การดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารฯ ของกรมที่ดนิ
กรมที่ดนิ เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีสว่ นราชการทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค มีสานักงาน
ที่ดนิ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ซึง่ แต่ละส่วนราชการจะมีข้อมูลข่าวสารของราชการจานวนมากใน
ครอบครอง ควบคุม ดูแล ที่จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมีคาสัง่ กรมที่ดนิ มอบหมายให้ รองอธิบดี ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่หวั หน้ ากลุม่ ภารกิจด้ าน
อานวยการ เป็ นผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบงานด้ านข้ อมูลข่าวสารของราชการ กรมที่ดนิ ให้ ดาเนินการให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ (คาสัง่ กรมที่ดนิ ที่ 1246/2541 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และคาสัง่
กรมที่ดนิ ที่ 2165/2546 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2546) และได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีผ้ อู านวยการกองนิตกิ าร เป็ น
ประธานคณะทางานฯ เลขานุการกรม เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะทางานฯ หัวหน้ ากลุม่ งาน
ร่างกฎหมาย กองนิตกิ าร เป็ นกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการคณะทางานฯ (คาสัง่ กรมที่ดนิ
ที่ 1386/2541 ลงวันที่ 2 มิถนุ ายน 2541 , 766/2544 ลงวันที่ 18 เมษายน 2544 , 1168/2546
ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2546 และ 2697/2547 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547)
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตฯิ กรมที่ดนิ ได้ จดั ทาข้ อมูลโครงสร้ างการจัดองค์กร สรุป
อานาจหน้ าที่ที่สาคัญ วิธีการดาเนินงาน และสถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารหรื อคาแนะนา
ในการติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 7 (1)-(3) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 14ง
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2542 และได้ นาหนังสือเวียน ระเบียบ คาสัง่ ฯ ในส่วนที่มีสภาพอย่างกฎ ที่มีผล
เป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ข้ อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ตามมาตรา 7 (4) - (5)
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา นอกจากนี ้ยังได้ จดั ทาประกาศกรมที่ดนิ
เรื่ องการดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23(3) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 29 ก.ย. 2543
 สรุ ปหนังสือเวียน / ข้ อสั่งการแนวทางการปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล

ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมที่ดนิ
1. แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเปิ ดเผยและไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
(มท 0710/ว 10125
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2543)
1.1 การพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร กรณีขอดู ขอคัดเอกสารในสานักงานที่ดนิ ให้
เปิ ดเผยได้

ทังหมด
้
เว้ นแต่ ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมิให้ เปิ ดเผย หากปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของ
เจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ลว่ งหน้ าหรื อในขณะนัน้ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ ได้ แก่ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(3) หนังสือสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว สาเนาทะเบียนบุคคลต่างด้ าวของบิดา มารดา
(4) ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
(5) ทะเบียนสมรส
(6) ใบสาคัญแสดงการหย่า
(7) สูตบิ ตั ร
(8) ทะเบียนทหาร (ส.ด.9) หรื อหลักฐานทางทหารอื่นๆ
(9) หลักฐานการศึกษา
(10) หลักฐานการประกอบอาชีพ
(11) พินยั กรรม
(12) หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
(13) หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
(14) เอกสารที่หน่วยงานอื่นจัดทาขึ ้น
1.2 บันทึกถ้ อยคาหรื อเอกสารใด ๆ ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ไม่ สมควรเปิ ดเผย
