
ระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
ว่ำด้วยกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไวใ้ห้ประชำชนเข้ำตรวจดู 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติว่ำด้วยกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
ข้อ  ๔  แห่งประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ลงวันที่  ๒๔  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู    
และมำตรำ  ๕  มำตรำ  ๘  และมำตรำ  ๑๔  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบมำตรำ  ๓๒  วรรคสอง  มำตรำ  ๓๖   
และมำตรำ  ๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  
เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  จึงออกระเบียบไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติว่ำด้วยกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วนัถดัจำกวันประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติว่ำด้วยกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร 

ของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร

ของรำชกำรที่อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐ  หรือข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเอกชน 

“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
“กรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
“เลขำธิกำร”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันต ิ
ข้อ ๕ ให้เลขำธิกำรรักษำกำรตำมระเบียบนี้  และให้มีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำ

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
ใ นกรณีที่ไ ม่สำมำรถปฏิบั ติตำมระเบียบนี้ได้   ใ ห้ เลข ำธิก ำรมีอ ำนำจวินิจฉัยสั่งกำร 

ตำมที่เห็นสมควร 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 
คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร”  
ประกอบด้วย  รองเลขำธิกำรซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย   เป็นประธำนกรรมกำร  เลขำนุกำรกรม  
ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกบัดแูล
ควำมปลอดภัย  ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน  ผู้อ ำนวยกำรกองอนุญำตทำงนิวเคลียร์ 
และรังสี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน  และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร  เป็นกรรมกำร 

ให้เ จ้ำหน้ำที่กองยุทธศำสตร์และแผนงำน  (หรือหัวหน้ำกลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์   
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน)  ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ข้อ ๗ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบำยหรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร  กำรปฏิบัติ  กำรจัดระบบ  กำรอนุญำต

และกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร 
(๒) พิจำรณำหลักเกณฑ์และแยกประเภทข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่ไ ม่ต้องเปิดเผย    

หรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร 
(๓) พิจำรณำวินิจฉัยเร่ืองตำมข้อ  ๑๓  วรรคสำม 
(๔) พิจำรณำประเภทและสถำนที่จัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย    

ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
(๕) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร   

หรือกำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกับของหนว่ยงำนรัฐและเอกชน 
(๖) ให้ค ำแนะน ำและวิธีแก้ไขปัญหำและอปุสรรคเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติกำรในเร่ืองใด ๆ   ตำมที่คณะกรรมกำร

มอบหมำย 
(๘) เชิญบุคคลใดมำสอบถำมหรือชี้แจงแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร 
(๙) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำย 
ข้อ ๘ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้    

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในเร่ืองที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ให้ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ   
และให้ที่ประชุมพิจำรณำว่ำกรรมกำรผู้นั้นสมควรอยู่ในที่ประชุมหรือมีมติในกำรประชุมเร่ืองนั้นไดห้รือไม่ 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน   
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน  ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึง่เปน็เสียงชี้ขำด 

ข้อ ๙ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  ให้น ำข้อ  ๘  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ มติคณะกรรมกำรต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำรก่อนจึงจะด ำเนินกำรตำมมตินั้นได้ 

หมวด  ๒ 
กำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงำนในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  จัดประเภทข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ที่อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร   
และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ือควบคุมดูแล  ตรวจสอบ  ติดตำมและประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ข้อ ๑๒ ให้กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพันธ์  กองยุทธศำสตร์และแผนงำน  รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร 
ที่เปิดเผยได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรเพ่ือจัดเก็บไว้ให้บุคคลทีป่ระสงค์จะเข้ำตรวจดู   
ศึกษำ  ค้นคว้ำ  หรือขอส ำเนำข้อมูลข่ำวสำร  และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เพ่ือควบคุมดูแล  ตรวจสอบ  ติดตำม  
และประสำนงำนในกำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วให้เปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย 

หมวด  ๓ 
กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและกำรอนุญำต 

 
 

ข้อ ๑๓ บุคคลที่ประสงค์จะเข้ำตรวจดู   ศึกษำค้นคว้ำ  หรือขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร   
ให้ยื่นค ำขอตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้   หรือท ำเป็นหนังสือพร้อมทั้งแสดงเหตุผล   ควำมจ ำเป็น   
และวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำตรวจดูศึกษำค้นคว้ำต่อเลขำธกิำรหรือผู้มีอ ำนำจอนุญำต 

กำรมีค ำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นกำรทั่วไป  หรือเฉพำะแก่บุคคลใดให้เป็นอ ำนำจ 
ของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีหน้ำที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรนั้น  และเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  ทั้งนี้  เจ้ำหน้ำที่อำจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ก็ได้  โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักงำน   
ประโยชน์สำธำรณะ  และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมม่ันคงของประเทศ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
หรือควำมม่ันคงในทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศ 

