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ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
วาดวยการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง  วาดวยการปฏิบัติงาน 

ในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ  และอํานวยความสะดวกกับหนวยงานของรฐั  เอกชน  และประชาชนมากยิ่งข้ึน  อธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองวาดวยการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง  วาดวยการปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการ

และผังเมือง  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดของกรมโยธาธิการและผังเมืองในสวนที่

กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบยีบนี้แทน 

ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจาง  และผูซ่ึงมาชวย

ปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 

“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลของราชการ 

“ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง  หรือ

ควบคุมดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ  

หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“หนวยงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง”  หมายความวา  สํานัก  กอง  สวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง  ในกรมโยธาธิการและผังเมือง  และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด 
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“ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  หนวยใหบริการขอมูลขาวสารของราชการของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ขอ ๗ ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  รักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ 

ออกหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด  ๑ 

การรวบรวมและการจัดระบบขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๘ ใหหนวยงานในกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประเภทขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่อยูในความรับผิดชอบ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และ 

มีหนาที่ต องนํ าข อมูลข าวสารของราชการตามที่ กํ าหนดไวในมาตรา   ๗   และมาตรา   ๙   

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  สงใหศูนยขอมูลขาวสาร  สําหรับขอมูล

ขาวสารของราชการที่จัดใหตรวจดูได  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๕  

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอน  หรือทําโดย

ประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการสวนนั้นกอนนําสงใหศูนยขอมูลขาวสาร 

ใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธมีหนาที่รับผิดชอบดูแลศูนยขอมูลขาวสารและดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารของราชการ 

(๒) จัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการไวในหองสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง  ศูนยขอมูล

ขาวสาร  หรือสถานที่อื่นที่หนวยงานของรัฐ  เอกชน  และประชาชนเขาตรวจดูได 

(๓) จัดทําบันทึกดัชนีขอมูลขาวสารของราชการในระบบสารสนเทศของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

การบันทึกลงในระบบสารสนเทศตามความในวรรคหนึ่ง  นอกจากการบันทึกดัชนีขอมูลแลว  

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจสั่งการใหบันทึกขอมูลอื่นลงในระบบสารสนเทศตามที่เห็นสมควร 
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ขอ ๙ ในการดําเนินงานตามขอ  ๘  ใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธจัดใหมีเจาหนาที่

เพื่อควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประสานงาน  ในการดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย  เพื่อใหหนวยงานของรัฐ  เอกชน  หรือประชาชนขอเขาตรวจดู  คนควาขอมูลขาวสารของ

ราชการได 
ขอ ๑๐ ขอมูลขาวสารของราชการอื่น  นอกจากที่ตองสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามขอ  ๘  

ใหหนวยงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดําเนินการรวบรวมและจัดใหมีไวเผยแพรเพื่อจําหนาย  
หรือจายแจกตามที่เห็นสมควร  และมีหนาที่นําสงชื่อเร่ืองของขอมูลดังกลาวใหศูนยขอมูลขาวสารดวย 

การรวบรวม  จัดเก็บ  และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลขาวสารอื่น  นอกจากที่กําหนดไวใน
มาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ใหปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
หมวด  ๒ 

การขอขอมูลขาวสาร  การอนุญาต  และการรับรองสําเนา 
 

 

ขอ ๑๑ หนวยงานของรัฐ  เอกชน  หรือประชาชนที่มีความประสงคจะเขาตรวจดู  คนควา
ขอมูลขาวสารของราชการ  ใหสามารถเขาตรวจดู  หรือคนควาไดที่หองสมุดของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง  หรือศูนยขอมูลขาวสาร  หรือหนวยงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือในระบบ
สารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง  การขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ
ราชการใหย่ืนคําขอเปนลายลักษณอักษร  พรอมทั้งแสดงเหตุผล  และความจําเปนตอศูนยขอมูลขาวสาร  
หรือหนวยงานในกรมโยธาธิการและผังเมืองตามขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖ 

ขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผยตามมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  วิศวกรใหญ   
ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  หรือสถาปนิกใหญ  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาหนวยงานในกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง  ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจใชดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต  หากมีคําส่ัง
ไมอนุญาตใหแจงคําส่ังพรอมเหตุผลแกผูขอดวย 

กรณีผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคสอง  ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย  ใหเสนอเร่ืองตออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 
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ขอ ๑๒ การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารใหขาราชการต้ังแตระดับ  ๓  หรือเทียบเทาข้ึนไป  
เปนผูรับรอง  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  และตําแหนง  ตลอดจน  วัน  เดือน  ป   
ใหชัดเจน 

ขอ ๑๓ ขอมูลขาวสารของราชการใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่น  หรือมติคณะรัฐมนตรี  
กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต  จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๑๔ วิธีการปฏิบัติในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการที่ไมไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  กําหนด 

 
หมวด  ๓ 

การบริการขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๑๕ กรณีที่หนวยงานของรัฐ  เอกชน   หรือประชาชนขอเขาตรวจดู  คนควา  หรือ 
ขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการ  ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหศูนยขอมูลขาวสารเปนผูใหขอมูล  หรือประสานกับหนวยงานในกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

ขอ ๑๖ ขอมูลขาวสารของราชการตามขอ  ๑๕  ซ่ึงบุบสลายงาย  หรือเปนเอกสารขอมูล 
ที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ  เสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นใด  หรือเปนขอมูลขาวสาร
ที่ไมสามารถจัดสงใหกับศูนยขอมูลขาวสารไดไมวาจะโดยการใด  ใหหนวยงานของรัฐ  เอกชน  หรือ
ประชาชนสามารถขอเขาตรวจดู  หรือขอคําแนะนําไดจากหนวยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง  หรือ 
อาจขอใหศูนยขอมูลขาวสารดําเนินการใหก็ได 

ในกรณีที่ผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งรองขอตอศูนยขอมูลขาวสาร  ใหศูนยขอมูล  
ขาวสารเปนผูประสานงานระหวางผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามขอ  ๑๒  
โดยอนุโลม 
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ขอ ๑๗ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจายตาง ๆ   
ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เร่ือง  การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา  หรือ
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ  และหลักเกณฑที่กรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองกําหนด  แตหากหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะขอความอนุเคราะหโดยไมคิดมูลคา   
เพื่อนําไปใชประโยชนในการศึกษาหรือพัฒนาประเทศ  ใหพิจารณาใหความอนุเคราะหตามหลักเกณฑที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด 

ขอ ๑๘ การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสาร  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เร่ือง  การเรียกคาธรรมเนียม
การขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ  และหลักเกณฑ 
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด 

ขอ ๑๙ รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารของราชการตามขอ  ๑๗  และ
คาธรรมเนียม  ตามขอ  ๑๘  ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อุดม  พัวสกุล 
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 