1.2.1 เรื่ องที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ยงั ไม่ได้ ทาคาสัง่ ทางปกครองหรื อเป็ นเรื่ องที่อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาดาเนินการของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้ ตามนัยมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.2.2 ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ตามมาตรา 5(1)
(2) การเปิ ดเผยจะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรื อไม่อาจ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 15(2)
(3) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่
บุคคลใด ตามมาตรา 15(4)
(4) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึง่ เป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดย
ไม่สมควร ตามมาตรา 15(5)

(5) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผยหรื อผู้ให้ มาไม่
ประสงค์ให้ ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น ตามมาตรา 15(6)
2. ค่ าธรรมเนียมการขอสาเนา หรื อขอสาเนาที่มีคารั บรองถูกต้ องของข้ อมูลข่ าวสารของ
ราชการ กรมที่ดนิ
2.1 ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่ องถ่ายเอกสารของทางราชการ ให้ เรี ยกเก็บตาม
อัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1 ของประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2542 (มท 0710/ว 09568 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543) คือ อัตราดังต่อไปนี ้
(1) ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้ าละไม่เกิน 1.00 บาท
(2) ขนาดกระดาษ เอฟ 4 หน้ าละไม่เกิน 1.50 บาท
(3) ขนาดกระดาษ บี 4 หน้ าละไม่เกิน 2.00 บาท
(4) ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้ าละไม่เกิน 3.00 บาท
(5) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้ าละไม่เกิน 8.00 บาท
(6) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้ าละไม่เกิน 15.00 บาท
(7) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้ าละไม่เกิน 30.00 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมการให้ คารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ (มท 0710/ว 09568
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543)
การรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ การรังวัด การจด
ทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม หรื อการทาธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 103 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ ให้ เรี ยกค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร ฉบับละ 10 บาท ตามข้ อ 2(10)(ค)
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ พ.ศ. 2497 การรับรองเอกสารอื่นนอกจากนี ้ให้ เรี ยกค่าธรรมเนียมในอัตราคารับรองละ 5 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมการขอสาเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและระวางรูปถ่ายทางอากาศ
(มท 0512.7/ว 17683 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2546)
(1) ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระวางรูปถ่ายทางอากาศ
- ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่ทาการสร้ างลงบนกระดาษโบร์ ไมค์
ขนาด 20”x24” (กรณีที่มีฟิล์มต้ นฉบับที่ได้ ปรับแก้ ความเอียงและมาตราส่วนแล้ ว ระวางละ 200 บาท
- ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่ทาการสร้ างลงบนกระดาษโบร์ ไมค์
ขนาด 20”x24” (กรณีที่ต้องนาฟิ ล์มมาปรับแก้ ความเอียงและมาตราส่วน) ระวางละ 1,200 บาท

- ระวางรูปถ่ายทางอากาศที่ทาการขยายลงบนกระดาษโบร์ ไมค์ ขนาด 20”x24”
ระวางละ 400 บาท
(2) ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Photo)
- ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเชิงเลขที่ทาการสร้ างลงบนแผ่นฟิ ล์มทึบแสง
ขนาด 20”x30” ระวางละ 1,560 บาท
- ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเชิงเลขที่ทาการสร้ างลงบนกระดาษโบร์ ไมค์
ขนาด 20”x24” ระวางละ 700 บาท
- ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเชิงเลขที่จดั เก็บลงบนแผ่นเก็บข้ อมูล ( CD-Rom)
ระวางละ 450 บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดนิ (มท 0515/ว 12309 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2550)
