
 หนา   ๑ 
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ระเบียบกรมธนารักษ 
วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  กําหนดใหหนวยงานของรัฐ 

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ประกอบกับขอ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ 

ไวใหประชาชนเขาตรวจด ู ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๑  กําหนดวาการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร  

หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได  

โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย  และกรมธนารักษไดออกระเบียบ 

วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ลงวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  

๒๕๔๒  และระเบียบกรมธนารักษวาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๖  แลวนั้น   

โดยท่ีไดมกีารปรบัปรุงโครงสรางหนวยงานภายในกรมธนารักษใหม  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือใหการบริการขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพ 

และสะดวกรวดเร็ว  จึงใหยกเลิกระเบียบดังกลาวและวางระเบียบใหมไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมธนารักษ  วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ

ไวใหประชาชนเขาตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  (๑)  ระเบียบกรมธนารกัษ  วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน

เขาตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  (๒)  ระเบียบกรมธนารกัษ  วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน

เขาตรวจดู  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดของกรมธนารักษในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจาง  และผูมาชวยปฏิบัติราชการ

ของกรมธนารักษ 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 

  “ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริงขอมูล 

หรือส่ิงใด ๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ  และ 

ไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร  แฟม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนท่ี  ภาพวาด  ภาพถาย  ฟลม  

การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได 

  “ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของกรมธนารักษ  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับเอกชน 

  “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ

สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  

องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  “หนวยงานของกรมธนารักษ”  หมายความวา  สํานัก  สํานักงาน  ศูนย  กอง  หรือกลุม 

ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหอธิบดีกรมธนารักษมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ 

 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในกรมธนารักษ  เรียกวา  “คณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ”  ประกอบดวย  รองอธิบดีกรมธนารักษดานบริหาร  เปนประธานกรรมการ  

ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากลุม  เปนกรรมการ 
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  ใหผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง  เปนกรรมการและเลขานุการ  นักประชาสัมพันธ  ๘ว  

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต   

และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

  (๒)  พิจารณาวนิิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสาร

ของราชการที่เปนความลับของราชการ 

  (๓)  พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไวที่กรมธนารักษ  

หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

  (๔)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของราชการ

กับหนวยงานของรัฐและเอกชน 

  (๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ 

  (๖)  ดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้ตามที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ  ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากี่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุม 

หรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 

ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ  แตงตั้งโดยอนุโลม 
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หมวด  ๒ 

การจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ 

 

ขอ ๑๑ ใหหนวยงานของกรมธนารักษรวบรวม  จัดประเภทขอมูลขาวสารของราชการท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบสงใหสํานักบริหารกลาง  เพ่ือรวบรวมและจัดระบบขอมูลนั้นไวใหประชาชนเขาตรวจดู  

และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดระบบขอมูลดังกลาวโดยใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือให

สามารถเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ 

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลขาวสารของราชการใดจะเปดเผยไดหรือไม   

ใหนําเสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษ  วินิจฉัยตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

  สําหรับขอมูลราคาของการประเมินราคาทรัพยสิน  ใหรวบรวมไวที่สํานักประเมินราคา 

ทรัพยสินและสํานักงานธนารักษพ้ืนที่ท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู 

ขอ ๑๒ ในการดําเนินการตามขอ  ๑๑  ใหแตละหนวยงานของกรมธนารักษจัดใหมีเจาหนาที่

เพ่ือควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประสานงานในการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

หมวด  ๓ 

การขอขอมลูขาวสารของราชการและการอนุญาต 

 

ขอ ๑๓ การเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  หรือขอขอมูลขาวสารของราชการและการอนุญาต 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษกําหนด 

ขอ ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่น  หรือมติคณะรัฐมนตรี

กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารของราชการ 

และการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

หมวด  ๔ 

การบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

 

ขอ ๑๕ ใหสํานักบริหารกลางดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน

เขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  ตลอดจนเผยแพร  ขาย  จําหนาย  จายแจก  รวมทั้งจัดทําสําเนาขอมูลขาวสาร

ของราชการดวย 
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  การบริการขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษกําหนด 

ขอ ๑๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจายตาง ๆ  

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษกําหนด 

ขอ ๑๗ การเรียกคาธรรมเนยีมการขอสําเนา  หรือขอสําเนาทีม่ีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร

ของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษกําหนด  โดยความเห็นชอบ

คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

ขอ ๑๘ รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมลูขาวสารของราชการตามขอ  ๑๖  และคาธรรมเนียม

ตามขอ  ๑๗  ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ  และใหมีการแจงอัตราการขายหรือจําหนาย  และคาธรรมเนียม

ดังกลาวอยางชัดเจน   

ขอ ๑๙ การบริการสงขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยทางโทรสารใหดําเนินการไดเฉพาะ 

กรณีจําเปนเรงดวนโดยใหคํานึงถึงความส้ินเปลือง  เชน  จํานวนขอมูลขาวสารของราชการ  ระยะเวลา

และคาใชจายในการสง  ทั้งนี้  ใหผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง  หรือผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม   

เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๐ การบริการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

หมวด  ๕ 

สถานทีบ่ริการขอมูลขาวสารของราชการ 

 

ขอ ๒๑ ใหสํานักบริหารกลางจัดสถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ  การติดตอเพ่ือรับ

ขอมูลขาวสารของราชการ  หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของกรมธนารักษ  และเปนศูนยประสานงาน 

กับหนวยงานของกรมธนารักษ  เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

  ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจัดสถานท่ีบริการขอมูลขาวสารของราชการ  การติดตอ

เพ่ือรับขอมูลขาวสารของราชการ  หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของกรมธนารักษ   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พันธทิพย  สุรทิณฑ 

อธิบดีกรมธนารกัษ 


