
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
เพื่อใหการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูล

ขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความ
เรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของราชการ เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาดวยขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน

สวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ ลูกจาง และผูซ่ึงมาชวยปฏิบัติงานของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง 

ขอมูล หรอืส่ิงใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม และใหหมายความรวมถึง
รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือองคกรของรัฐ 

“เจาหนาที่ประสานงานภายใน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานดานเลขานุการ
ใหแกผูดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาประจํา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายจากผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวดวย 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“เจาหนาท่ีประสานงานภายนอก” หมายความวา ผูปฏิบัติงานดานเลขานุการ
ใหแกขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรี หรือใหแกผูท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดและให
หมายความรวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย 

 
ขอ ๖  ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ

วินิจฉัยส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร 

   
 

ขอ ๗  ใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี” เรียกโดยยอวา “กขส.” ประกอบดวย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอื่น เปนรองประธาน
กรรมการ ท่ีปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการกอง 
เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานมติคณะรัฐมนตรี สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรมและหัวหนา
ฝายบริหารทั่วไป กองกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ขอ ๘  ให กขส. มีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การ

อนุญาต และการบริการขอมูลขาวสาร 
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราช

กิจจานุเบกษา รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร 
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีดําเนินการการ

พิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทขอมูลขาวสารที่ควร

จัดเก็บไวที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูล
ขาวสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปน
ประโยชนตอราชการ 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารภายใน
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการและประชาชน 

(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามระเบียบนี้ 

(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ 
ตามท่ี กขส. มอบหมาย 

(๙) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือใหช้ีแจงแสดงความเห็นเก่ียวกับขอมูล
ขาวสาร 

(๑๐) การดําเนินงานอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ขอ ๙  การประชุม กขส. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

กรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ี

ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๑๐  ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ 

กขส. แตงต้ังโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๑  มติของ กขส. ตองไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอน

จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
 

หมวด ๒ 
การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

   
 

ขอ ๑๒  ใหหนวยงานในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดประเภทขอมูลขาวสาร
ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและ
ระเบียบของราชการ 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๑๓  ในการดําเนินงานตามขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการ
ดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
หมวด ๓ 

การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 
   

 
ขอ ๑๔  ใหสวนราชการ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือ

บุคคลที่ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอ
เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูมี
อํานาจอนุญาต 

สําหรับกรณีจําเปนหรือเรงดวน เจาหนาที่ประสานงานภายในหรือเจาหนาที่
ประสานงานภายนอก อาจขอดวยวาจาหรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจงช่ือ ตําแหนงและท่ีอยูของผู
ขอดวย 

การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๕  การขอขอมูลขาวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ใหนําเสนอ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และใหขาราชการผูรับผิดชอบ
ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 

 
ขอ ๑๖  ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรี

กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

 
หมวด ๔ 

การบริการขอมูลขาวสาร 
   

 
ขอ ๑๗  ใหหนวยงานในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวม จัดเตรียมและจัด

ใหมีขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลวและอยูในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร ขาย จําหนาย
จายแจก ตรวจดู และศึกษาคนควา ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนํา
หรือความเห็นของ กขส. 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๑๘  ขอมูลขาวสารท่ีอยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบติัตามขอ ๑๗ โดย
อนุโลม เวนแตเปนเรื่องลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเปนเรื่องที่
ไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ หรือผูท่ีมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๔ 
เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 

 
ขอ ๑๙  ขอมูลขาวสารที่มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย ใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตาม

หลักเกณฑท่ี กขส. กําหนด 
 
ขอ ๒๐  การเรียกคาธรรมเนียมการเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํา

รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กขส. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูล
ขาวสารนั้นตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรับรองโดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อ
สกุล และตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน  ท้ังนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอให
รับรอง 

 
ขอ ๒๑  รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ ๑๙ และ

คาธรรมเนียมตามขอ ๒๐ ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 
 
ขอ ๒๒  การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการได

เฉพาะกรณีเรงดวน โดยใหคํานึงถึงความส้ินเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลา 
คาใชจายในการสง  ท้ังน้ี ใหผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักขึ้นไปเปนผูพิจารณาอนุญาต 

 
หมวด ๕ 

สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 
   

 
ขอ ๒๓  ใหหนวยงานในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร

ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ และจัดสถานที่บริการ
ขอมูลขาวสาร ดังน้ี 

(๑) สํานักบริหารงานสารสนเทศ เปนสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร 
หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ โดยใหมีหนาท่ีเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 

(ก) ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีอยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ข) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ใหบริการขอมูลขาวสาร 

(๒) สํานักนิติธรรม เปนสถานที่ติดตอและบริการราชกิจจานุเบกษาแกสมาชิก
และบุคคลทั่วไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

จุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

[รก.๒๕๔๖/พ๒๙ง/๒๘/๗ มีนาคม ๒๕๔๖] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษร/พิมพ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 


