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ระเบียบสํานักงานสถิติแหงชาติ
วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยเปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานสถิติแหงชาติวาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีการแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติใหม
ดังนั้น เพื่อใหการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามที่พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด และการกําหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ในขอ ๔ สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานสถิติแหงชาติ วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานสถิติแหงชาติ วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไว
ใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของสํานักงานสถิติแหงชาติในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับการจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดู ซึ่งกําหนดไวกอนระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอความในวรรคแรกไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนด
ใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอื่น
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ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ผูมาชวยปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ และบุคคลใด ๆ ผูเขาตรวจดูหรือขอขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะ
ไดจัดทําไวใ นรูปของเอกสาร แฟ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ าย ฟล ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๗ ใหเลขาธิการสถิติแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจในการใชดุลพินิจ
ใหความเห็นชอบหรือคัดคานมติของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในเรื่องการตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหเลขาธิการสถิติแหงชาติ มีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๘ ใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ ในสํานักงานสถิติแหงชาติ”
เรียกโดยยอวา “กข.สสช.” ประกอบดวยรองเลขาธิการสถิติแ หงชาติ ซึ่งเลขาธิการสถิติแ หงชาติ
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการศูนย สํานัก กอง ซึ่งเลขาธิการสถิติแหงชาติมอบหมาย
เปน รองประธานกรรมการ ผูอํานวยการศูน ย ผูอํานวยการสํานัก เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร หัวหนาฝายการเจาหนาที่ ผูแทนสถิติจังหวัดภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซึ่งเลขาธิการสถิติแหงชาติมอบหมาย เปนกรรมการ
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ใหผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนากลุมบริการ
และเผยแพรขอมูล และนักสถิติ ๖ว ๑ นาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๙ ให กข.สสช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในสํานักงาน
สถิติแหงชาติ
(๒) พิจารณาและจัดประเภทขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ
(๓) วินิจฉัยกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขามาตรวจดู
(๔) เรียกบุคคลใดในสํานักงานสถิติแหงชาติ หรือขอมูลใด ๆ หรือเอกสารใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา
หรือเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ การประชุม กข.สสช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ าคะแนนเสียงเท ากัน ให ประธานในที่ป ระชุ มออกเสีย งเพิ่ม ขึ้ น อี กเสี ยงหนึ่ ง
เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ ใหนําความในขอ ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
กข.สสช. แตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ มติข อง กข.สสช. ให เป น ที่ สุด เว น แต มีเ หตุ อัน สมควร ให กองเจา ของเรื่อ ง
มีสิทธิเสนอความเห็นแยงมติของ กข.สสช. ใหเลขาธิการสถิติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดตอไป
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หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานในสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดระบบ ประเภท และดรรชนีขอมูลขาวสาร
ของราชการที่ตองเปดเผยที่อ ยูใ นความรับ ผิดชอบ ส งใหเ ลขานุ การ กข.สสช. เพื่อ รวบรวมและ
จัดระบบขอมูลนั้นไว เพื่อนําพิมพลงในราชกิจจานุเบกษา และใหประชาชนเขาตรวจดูได
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลขาวสารของราชการใดควรจะนําพิมพลงใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ใหเสนอ กข.สสช. วินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ตอไป
ขอ ๑๔ ในการดําเนิน การตามขอ ๑๓ ใหหนวยงานในสํานักงานสถิติแ หงชาติจัดใหมี
เจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกลาวใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
หมวด ๓
การขอขอมูลขาวสารของราชการและการขออนุญาต
ขอ ๑๕ การเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการและการขอ
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กข.สสช. กําหนด
ผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการสามารถรองขอสําเนาเอกสารหรือสําเนาเอกสาร
ที่มีคํารับรองถูกตองได โดยเสียคาธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
การขอขอมูลขาวสารของราชการ ใหดําเนินการตามที่ระบุไวในขอ ๒๙ โดยให
เสนอผานขาราชการตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป ซึ่งไดรับมอบหมายจาก กข.สสช. พิจารณาอนุญาต
ขอ ๑๖ ประชาชนสามารถขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได โดยยื่นคํารองตามแบบพิมพ
ที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด ณ สถานที่ และในวัน เวลา ตามที่ระบุไวในขอ ๓๐ โดยระบุขอมูลขาวสาร
ของราชการที่ตองการในลักษณะที่บุคคลทั่วไปเขาใจไดตามสมควรวาเปนขอมูลขาวสารใด
ขอ ๑๗ สํานักงานสถิติแหงชาติ ตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอตรวจดู หรือแจงปฏิเสธ
การใหขอมูลขาวสารนั้นแกผูขอเขาตรวจดูโดยเร็ว
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ขอ ๑๘ ขอมูลขาวสารของราชการ ถึงแมจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง
หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม
ผูที่ไดรับมอบหมายในการใหขอมูลขาวสารตองใหคําแนะนําแกผูยื่นคําขอใหไปยื่นคําขอตอหนวยงาน
ของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยเร็ว
ขอ ๑๙ ใหหัวหนาหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก กข.สสข.
เปนผูพิจารณาจัดหา อนุมัติ หรือปฏิเสธการใหขอมูลขาวสารของราชการในหมวดนี้ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล
ประกอบการปฏิเสธอยางชัดแจงดวย
ขอ ๒๐ สํานักงานสถิติแหงชาติ อาจปฏิเสธไมจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหแกบุคคล
ที่ขอครั้งละเปนจํานวนมาก หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอ ๒๑ ผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตองตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการดวย
ความระมัดระวังมิใ หเอกสารขอมูลของราชการชํารุดเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้น ผูขอตรวจดู
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว
ขอ ๒๒ เมื่อเสร็จสิ้น การตรวจดูขอมูลขาวสารแลว ผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารตองสงคืน
ขอมูลของราชการใหแกเจาหนาที่ผูใหขอมูล พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับการสงมอบขอมูลขาวสารคืน
ใหแกเจาหนาที่ตามแบบพิมพที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด
ขอ ๒๓ ขอมูลขาวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่ออก
ตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการนั้นไวเปนพิเศษ
การขอขอมูลขาวสารของราชการและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือ
ระเบียบนั้น
ขอ ๒๔ ผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการ อาจรองขอใหทบทวนคําสั่งปฏิเสธใหขอมูลขาวสาร
ของราชการ หรือคําสั่งที่แจงวาไมมีขอมูลขาวสารของราชการตามที่ตองการตอ กข.สสช. ภายใน ๑๕ วัน
นับแตไดรับคําสั่งปฏิเสธดังกลาว
กข.สสช. ตองพิจารณาทบทวนคํารองขอตามวรรคแรกใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันไดรับคํารองขอนั้น

