
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
วาดวยขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
โดยที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับ
เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเอกสารและความเปนระเบียบเรียบรอยในการใหประชาชนเขา
ตรวจดู เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวย

ขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสารของสํานักงาน” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงาน 
“เร่ืองพิจารณาเสร็จของสํานักงาน” หมายความวา เอกสารบันทึกการดําเนินการ

ใหความเห็นทางกฎหมายหรือการตรวจพิจารณารางกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จสิ้นและกําหนดหมายเลขเรื่องเสร็จนั้นแลว 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 
 
ขอ ๔  ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือ

คําส่ังเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเปนผูวินิจฉัยชี้

ขาดคําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

   
 

ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน ประกอบดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง/หนา ๖/๖ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) รองเลขาธิการหรือกรรมการรางกฎหมายประจํา ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ 

(๒) ผู อํานวยการศูนยขอมูลกฎหมายกลาง หัวหนาสวนสารสนเทศ และ
ขาราชการของสํานักงานที่เลขาธิการมอบหมายอีกจํานวนสามคน เปนกรรมการ 

ใหเจาหนาที่ของศูนยขอมูลกฎหมายกลางที่ผูอํานวยการศูนยขอมูลกฎหมาย
กลางมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และใหมีผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 

 
ขอ ๖  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอ

อนุญาต และการบริการขอมูลขาวสาร 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และขอบเขตการเปดเผยเรื่องพิจารณาเสร็จของ

สํานักงานนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๓) กําหนดประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่สํานักงาน หรือสงไปยัง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๔) พิจารณาปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคที่เก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
 
ขอ ๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพ่ือทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

หมวด ๒ 
ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

   
 

ขอ ๘  ใหสํานักงานจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน เพ่ือเปนสถานท่ี
สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารไดสะดวกตามสมควร และ
มอบหมายเจาหนาที่ใหรับผิดชอบขอมูลขาวสารภายในศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

 
ขอ ๙  ใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานจัดทํา

ดัชนีขอมูลขาวสารของสํานักงานที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหาขอมูล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาวสารไดเอง ซึ่งอาจจัดทําเปนระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเอกสารอื่นใดที่มีความสะดวกในการ
สืบคนและมีการควบคุมความปลอดภัยของระบบก็ได 

 
หมวด ๓ 

การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 
   

 
ขอ ๑๐  ผูใดประสงคจะเขาตรวจดูหรือขอถายสําเนาขอมูลขาวสาร ใหย่ืนคําขอ

เปนหนังสือคําขอดังกลาวอยางนอยตองระบุ 
(๑) ช่ือและที่อยูของผูขอขอมูลขาวสาร พรอมเอกสารแสดงตัวบุคคล 
(๒) รายละเอียดของขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่เขาใจไดตามสมควร 
(๓) เหตุผลที่ขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือวัตถุประสงคในการนําไปใช 
(๔) ลายมือช่ือของผูขอ 
 
ขอ ๑๑  ใหเลขาธิการมอบหมายใหขาราชการของสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไม

ต่ํากวากรรมการรางกฎหมายประจํา เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหตรวจดูหรือใหทําสําเนาขอมูล
ขาวสาร 

ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได
หรือไม ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งเสนอเรื่องพรอมความเห็นเบื้องตนตอเลขาธิการหรือรอง
เลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายเพื่อวินิจฉัย 

 
ขอ ๑๒  ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๑ มีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ใหแจงคําส่ังพรอมเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบ ทั้งนี้ภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง และ
แจงใหทราบถึงสิทธิและกําหนดเวลาในการอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวย 

 
ขอ ๑๓  ขอมูลขาวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตไวเปนพิเศษ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

 
หมวด ๔ 

การบริการขอมูลขาวสาร 
   

 
ขอ ๑๔  สํานักงานจะอนุญาตใหตรวจดูขอมูลขาวสารของสํานักงานไดแตในกรณี

ที่เปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได และสํานักงานจะไมอนุญาตในกรณีที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การตรวจหรือขอขอมูลนั้นเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาสวนตน หรือเปน
การขอขอมูลที่ไมเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 

(๒) เปนขอมูลขาวสารที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ ประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมาย ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ หรือเปนเรื่องที่ทางราชการยัง
ไมเปดเผยและกําหนดชั้นความลับ 

(๓) เปนขอมูลขาวสารที่กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูอ่ืน 
(๔) เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 
ขอ ๑๕  การเขาคนควาและอางอิงขอมูลในเรื่องพิจารณาเสร็จของสํานักงาน ตอง

กระทําภายในขอบเขตและภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(๑) เร่ืองพิจารณาเสร็จของสํานักงานและเอกสารอื่นที่เก่ียวของตองไมเปนเรื่อง

ที่มีช้ันความลับ เวนแตมีสภาพเปนเอกสารประวัติศาสตรแลว 
(๒) การขอทําสําเนารายงานการประชุมที่ไมมีการรับรองในเรื่องพิจารณาเสร็จ

ของสํานักงานไมวาโดยวิธีการใด สํานักงานจะไมอนุญาต เวนแตมีเหตุผลความจําเปนหรือไดรับ
อนุญาตจากเลขาธิการ 

(๓) ในกรณีที่สํานักงานอนุญาตใหคนควาดวยตนเองจากเครื่องคอมพิวเตอร
ของสํานักงานหรือเอกสารหรือหนังสืออ่ืนใด ตองปฏิบัติตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาวาดวยการใชหองสมุดสําหรับบุคคลภายนอก 

(๔) ในกรณีที่ผูขอประสงคที่จะนําขอมูลในเรื่องพิจารณาเสร็จของสํานักงานไปใช
ในการดําเนินคดี ตองมีหมายเรียกพยานเอกสารจากศาล 

 
ขอ ๑๖  ในกรณีที่มีคําขอสําเนาและสํานักงานอนุญาตใหทําสําเนาได ให

เจาหนาที่ที่ดูแลรักษาเอกสารนั้นจัดทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารที่มี
ผูย่ืนคําขอภายในวันทําการนั้น ถาไมอาจดําเนินการภายในวันทําการนั้น ใหแจงกําหนดวันและ
เวลาเพ่ือใหผูย่ืนคําขอมารับแตตองไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีเหตุจําเปน อาจขยาย
ระยะเวลาออกไปไดแตตองไมเกินสามสิบวันทําการ 

การจัดทําสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ให
เจาหนาที่ของสํานักงานซึ่งรับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้นเปนผูรับรอง โดยลงลายมือช่ือ พรอมทั้งช่ือ
ตัว ช่ือสกุล และตําแหนง ตลอดจนวันเดือนป ใหชัดเจน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่อาจพิจารณาสงสําเนาขอมูลขาวสาร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได แตการสงสําเนาขอมูลขาวสารโดยวิธีนี้ ผูย่ืนคําขอตองชําระ
คาธรรมเนียมการทําสําเนาหรือการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร และคาสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไวแลวจึงจะดําเนินการใหได 

 
ขอ ๑๗  คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ให

เปนไปตามระเบียบหรือคําส่ังของสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
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