(1) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดนิ ที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ ดาเนินการตรวจโดยมิได้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แปลงละ 10 บาท
(2) ค่าตรวจสอบข้ อมูลด้ านงานรังวัด ด้ านทะเบียนที่ดนิ ด้ านประเมินราคา หรื อ
ข้ อมูลอื่นด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จากสื่อบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์อื่น ครัง้ ละ 100 บาท
(3) ค่าสาเนาจากสื่อบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น แผ่นละ 50 บาท
2.5 ค่าธรรมเนียมกรณีสว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ ขอตรวจ
หลักฐาน ขอคัด หรื อขอถ่ายสาเนาเอกสาร
(1) กรณีหน่วยงานยื่นคาขอตรวจหลักฐาน ขอคัด หรื อขอถ่ายสาเนาเอกสาร โดย
เจ้ าหน้ าที่สานักงานที่ดนิ เป็ นผู้ให้ บริการ ค่าธรรมเนียม ตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดนิ แปลงละ 10 บาท
ค่ารับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ 10 บาท
(2) กรณีหน่วยงานยื่นคาขอตรวจหลักฐานจากสื่อบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อ
สื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น ครัง้ ละ 100 บาท ค่าสาเนา แผ่นละ 50 บาท
(3) กรณีหน่วยงานมีหนังสือขอความร่วมมือตรวจหลักฐาน ขอคัด ขอถ่ายสาเนา
เอกสาร ตาม (1) โดยส่งเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานมาคิดหรื อถ่ายสาเนาเอกสารเองเป็ นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
(4) กรณีหน่วยงานมีหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบข้ อมูล หรื อสาเนาข้ อมูลจากสื่อ
บันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น เช่น การขอข้ อมูลแปลงที่ดนิ ทางระบบ LIS

สานักงานที่ดนิ ต้ องเป็ นผู้ดาเนินการให้ หน่วยงาน/บุคคลภายนอก ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเองได้ ต้ อง
เสียค่าตรวจหลักฐานครัง้ ละ 100 บาท ค่าสาเนา แผ่นละ 50 บาท
(5) กรณีมีกฎหมายกาหนดให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ เช่น สานักงานที่ดนิ มี
หน้ าที่ต้องรายงานต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือว่าเป็ นหน้ าที่ที่พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จึงไม่อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการคัด หรื อถ่ายสาเนา
เอกสาร หรื อค่ารับรองเอกสารเพื่อส่งสาเนาเอกสารให้ แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนดได้ แม้ วา่
การคัด หรื อสาเนาเอกสารนัน้ จะเป็ นการคัดจากสื่อบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์อื่นก็ตาม
 สรุ ปผลการพิจารณาข้ อมูลข่ าวสารของกรมที่ดน
ิ
นับตังแต่
้ ได้ มีคาสัง่ กรมที่ดนิ แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่าวสารของราชการขึ ้น (คาสัง่ กรมที่ดนิ ที่ 1386/2541 ลงวันที่ 2 มิถนุ ายน 2541) คณะทางานฯ
ได้ มีการพิจารณาข้ อมูลข่าวสารตามที่มีผ้ รู ้ องขอจานวนมาก มีทงประชาชน
ั้
เอกชน หน่วยงานของรัฐ
และสานักงานที่ดนิ ฯลฯ ซึง่ สรุปสาระสาคัญ ได้ ดงั นี ้
1. กรณีผ้ ขู อ มีความประสงค์ขอสาเนาหนังสือกรมที่ดนิ ปกปิ ด เรื่ องร้ องเรี ยนขอความ
เป็ นธรรม เกี่ยวกับที่ดนิ ซึง่ กรมที่ดนิ ได้ รายงานผลการดาเนินการให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
และเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าว ได้ พิจารณาเป็ นที่ยตุ แิ ล้ ว
- กรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วเห็นว่า เรื่ องร้ องเรี ยนรายนี ้ได้ พิจารณาเป็ นที่ยตุ แิ ล้ ว หนังสือ
ดังกล่าว ไม่เป็ นเอกสารที่ต้องห้ ามมิให้ เปิ ดเผยตาม ม.14 และ ม.15 (1) - (7) ดาเนินการให้ ผ้ รู ้ องได้
2. กรณีสานักงานที่ดนิ สาขา ขอรายงานข้ อมูลข้ าราชการและเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้ าราชการในสานักงานจากกองการเจ้ าหน้ าที่ เพื่อนาไปแก้ ไขฐานข้ อมูลของระบบงานบุคลากรใน
สานักงานที่ดนิ
- กรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่
กองการเจ้ าหน้ าที่ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลให้ สานักงานที่ดนิ สาขาดังกล่าวได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจากเป็ น
การใช้ ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้
ตาม ม.24 (2)
