
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน 
ว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ   
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.  2540  กรมพัฒนาที่ดินจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2549 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าของกรมพัฒนาที่ดิน 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  

ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครอง  หรือ
ควบคุมดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  เช่น  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มีชื่อ
ของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย  รหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้  เช่น  ลายพิมพ์นิ้วมือ   
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย  และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
ผู้ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  กรม  และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงาน  หรือองค์กรของรัฐ 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน  ที่มีฐานะเป็นกองหรือ
เทียบเท่ากอง  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  สถานีพัฒนา
ที่ดินและศูนย์ 

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  และ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ  
ตามที่เห็นสมควร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



หมวด  1 
คณะกรรมการบริหารขอ้มูลข่าวสารกรมพัฒนาทีด่ิน 

 
 

ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาที่ดิน  เรียกโดยย่อว่า  “คบส.พด.”  
ประกอบด้วยรองอธิบดี  ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  ( CIO)   
เป็นประธานกรรมการ  รองอธิบดี  เป็นรองประธานกรรมการ  เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  ผู้อ านวยการ  
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการ  
จัดการที่ดิน  ผู้อ านวยการกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี 
การส ารวจและท าแผนที่  ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรม 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  1 - 12  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้อ านวยการ
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ข้อ 8 ให้  คบส.พด.  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขออนุญาต  และการบริการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(2) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสาร

ของราชการที่เป็นความลับของทางราชการ 
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ  ที่ควรจัดเก็บไว้ที่กรมพัฒนาที่ดิน  

หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(4) ให้ค าแนะน า  หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร   
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสารอื่น  ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 

(5) ให้ค าแนะน า  หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการ   
กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(6) พิจารณาวินิจฉัย  กรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ 
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  เพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ   
(8) เชิญบุคคลใด ๆ  มาสอบถาม  หรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
(9) ด าเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมอบหมาย 
ข้อ 9 การประชุม  คบส.พด.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

จึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการท่านใด
ท่านหนึ่ ง  เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่    
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ประธานกรรมการ
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 10 ให้น าข้อความในข้อ  9  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ  และ
คณะท างานที่  คบส.พด.  แต่งตั้งโดยอนุโลม 

ข้อ 11 มติของ  คบส.พด.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินก่อน   
จึงจะด าเนินการตามมตินั้นได้ 

หมวด  2 
การจดัระบบข้อมูลขา่วสาร 

 
 

ข้อ 12 ให้หน่วยงาน  จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมายอื่น  และระเบียบของราชการ   

ข้อ 13 ในการด าเนินการตามข้อ  12  ให้หน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุม  ดูแล  
ตรวจสอบ  ติดตามและประสานงาน  ในการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

หมวด  3 
การขอข้อมลูข่าวสารและการอนญุาต 

 
 

ข้อ 14 การเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า  หรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้ยื่นค าขอ
เป็นหนังสือแสดงความประสงค์ต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  หรือผู้มีอ านาจอนุญาต  ตามแบบค าขอข้อมูล
ข่าวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้  หรือตามหลักเกณฑ์ 
ที่  คบส.พด.  ก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉยัได้วา่ขอ้มูลขา่วสารใด  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไดห้รอืไม ่ ให้หัวหนา้
หน่วยงานเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ  คบส.พด.  เพ่ือวินิจฉัย 

ข้อ  15  การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้น าเสนอ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต  และให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบ 
ตั้งแต่ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ   
ขึ้นไป  เป็นผู้รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  โดยลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล   
และต าแหน่ง  ตลอดจนวันเดือนปี  ให้ชัดเจน   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารของราชการใด ๆ  หากมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง   
หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต  
ไว้เป็นพิเศษ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 

หมวด  4 
การบริการข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ 17 ให้หน่วยงานด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดู  ศึกษาค้นคว้า  ตลอดจนเผยแพร่  จ าหน่าย  จ่ายแจก  รวมทั้งจัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการด้วย 

การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามค าแนะน า
หรือความเห็นของ  คบส.พด. 

ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้ถือปฏิบัติตามข้อ  17   
โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นเรื่องลับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560  หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ  
หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  หรือที่ผู้มีอ านาจอนุญาต
ตามข้อ  14  เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ 19 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่  หรือจ าหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
ตามหลักเกณฑ์ที่  คบส.พด.  ก าหนด 

ข้อ 20 การเรียกค่าธรรมเนยีม  การเข้าตรวจด ู ขอส าเนา  หรือขอส าเนาที่มคี ารบัรองถกูตอ้ง
ของข้อมูลข่าวสาร  ให้น าประกาศคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ  เรื่อง  การเรียกค่าธรรมเนยีม
การขอส าเนา  หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ทั้งนี้   เว้นแต่  คบส.พด.  จะก าหนดหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็นอย่างอื่น 

การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้ อมูลข่าวสาร 
ของราชการนั้น  ตั้งแต่ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับช านาญการ  ขึ้นไป  เป็นผู้รับรอง  โดยลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  และต าแหน่ง  
ตลอดจนวันเดือนปี  ให้ชัดเจน  ทั้งนี้  ให้รับรองตามจ านวนที่มีผู้ยื่นค าขอให้รับรอง 

ข้อ 21 รายได้จากการจ าหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตามข้อ  19  และค่าธรรมเนียม
ตามข้อ  20  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสาร  ให้ด าเนินการได้เฉพาะ
กรณีเร่งด่วนจ าเป็น  โดยค านึงถึงความสิ้นเปลือง  เช่น  จ านวนข้อมูลข่าวสารของราชการ  ระยะเวลา  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



และค่าใช้จ่ายในการส่ง  ทั้งนี้   ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต   

ข้อ 23 การบริการข้อมลูข่าวสารของราชการ  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเรว็  ตามระเบยีบ
ของทางราชการที่ได้ก าหนดไว้ 

หมวด  5 
สถานทีบ่ริการขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

 
 

ข้อ 24 ให้หน่วยงาน  ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่ในความครอบครอง   
หรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่  คบส.พด.  ก าหนด  ทั้งนี้   ให้หน่วยงาน
ดังต่อไปนี้มีหน้าที่นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ดังนี้ 

(1) ให้ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเป็นสถานที่ที่บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อ  เพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ  หรือให้ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

(2) ให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  สถานีพัฒนาที่ดินและศูนย์  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยเป็นสถานที่ที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อ  เพ่ือขอรับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ  หรือให้ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

เบญจพร  ชาครานนท ์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดนิ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 

หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต 
 

ประเภทข้อมูลข่าวสาร ผู้ขอ ผู้อนุญาต 
 

1. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   1.1 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย 
 
 
 
 
 
 
 

   1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
หรือเป็นความลับของราชการ 
 
 

2. ข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
   2.1 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย 
     (1) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 

     (2) ข้อมูลข่าวสารนอกจาก 2.1 (1) 
 
 
 
 
 
 
 

   2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
หรือเป็นความลับของราชการ 

 

 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่า ขึ้นไป ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  
บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
บุคคลทั่วไป 
 
 

 
 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
บุคคลทั่วไป 
 
 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  
บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
บุคคลทั่วไป 

 

 
ผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 
ผู้อ านวยการศูนย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

รองอธิบดีขึ้นไป  
เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารลับที่สุด  
ให้อธิบดีเป็นผู้อนุญาต 
 

 
 
ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน หรือ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ ขึ้นไป 
 

ผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 
ผู้อ านวยการศูนย์  
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

รองอธิบดีขึ้นไป 
 

 
หมายเหตุ 

1. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการตาม 1. และข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการเสร็จแล้วตาม 2.   
หากข้อมูลทั้งสองประเภทรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน  การขอ และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส าหรับ
ข้อมูลข่าวสารของแต่ละประเภทแล้วแต่กรณี 

2. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการตาม 1.2  และข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการเสร็จแล้วตาม 
2.2 หากเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่กฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดเผย จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
เจ้าของข้อมูลนั้นก่อน จึงจะเปิดเผยได้ 



 
 

แบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
 

เขียนท่ี .......................................................... 
 

วันท่ี................................................................................. 
 

เรียน .............................................................. 
 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ซอย........................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................................ 
รหัสไปรษณีย................................................หมายเลขโทรศัพท........................................................................... 
E-mail Address  …………………………………………………………………..……………………………………………..…………… 
มีความประสงคใชสิทธิตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือขอขอมูลขาวสารจาก
หนวยงานของทาน โดยตองการ    (   ) ขอตรวจดู/คนควาขอมูลขาวสาร 
     (   ) ขอสําเนา 
    (   ) ขอสําเนาพรอมคํารับรองของขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้ 
๑. ........................................................................................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................................................................................ 
เพ่ือการใชประโยชน ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
โดยยินยอมเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไว (ถามี) 
 
 
 
       (ลงชื่อ)...............................................ผูยื่นคําขอ 
            ( ................................................ ) 