้หนา   ๑๑
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(๒) กำรเปิดเผยจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ   หรือไม่อำจส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค์ได้   ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับกำรฟ้องคดี   กำรป้องกัน  กำรปรำบปรำม  กำรทดสอบ   
กำรตรวจสอบ  หรือกำรรู้แหล่งที่มำของข้อมูลข่ำวสำรหรือไม่ก็ตำม 

(๓) ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในส ำนักงำนในกำรด ำเนินกำรเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด   แต่ทั้งนี้    
ไม่รวมถึงรำยงำนทำงวิชำกำร  รำยงำนข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่ำวสำรที่น ำมำใช้ในกำรท ำควำมเห็น  
หรือค ำแนะน ำภำยในดังกล่ำว 

(๔) กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรำยตอ่ชีวติหรือควำมปลอดภยัของบุคคลหนึง่บุคคลใด 
(๕) รำยงำนกำรแพทย์หรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลซึ่งกำรเปิดเผยจะเป็นกำรรุกล้ ำสิทธิ 

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(๖) ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีกฎหมำยคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่ำวสำรที่มีผู้ให้มำ

โดยไม่ประสงค์ให้ทำงรำชกำรน ำไปเปิดเผยตอ่ผู้อื่น 
กรณีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรคสองไม่อำจวินิจฉัยได้ว่ำข้อมูลข่ำวสำรใด 

เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องเปิดเผยหรือไม่  ให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมกำรท ำกำรวินิจฉัย  เม่ือคณะกรรมกำร
มีมติเป็นประกำรใด  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรคสองมีค ำสั่งให้เป็นไปตำมนัน้  

หำกมีค ำสั่งไม่อนุญำต  ให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  แจ้งค ำสั่งแก่ผู้ขอพร้อมเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์ของผู้ขอที่อำจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในสิบห้ ำวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งนัน้ 

ข้อ ๑๔ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรใด  หำกมีกฎหมำย  ระเบียบอื่น  หรือมติคณะรัฐมนตรี
ก ำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรนั้นไว้เป็นพิเศษ  กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
และกำรอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวด้วย 

หมวด  ๔ 
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ตำมข้อ  ๑๒  ด ำเนินกำรรวบรวมจัดเตรียม  และจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว  และอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลเพ่ือเผยแพร่   ขำย  
จ ำหน่ำยจ่ำยแจก  ตรวจดูและศึกษำค้นคว้ำ  ตลอดจนจัดหำ  และจัดท ำส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรดังกล่ำว  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร 

กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรนอกจำกที่กล่ำวในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำหรือควำมเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำร 

ข้อ ๑๖ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรให้ถือปฏิบัติตำมข้อ  ๑๕  โดยอนุโลม   
เว้นแต่เป็นเร่ืองลับตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หรือระเบียบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของรำชกำร   หรือที่ผู้มีอ ำนำจอนุญำตตำมข้อ  ๑๓  
วรรคสอง  เห็นว่ำเป็นเร่ืองที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ ๑๗ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีไว้เพ่ือจ ำหน่ำย  ให้คิดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ตำมหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ข้อ ๑๘ ค่ำธรรมเนียมกำรขอส ำเนำ  หรือส ำเนำที่มีค ำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำรให้เป็นไปตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้  หำกผู้ขอส ำเนำหรือส ำเนำที่มีค ำรับรองถูกต้องเป็นผู้มีรำยได้น้อย  
ให้พิจำรณำยกเว้นค่ำธรรมเนียมหรือลดอัตรำค่ำธรรมเนยีมใหต้ำมควรแกก่รณี 

กำรรับรองส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้ข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  เป็นผู้รับรองตำมจ ำนวนที่ขอให้รับรองโดยลงลำยมือชื่อ
พร้อมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  และต ำแหน่ง  ตลอดจนวันเดือนปีให้ชัดเจน 

ข้อ ๑๙ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมข้อ  ๑๗  และค่ำธรรมเนียม 
ตำมข้อ  ๑๘  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร  และให้มีกำรแจ้งอัตรำกำรจ ำหน่ำยและ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว  ไว้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๒๐ กำรบริกำรส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่เปิดเผยทำงโทรสำรให้ด ำ เนินกำรได ้
เฉพำะกรณีเร่งด่วน  โดยให้ค ำนึงถึงควำมสิ้นเปลือง  เช่น  จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ระยะเวลำ  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง 

หมวด  ๕ 
สถำนที่บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 
 

ข้อ ๒๑ ใ ห้หั วหน้ำกลุ่ม เผยแพร่และประชำสัมพันธ์   กองยุทธศำสตร์และแผนงำน   
เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ   ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ  (One  Stop  Service)  ชั้น  ๑  อำคำร  ๑  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  เลขที่  ๑๖   
ถนนวิภำวดีรังสิต  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร  ๑๐๙๐๐  เพ่ือให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรส ำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเข้ำตรวจดู  ศึกษำ  ค้นคว้ำ  หรือขอส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร   
หรือขอค ำแนะน ำในกำรติดต่อกบัส ำนกังำน 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  11  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