3. กรณีผ้ ขู อ ขอคัดเอกสารและรับรองสาเนาเรื่ องร้ องเรี ยนของนางสาว ก. ซึง่ ร้ องเรี ยนการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่อนั มิชอบของผู้ขอเพื่อไปดาเนินการทางกฎหมาย
- กรมที่ดนิ พิจารณาแล้ ว เรื่ องดังกล่าวเป็ นข้ อมูลข่าวสารของราชการที่อยูใ่ นความ
ครอบครอง ควบคุมดูแลของงานพิจารณาเรื่ องราวร้ องทุกข์ โดยเป็ นเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างพิจารณา
ดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ จึงไม่สมควรเปิ ดเผยบันทึกถ้ อยคาหรื อเอกสารใด ๆ ที่เป็ นเรื่ องที่พนักงาน

เจ้ าหน้ าที่ยงั ไม่ได้ ทาคาสัง่ ทางปกครอง หรื อเป็ นเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดาเนินการของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม ม.15 (3) แห่ง พรบ.ข้ อมูลข่าวสาร และม.31 แห่ง พรบ.วิธีปฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง
4. กรณีประชาชนผู้เสียภาษี ร้ องเรี ยนว่า ขอถ่ายเอกสารโฉนดที่ดนิ ข้ างเคียงซึง่ อยูต่ ดิ กับ
ที่ดนิ ของผู้ร้องเจ้ าหน้ าที่ไม่ยอมถ่ายให้ อ้ างว่าต้ องให้ เจ้ าของที่ดนิ มอบอานาจจึงจะถ่ายได้
- กรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การขอถ่ายเอกสารโฉนดที่ดนิ ข้ างเคียง ถ้ าผู้ขอทราบเลข
โฉนดที่ดนิ ก็สามารถดาเนินการได้ ไม่วา่ จะมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ องหรื อไม่ก็ตาม ตาม ม.9 วรรคสี่
เพราะโฉนดที่ดนิ เป็ นเอกสารมหาชน แต่ถ้าผู้ขอไม่ทราบเลขโฉนดที่ดนิ ไม่สามารถดาเนินการให้ ได้
เพราะเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามจะต้ องคานึงถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมาย
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกันด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ เจ้ าหน้ าที่จะ
พิจารณาเป็ นประการใด ถ้ าผู้ขอไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ก็สามารถอุทธรณ์คาสัง่
ดังกล่าวได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาสัง่ นัน้ ฉะนันการที
้
่มีผ้ ขู อถ่ายเอกสารโฉนดที่ดนิ
ข้ างเคียง จึงต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็จจริง รายละเอียดและเหตุผลเป็ นราย ๆ ไป
5. กรณีผ้ ขู อฯ ขอคัดสาเนารายงานการสอบสวนข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตาม
คาสัง่ กรมที่ดนิ พร้ อมบันทึกถ้ อยคาพยานบุคคลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมดเพื
้
่อ
ประกอบการใช้ สิทธิ์ร้องทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์
- คณะทางานฯ พิจารณาเห็นว่า การสอบข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและการ
สอบสวนทางวินยั เป็ นการพิจารณาเพื่อออกคาสัง่ ทางปกครองตาม พรบ. วิธีปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึง่ ผู้ขอฯ มีสว่ นร่วมตังแต่
้ ต้นจึงมีมติ ให้ เปิ ดเผย รายงานการสอบข้ อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดและรายงานการสอบสวนทางวินยั พร้ อมทังเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และ
ไม่เปิ ดเผย บันทึกถ้ อยคาพยานบุคคล ซึง่ การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความ
ปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใดตาม ม.15 (4)
6. กรณีผ้ ขู อฯ ขอทราบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินราคา
ทรัพย์สิน เพื่อประกาศให้ สงั คมทราบ ซึง่ สปท. พิจารณาแล้ วเห็นว่า การแจ้ งรายชื่อคณะกรรมการ
ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต หรื อความปลอดภัยของบุคคล และมิได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะและผู้ร้อง
- ท่านรองอธิบดี มีคาสัง่ ไม่เปิ ดเผย (คณะทางานฯ มีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าว หากมีการนาข้ อมูลไปกระทาประการใดที่เป็ นความผิดทางกฎหมาย คูก่ รณีสามารถ
ฟ้องร้ องได้ รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่ผ้ ขู อฯ ต้ องการทราบไม่เข้ าข้ อยกเว้ นห้ ามเปิ ดเผย ตาม ม.15 (4)

7. กรณีผ้ ขู อฯ ขอคัดเอกสารสรุปผลการสอบสวนของผู้ตรวจฯ และคาให้ การของพยาน
ทุกคน
- เรื่ องร้ องเรี ยนรายนี ้ กรมที่ดนิ ได้ พิจารณายุตแิ ล้ ว สรุปผลการสอบสวนดังกล่าว จึงไม่
เป็ นเอกสารต้ องห้ ามมิให้ เปิ ดเผย ตาม ม.14 , 15 (1) - (7) ส่วนบันทึกถ้ อยคาพยานเอกสารดังกล่าว
