนดท่ีดนิของลกูหนีต้ามค าพิพากษาเพ่ือประโยชน์ในการ  
สืบทรัพย์ได้โดยไมต้่องมีหนงัสือให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมลู  ดงันัน้ หากคดีถึงท่ีสดุแล้ว และมี



 

 

 
 
   

ค าพิพากษาให้โจทก์เป็นเจ้าหนีต้ามค าพิพากษา  ทนายความผู้ รับมอบอ านาจก็สามารถน าหลกัฐาน  
ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ค าพิพากษาในคดีถึงท่ีสดุดงักลา่ว แสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีของส านกังานท่ีดนิขอ
ตรวจสอบโฉนดท่ีดนิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา เพ่ือประโยชน์ในการสืบทรัพย์ได้ 

 

6.  กรณีการตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี ้
กองทพัเรือ หารือกรณีกองทพัเรือ  ขอตรวจสอบโฉนดท่ีดนิของลกูหนีก้องทพัเรือจาก  

ส านกังานท่ีดนิ เพ่ือท าการสืบทรัพย์ แตไ่ด้รับแจ้งจากส านกังานท่ีดนิวา่ การตรวจสอบโฉนดท่ีดนิโดย  
ผู้ขอไมท่ราบเลขโฉนดนัน้ เป็นการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล  จงึไมอ่าจเปิดเผยได้ ซึง่กองทพัเรือเห็นวา่ 
การตรวจสอบหลกัทรัพย์ของลกูหนีข้องกองทพัเรือเป็นการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีได้รับยกเว้น ตาม มาตรา 14(6) และ (8) 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัโฉนดท่ีดนิของ
ลกูหนีท่ี้เป็นนิตบิคุคล ได้แก่ บริษัท จ ากดั และห้างหุ้นสว่นจ ากดั ไมไ่ด้รับความคุ้มครองในเร่ืองข้อมลู
ขา่วสารสว่นบคุคล ต้องเป็นข้อมลูขา่วสารของบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ การจะขอให้หนว่ยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู หรือมีลกัษณะเข้าข้อยกเว้นตาม 
มาตรา 24 แม้วา่กองทพัเรือจะเป็นหนว่ยงานของรัฐ แตไ่มมี่อ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 24(6) 
หรือ (8) แตอ่ยา่งใด คงเป็นแตเ่พียงเจ้าหนีต้ามสญัญาจงึต้องฟ้องคดีตอ่ศาล เพ่ือให้มีค าพิพากษาให้
เจ้าหนีต้ามค าพิพากษาก่อน  จงึจะเป็นผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 24(8) 
 

7.  กรณีการเรียกเก็บค่าบริการขอคัดลอกข้อมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 
กรมท่ีดนิ  หารือกรณีมีบริษัทเอกชน ขอส าเนาข้อมลูหมดุหลกัฐานแผนท่ีจ านวนมากเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึง่กรมท่ีดนิยงัไมเ่คยให้บริการข้อมลูดงักลา่วแก่เอกชนแตอ่ยา่งใด และหาก
สามารถเปิดเผยได้จะต้องเรียกเก็บคา่บริการในลกัษณะขายข้อมลูในราคาเชน่เดียวกบักรมแผนท่ีทหาร
ใช้เรียกเก็บได้หรือไม ่

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดงันี ้
(1) ข้อมลูหมดุหลกัฐานแผนท่ีเป็นข้อมลูท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุดแูลของ  

กรมท่ีดนิ ซึง่เป็นหนว่ยงานของรัฐ  จงึเป็นข้อมลูขา่วสารของราชการ ดงันัน้ เม่ือมีบริษัทเอกชนมาข้อมลู  
ดงักลา่ว  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ก็เป็นเร่ืองท่ีกรมท่ีดนิจะต้องใช้ดลุพินิจในการเปิดเผยข้อมลูนี ้ 
หรือไมก็่ได้ แตต้่องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย กลา่วคือ หากจะปฏิเสธการเปิดเผยก็ต้องแจ้งให้
ทราบวา่ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูขา่วสารประเภทใด และเปิดเผยไมไ่ด้เพราะเหตใุด พร้อมทัง้แจ้งสิทธิ
ในการอทุธรณ์ตอ่ไปด้วย แตห่ากจะพิจารณาเปิดเผยข้อมลูหมดุหลกัฐานแผนท่ีก็ควรค านงึถึงการ
ก าหนดเง่ือนไขการน าข้อมลูไปใช้ซึง่ต้องไมน่ าไปใช้ในทางท่ีจะมีผลเสียหายกบัทางราชการ 



 

 

 
 
   

(2) ส าหรับการจะเรียกเก็บคา่บริการอยา่งไรนัน้ เป็นเร่ืองของการด าเนินการของกรมท่ีดนิ
ท่ีจะต้องพิจารณาถึงอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  โดยอาจศกึษาแนวทางในการด าเนินการ
ของกรมแผนท่ีทหาร กรณีเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม  หากหนว่ยงานของรัฐจะเรียกเก็บอยา่งไร จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการก่อนหรือเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตาม
ต้นทนุท่ีแท้จริง  ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบบัลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2542  
ซึง่เปรียบเสมือนเป็นเกณฑ์กลางท่ีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