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ เมษายน ๒๕๔๙

หมวด ๔
การบริหารจัดการขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๒๕ ใหสํานักสถิติพยากรณ มีหนาที่บริหารจัดการขอมูลขาวสารของราชการไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดู ศึกษาคน ควา ตลอดจนเผยแพร ขาย จําหนาย จายแจก รวมทั้งจัดทําสําเนา
ขอมูลขาวสารของราชการดวย
การบริหารจัดการขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ กข.สสช. กําหนด
ขอ ๒๖ การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กข.สสช. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไปเปนผูรับรอง โดยลงรายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนง ตลอดจนวัน
เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอขอใหรับรอง
ขอ ๒๗ การจัดการรายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารของราชการตามขอ ๒๕
และคาธรรมเนียมตามขอ ๒๖ ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบราชการ
ขอ ๒๘ การบริการสงขอมูลขาวสารของราชการทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวน
โดยใหคํานึงถึงความสิ้นเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสารของราชการ ระยะเวลา และคาใชจายในการสง
ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ หรือผูอํานวยการศูนย/สํานัก/กองเจาของเรื่อง เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๒๙ การบริการขอมูลขาวสารของราชการใหดําเนิน การใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ใ ห
ถือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒
และระเบียบสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ เมษายน ๒๕๔๙

หมวด ๕
สถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ
ขอ ๓๐ ใหสํานักสถิติพยากรณ กลุมบริการและเผยแพรขอมูล เปนสถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารทั่วไป และแนะนําในการใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุม
ดูแลขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สือ ลออุทัย
เลขาธิการสถิติแหงชาติ