มีแต่รายละเอียดที่เป็ นคุณต่อผู้ขอการเปิ ดเผยไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต หรื อความปลอดภัยของ
บุคคลหนึง่ บุคคลใด เห็นควรให้ ผ้ ขู อฯ คัดไปได้ ทงหมด
ั้
8. กรณีผ้ ขู อฯ ขอคัดสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอบสวนข้ อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ตามคาสัง่ กรมที่ดนิ ดังนี ้
1. สาเนาสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว รวมทังรายงานผลการ
้
สอบสวน พร้ อมด้ วยความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณาสอบสวน
2. สาเนาหนังสือกรมป่ าไม้ ที่ กษ 0705(2)/13345 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2531
3. ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจัดที่ดนิ แปลงเล็กแปลงน้ อยในท้ องที่อาเภอลี ้ จังหวัด
ลาพูน ประจาปี งบประมาณ 2542
4. หลักฐานที่กรมที่ดนิ เชื่อว่าการจัดที่ดนิ แปลงเล็กแปลงน้ อยในท้ องที่อาเภอลี ้ จังหวัด
ลาพูน ในปี งบประมาณ 2542 ว่าอยูน่ อกเขตจัดที่ดนิ แปลงใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2506
- ให้ เปิ ดเผยได้ เฉพาะเอกสาร ตามข้ อ 2-4 ส่วนเอกสารตามข้ อ 1. ไม่ให้ เปิ ดเผย
เนื่องจากอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของพยานตาม ม.15 (4)
หมายเหตุ : ผู้ขอฯ อุทธรณ์คาสัง่ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ซึง่ คณะกรรมการได้ มีคา
วินิจฉัย ที่ สค 22/2543 ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2543 ให้ กรมที่ดนิ เปิ ดเผยข้ อมูลเอกสารการสอบสวน
ข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวมทังรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการดั
้
งกล่าวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
9. กรณีบรรษัทบริ หารสินทรัพย์สถาบันการเงิน และกรมสรรพากร ขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ พร้ อมทังขอคั
้ ดโฉนดที่ดนิ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการฟ้องร้ องบังคับคดีกบั
ลูกหนี ้
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน และกรมสรรพากร เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจตามกฎหมายที่จะขอข้ อเท็จจริงดังกล่าวได้ ตาม ม.24 (8) เจ้ าหน้ าที่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
10. กรณี อบต. ขอจัดเก็บข้ อมูลการถือครองที่ดนิ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โดย
จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลมาดาเนินการในสานักงานที่ดนิ

- อบต. เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย ตาม ม.24 (8) เจ้ าหน้ าที่
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ งานตามอานาจหน้ าที่ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอม
จากผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
11. กรณีบริษัทฯ ขอคัดเอกสาร ชื่อ ที่ตงั ้ และชื่อผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด (จานวน 146 ราย)
เพื่อจัดทาทาเนียบในการติดต่อ และประสานงาน
- ถ้ าบุคคลใด ขอข้ อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคาขอของผู้นนระบุ
ั ้ ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้ ตามควรให้ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารนันให้
้ แก่ผ้ ขู อภายในเวลาอันสมควร เว้ นแต่ผ้ นู นขอจ
ั ้ านวนมาก หรื อบ่อยครัง้ โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร และจะต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้ วในสภาพที่พร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไป
จัดทาวิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรื อจัดให้ มีขึ ้นใหม่ แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนัน้
มิใช่เป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้ า และเป็ นเรื่ องที่วา่ เป็ นเพื่อปกป้องสิทธิเสรี ภาพสาหรับผู้
นัน้ หรื อเป็ นเรื่ องที่เป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้
้ ได้ ตาม
นัย ม.11 กรณีดงั กล่าว จึงอยูใ่ นดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่ หากผู้ขอเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั หา
ข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตน ไม่ได้ รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผู้นนมี