เพ่ิมสุข  สัจจำภิวัฒน์ 
เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

   
 

๑. ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา 
    ๑.๑ ขนาดกระดาษ เอ ๔ หนา้ละ ๑.๐๐ บาท 
    ๑.๒ ขนาดกระดาษ เอ ๔ หนา้ละ ๑.๕๐ บาท 
    ๑.๓ ขนาดกระดาษ บี ๔ หนา้ละ ๒.๐๐ บาท 
    ๑.๔ ขนาดกระดาษ เอ ๓ หนา้ละ ๓.๐๐ บาท 
    ๑.๕ ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๒ หนา้ละ ๘.๐๐ บาท 
    ๑.๖ ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑ หนา้ละ ๑๕.๐๐ บาท 
    ๑.๗ ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐ หนา้ละ ๓๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองถกูตอ้งของข้อมูลข่าวสารของราชการ ค ารับรองละ ๕.๐๐ บาท 



 
 
 

ค ำขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 
๑. ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 
ข้าพเจ้า [   ] นาย [   ] นาง [   ] นางสาว .................................................................................. อายุ ...............ปี 
อาชีพ....................................................... หนว่ยงาน/บริษัท.................................................................................  
ที่อยู่........................................................................... ...........................................................................................  
โทรศัพท์มือถือ......................................................... 
 
๒. รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร 
[   ] ขอตรวจดู         [   ] ขอส าเนา (เสียค่าใช้จ่าย)          [   ] ขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง (เสียค่าใช้จ่าย) 
[   ] อ่ืน ๆ ................................................................ .............................................................................................  
๒.๑ เรื่อง.............................................................................................................................................. ................. 
เพ่ือ (ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๒.๒ เรื่อง....................................................................................................................... ........................................ 
เพ่ือ (ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์) 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒.๓ เรื่อง................................................................................................................................. .............................. 
เพ่ือ (ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์) 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
โดยข้าพเจ้าประสงค์ [   ] ให้ส่งไปให้ทางไปรษณีย์ (เสียค่าส่งทางไปรษณีย์)          [   ] มารับด้วยตนเอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                                 (.................................................) 
                                                                           วันที่.................................................... 
 
 
หมายเหตุ กรณีผู้ขอยื่นมาเป็นหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ กรอกข้อมูลแทนผู้ขอในแบบค าขอนี้

เลขท่ี....................................  
วันท่ี .....................................  



บันทึกเจ้ำหน้ำท่ี 

เรียน ....................................... (หน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารของราชการ) 
[   ] เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 
[   ] เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
[   ] เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ หรือข้อมลูข่าวสารอื่น 
 
                ลงช่ือ..................................................ผูร้ับค าขอ 
                      (.................................................) 
           ต าแหน่ง............................................................... 
(ส าหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลขา่วสารของราชการ) 
[   ] ค าขอไม่ชัดเจน 
[   ] มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ 
     [   ] เปิดเผยได ้
     [   ] เปิดเผยไมไ่ด ้
     [   ] ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 
[   ] ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ 
 
              ลงช่ือ..................................................... 
                    (....................................................) 
          ต าแหน่ง...................................................... 

(กรณีน าเข้าคณะกรรมการ) 
มติคณะกรรมการ 
[   ] เปิดเผยได ้
[   ] เปิดเผยไมไ่ด ้
 
ลงช่ือ..............................................ประธานกรรมการ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
 
เลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสนัติ 
เห็นชอบมติแล้ว เมื่อวันที่.................................. 

ค ำสั่ง 
       [   ] อนุญาตให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 
       [   ] ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
เพราะ................................................................................................ 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 
 
 
                  ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุญาต 
                        (....................................................) 
             ต าแหน่ง ............................................................... 
 

 

กรณีมีค ำสั่งไม่อนุญำต ผู้ขออาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งค าสั่งนี ้

กรณีมีค ำสั่งอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
[   ] นัดมารับด้วยตนเอง วันท่ี.................................... 
เวลา.................. น. 
[   ] ส่งทางไปรษณีย์ วันที่.......................................... 
หมายเลขไปรษณียภณัฑ์ ............................................ 
 
ค่าธรรมเนียม 
[   ] การขอส าเนาข้อมูลขา่วสาร จ านวน............หน้า 
หน้าละ.............บาท เป็นเงิน...........................บาท 
[   ] การให้ค ารับรองถูกต้อง จ านวน...................ค า 
ค ารับรองละ ๕ บาท เป็นเงิน............................บาท 
[   ] การส่งทางไปรษณยี์ตามอัตราที่บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ก าหนด จ านวน....................บาท (หากมี) 
 
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น......................................บาท 
ผู้ขอได้ช าระค่าธรรมเนยีมทาง.................................... 
เมื่อวันท่ี......................................... 
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.............................................. 
ลงวันท่ี........................................... 
 
       ลงช่ือ..............................................ผู้ด าเนินการ 
             (..............................................) 
   ต าแหน่ง...................................................... 

 


