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ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดูได ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินจึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบี ย บกรมพั ฒ นาที่ดิ น ว า ดว ยข อ มู ล ขา วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับแกขาราชการ ลูกจาง ผูมาชวยปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีม่ ชี อื่ ของ
ผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึง ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
ผูถึงแกกรรมแลวดวย
สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม และใหหมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ
หนวยงาน หรือองคกรของรัฐ
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หนวยงาน หมายความถึง หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม
กอง สํานัก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สํานักงานและศูนยที่มีฐ านะเทียบเทากอง สถานีพัฒนาที่ดิน
กลุมงานตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน
เรียกโดยยอวา คบส.พด.
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ ๑
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย
รองอธิบดี ซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนผูบริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO) เปน ประธานคณะกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เปนรองประธานคณะกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก
สํารวจที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน เปนรองประธานคณะกรรมการ ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตร
เพื่ อ การพั ฒนาที่ ดิ น เลขานุ ก ารกรม ผู อํ า นวยการกองช า ง ผู อํา นวยการกองคลั ง ผูอํ า นวยการ
กองการเจาหนาที่ ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการกองแผนที่ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ เปนคณะกรรมการ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ เปนคณะกรรมการ
และเลขานุการ หัวหนากลุมนิติการ เปนคณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ หัวหนากลุมฐานขอมูล
สารสนเทศ เปนคณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาที่ดินมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการบริการขอมูล
ขาวสารของราชการและขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(๒) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสาร
ของราชการที่เปนความลับของทางราชการ
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(๓) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไวที่กรมพัฒนาที่ดิน หรือ
สงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๔) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของราชการกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชน
(๕) พิจารณาวินจิ ฉัยกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ
(๗) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถาม หรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ใหนําขอความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ มติของคณะกรรมการใหถือเปนยุติ เวนแตจะมีความเห็นของหลายฝาย หรือมีเหตุ
อันสมควร ก็ใหเสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินวินิจฉัยตอไป
หมวดที่ ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจัดประเภทขอมูลขาวสารของราชการซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบสงใหศูนยสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อรวบรวมและ
จัดระบบขอมูลขาวสารของราชการนั้นไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
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การจัดประเภทขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาที่ดินที่เปดเผยไดและเปดเผยไมได ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลขาวสาร
ของราชการใดจะเปดเผยไดหรือไม ใหนําเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ตอไป
ขอ ๑๓ ในการดําเนินการตามขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจัดใหมีเจาหนาที่
คอยควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดําเนินการดังกลาว ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
หมวดที่ ๓
การขอขอมูลขาวสารของราชการและการอนุญาต
ขอ ๑๔ การเขาตรวจดู ศึกษา คนควาหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการ ใหทําเปนหนังสือ
แสดงความประสงคตอผูมีอํานาจอนุญาตตามแบบฟอรมทายระเบียบนี้
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ หรือตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานและ
คําสั่งไมแกไข เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ประกอบดวย บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
เปนประธาน ผูแทนหนวยงานเจาของเรื่องเปนกรรมการ ผูแทนกลุมนิติการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหบุคคลที่ประสงคจะอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือคําสั่งไมรับคําคัดคานและ
คําสั่งไมแกไข เปลี่ยนแปลงหรือลบชื่อขอมูลขาวสารสวนบุคคล ยื่นอุทธรณตอประธานคณะกรรมการ
หรือสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัย การเปดเผยขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาที่ดิน และใหถือวา
คําวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด
ขอ ๑๖ การขอขอมูลขาวสารของราชการ ตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ใหนําเสนอ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผูไดรบั มอบหมายพิจารณาอนุญาต และใหขาราชการผูรับผิดชอบตั้งแตระดับ
๕ ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาว
ขอ ๑๗ ขอมูลขาวสารของราชการใด ๆ หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการนั้น ๆ เปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารของราชการ
และการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนั้น
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หมวดที่ ๔
การบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานเลขานุการกรม ศูน ยสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานี
พัฒนาที่ดิน ดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการที่มีไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา
ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารของราชการดวย
การบริการขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนําหรือ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูระหวางการดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๘ โดยอนุโลม
เวนแตเปนเรื่องลับตามระเบียบ วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ หรือที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๕ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๒๐ ขอมู ลข าวสารของราชการที่มีไ วเ ผยแพร หรือ จํา หน าย ใหคิด คา ใช จายตา ง ๆ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๑ การเรียกคาธรรมเนียม การเขาตรวจดู การขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารของ
ราชการนั้น ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูรับรองโดยลงลายมือชื่อพรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
และตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ปใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่มีผูยื่นคําขอใหรับรอง
ขอ ๒๒ รายไดจากการจําหนายขอมูลขาวสารของราชการ ตามขอ ๒๐ และคาธรรมเนียม
ตามขอ ๒๑ ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ขอ ๒๓ การบริการขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะ
กรณีเรงดวน จําเปน โดยคํานึงถึงความสิ้นเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสารของราชการ ระยะเวลา และ
คาใชจายในการสง ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารดังกลาวเปนผูพิจารณา
ขอ ๒๔ การบริการขอมูลขาวสารของราชการ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ตามระเบียบ
ของทางราชการที่ไดกําหนดไว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๓๓ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

หมวดที่ ๕
สถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๒๕ ใหหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินควบคุม ดูแลขอมูลขาวสารของราชการที่มีอยู
ในความครอบครอง หรือควบคุม ดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ใหหนวยงานดังตอไปนี้มีหนาที่นอกจากที่กลาวมาแลว ดังนี้
๑. ใหหองสมุดกรมพัฒนาที่ดิน เปนศูนยขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนสถานที่
ที่บริการขอมูลขาวสารของราชการใหแก หนวยงานและประชาชนมาติดตอ ศึกษา คนควาขอมูลขาวสาร
ของราชการ หรือใหคําแนะนําติดตอกับหนวยงานของรัฐ สถานที่ตั้งอยูในบริเวณกรมพัฒ นาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๒. ใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินเปนสถานที่บริการขอมูล
ขาวสารของราชการใหแก หนวยงานและประชาชนที่มาติดตอ เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของราชการ
ที่อยูในความรับผิดชอบ หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ชัยวัฒน สิทธิบศุ ย
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