ั ้ สิทธิร้องเรี ยนต่อคณะ
กรรมการฯ ได้ ตาม ม.13
12. กรณีถ้ามีการยื่นคาขอเพื่อขอให้ ตรวจสอบว่าบุคคลใดมีที่ดนิ ในเขตสานักงานนันหรื
้ อไม่
ถ้ ามีเป็ นโฉนดหรื อ น.ส.3 เลขที่ใด ตามกฎหมายให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีอยูแ่ ล้ ว การขอดังกล่าวไม่
แน่นอนว่าข้ อมูลมีอยูห่ รื อไม่ จึงไม่ต้องตรวจสอบให้ ขอให้ ตรวจสอบว่ามีอยูห่ รื อไม่ไม่เป็ นการขอให้
เปิ ดเผยข้ อมูลการขอดังกล่าว ถ้ าดาเนินการให้ จะคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร จานวนกี่แปลง
- การขอให้ ตรวจสอบว่า บุคคลใดมีที่ดนิ ในเขตสานักงานที่ดนิ นันหรื
้ อไม่ ไม่เป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลตาม พรบ. เป็ นคาขอเบ็ดเตล็ด คิดค่าธรรมเนียมเหมือนการยื่นคาขอเบ็ดเตล็ด
- กรณีเมื่อทราบว่ามีที่ดนิ ในเขตสานักงานที่ดนิ นัน้ ต้ องการทราบว่าเป็ นโฉนดที่ดนิ
เลขที่เท่าใด ไม่ต้องดาเนินการให้ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล
- ถ้ าทราบเลขที่โฉนดที่ดนิ ต้ องการขอตรวจสอบและคัดเอกสารรับรองสาเนาคิด
ค่าธรรมเนียม
- ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 47 ไม่ใช่กรณีขอถ่ายเอกสารแผ่นระวางแผนที่ตาม
หนังสือเวียน ที่ มท 0706/ว 00074 ลงวันที่ 7 มกราคม 2542
13. กรณีสานักงานกฎหมาย ร้ องเรี ยนว่า การที่กรมที่ดนิ ออกหนังสือเวียนเพื่อระงับการขอ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลในการถือครองที่ดนิ ทาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาได้ รับ

ความเดือนร้ อน การระงับไม่ให้ ตรวจสอบเป็ นผลให้ ผ้ ไู ม่สจุ ริตได้ รับประโยชน์ ทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผ้ สู จุ ริต
สภาทนายความ หารื อ กรณีคาสัง่ เรื่ องการขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ซึง่ มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั หิ น้ าที่ทนายความในการอานวยความยุตธิ รรมตามคาพิพากษาของศาลที่เจ้ าหนี ้ชอบที่จะ
ได้ รับการชาระหนี ้ เมื่อถูกปิ ดกัน้ เช่นนี ้ ทาให้ ความยุตธิ รรมที่เจ้ าหนี ้ควรได้ รับโดยชอบต้ องสูญเสียไป
- การขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ โดยผู้ขอไม่ทราบเลขที่โฉนดนัน้ เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล
การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร ตาม ม.15 (5) การที่ ส.กทม. ได้ มี
หนังสือเวียนให้ ส.กทม. สาขา ถือปฏิบตั ไิ ม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลในกรณีเช่นนี ้ ผู้ร้องขอก็ยงั สามารถ
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
คาสัง่ สาหรับกรณีผ้ รู ้ องขอเป็ นคูค่ ดี เจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาของศาล และทนายความซึง่ อยูใ่ น
กระบวนการพิจารณาของศาล เป็ นกรณีที่แตกต่างจากการร้ องขอของบุคคลทัว่ ไป เพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องเจ้ าหน้ าที่ และป้องกันปั ญหาการโต้ แย้ งระหว่างเจ้ าหน้ าที่กบั ประชาชน ให้ หารื อต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ เป็ นที่ยตุ ติ อ่ ไป ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้ แจ้ งผลการ
พิจารณาดังนี ้
1. กรณีการขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ โดยผู้ขอไม่ทราบเลขที่โฉนดที่ดนิ เป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคล การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควรตาม ม.15 (5) หากผู้ขอไม่เห็นด้ วย
ก็สามารถอุทธรณ์คาสัง่ ฯ ดังกล่าวเป็ นการเฉพาะรายได้ ถือว่าเป็ นการใช้ ดลุ พินิจ ตาม พรบ. ซึง่ กรม
ที่ดนิ สามารถดาเนินการได้ ตามที่เห็นสมควร
2. เจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษาในคดีถึงที่สดุ รวมทังทนายความผู
้
้ ได้ รับมอบจากเจ้ าหนี ้
ตามคาพิพากษา ย่อมสามารถร้ องขอตรวจสอบโฉนดที่ดนิ ของลูกหนี ้ตามคาพิพากษานันได้
้ เพื่อ
ประโยชน์ในการสืบทรัพย์โดยไม่จาเป็ นต้ องมีหนังสือให้ ความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล แต่ถ้าเป็ น
เพียงคูค่ วามในคดีที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล หรื อเป็ นคดีที่ยงั ไม่มีคาพิพากษาถึงที่สดุ
คูค่ วามดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็ นผู้มีอานาจตาม ม.24 (8)

