
 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยขอมูลขาวสาร  
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ   ถูกตองตามกฎหมาย  รวมทั้ง
ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางใหมภายในสํานักขาวกรอง
แหงชาติ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประกอบขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  สํานักขาวกรอง
แหงชาติ  จึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของสํานักขาวกรองแหงชาติที่ขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน   
ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูลหรือสิ่งใด ๆ 

ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยจากสภาพของสิ่งนั้นเอง  หรือผานวิธีการใด ๆ  และไมวาจะได
จัดทําไวในรูปของเอกสาร  แฟม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถาย  ฟลม   
การบันทึกภาพ  หรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว 
ใหปรากฏได 

“ขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารทั้งปวงที่มาจาก
การปฏบิัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักขาวกรองแหงชาติ 
ขอ ๖ ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  รักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ

ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรอง

แหงชาติมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักขาวกรองแหงชาติ 

 

 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการขอมูลขาวสารสํานักขาวกรอง
แหงชาติ”  ประกอบดวย  รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ซึ่งผูอํานวยการสํานักขาวกรอง
แหงชาติมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติใน คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  ผูอํานวยการสถาบันการขาวกรอง  ผูอํานวยการกลุมนิติการ  เปนกรรมการ  และกรรมการอื่น  ๆ
จากระดับผูอํานวยการกองในสํานักขาวกรองแหงชาติขึ้นไป  ซึ่งผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
แตงตั้งอีกไมเกิน  ๔  คน   

ใหผูอํานวยการสํานัก  ๑๐  เปนกรรมการและเลขานุการ    
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะหและเสนอแนะผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ในการกําหนด 

แนวทางการปฏิบัติ  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติตาง ๆ  ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๐  เพื่อเสนอแนะใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติสั่งการ 

(๒) พิจารณาคํารองขอของบุคคลที่มาขอทราบขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ 
(๓) พิจารณาจัดทําคําชี้แจงเมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  หรือคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารรองขอ 
(๔) เปนตัวแทนของสํานักขาวกรองแหงชาติในการประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
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(๕) ประชาสัมพันธใหขาราชการและลูกจางของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบทั้งขอกฎหมาย  

ขอเท็จจริงในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๗) เชิญบุคคลใด ๆ  มาสอบถาม  หรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 

(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมไดอยูในที่ประชุม  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการหนึ่งคน  ใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   

ถาคะแนนเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการทุกเรื่อง  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานัก 

ขาวกรองแหงชาติกอน  จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

หมวด  ๒ 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๑๑ ใหสํานัก  กอง  หรือสวนราชการที่ เทียบเทาสํานักหรือกองในสํานักขาวกรอง 

แหงชาติจัดประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่น  และระเบียบของราชการ 

ขอ ๑๒ ในกรณีขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติมีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีอื่น  กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและ

การอนุญาตใหใชตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๑๓ การขอขอมูลขาวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล  ใหนําเสนอผูอํานวยการ

สํานักขาวกรองแหงชาติ  หรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต  และใหหัวหนาสวนราชการระดับ

สํานักหรือกองที่เปนเจาของขอมูลขาวสารเปนผูรับผิดชอบ และรับรองสําเนาขอมูลขาวสารนั้น 
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หมวด  ๓ 
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสาร 

 

 

ขอ ๑๔ การคุมครองขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติมิใหรั่วไหล  ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  กฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

โดยเครงครัด 

ขอ ๑๕ ขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติใด  สมควรจะเปดเผยตอบุคคลใดหรือไมนั้น  

ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยยึดหลักกฎหมาย  กฎ  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และธรรมเนียม

ปฏิบัติที่เหมาะสม  ในฐานะสํานักขาวกรองแหงชาติเปนหนวยงานดานความมั่นคงของประเทศ 

หมวด ๔ 

การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๑๖ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในกรณีขอมูลขาวสารสวนบุคคลของสํานักขาวกรองแหงชาติ  เฉพาะขอมูลขาวสาร 

ที่เกี่ยวกับประวัติพฤติการณบุคคลที่มีการดําเนินงานในลักษณะที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของชาติ  

ความสงบเรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงของชาติ  สํานักขาวกรองแหงชาติยกเวนไมนําบทบัญญัติ

ตามวรรคหนึ่ง  (๓)  ของมาตรา  ๒๓  มาใชบังคับ 

หมวด ๕ 

การใหบริการขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอตรวจดูขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ  ใหยื่นคํารอง

ตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ตามแบบคํารองขอรับขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ

ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๘ การยื่นคํารองตามขอ  ๑๗  บุคคลผูรองขอตองมาติดตอขอและรับขอมูลขาวสาร 

ดวยตนเอง  เวนแตจะมีกฎ  ระเบียบกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีการขอสําเนาขอมูลขาวสาร  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนา 

ที่มีคํารับรองถูกตอง  ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร  ใหหัวหนาสวนราชการระดับสํานักหรือกองเปนผูรับรอง  

โดยลงลายมือชื่อในสําเนาทุกฉบับ  ใหระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ตําแหนงของผูรับรอง  และวันเดือนป 

ที่รับรองดวยตัวอักษรบรรจงใหชัดเจน 

ขอ ๒๐ การใหบริการขอมูลขาวสาร  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  แตหากเกิดปญหาใด ๆ   

ตองแจงใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติทราบทันที 

หมวด  ๖ 

สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๒๑ ใหศูนยขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ  เปนสถานที่ติดตอสอบถาม   

และรับคํารองขอขอมูลขาวสาร 

ขอ ๒๒ ใหสํานัก  ๑๐  มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) แนะนํา  กํากับ  ดูแล  การใหบริการดานขอมูลขาวสาร  และการกรอกแบบคํารองขอ

ขอมูลขาวสาร 

(๒) ตรวจสอบบัตรประจําตัวของผูรองขอ ใหตรงกับการกรอกขอความในแบบคํารองขอ

ขอมูลขาวสาร 

(๓) จัดใหมีแบบคํารองขอขอมูลขาวสารสําหรับบุคคลผูมารองขอบริการขอมูลขาวสารและ

จัดบริการไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อดุลย  กอวัฒนา 

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 



แบบคํารองขอขอมลูขาวสารของสํานักขาวกรองแหงชาติ 
 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................ 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

 ขาพเจา  (นาย, นาง, น.ส. หรืออื่น ๆ).............................................................................................. 

เชื้อชาติ......................สัญชาติ..............................เกิดวันที่...............เดือน............................พ.ศ............... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให (ระบุ) 

..........................................................................วันออกบัตร............................วันหมดอายุ....................... 

ที่อยูปจจุบัน  เลขที่.......................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................................ 

ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................. 

รหัสไปรษณีย.........................................หมายเลขโทรศัพท........................................................................ 

อาชีพ.......................................................สถานที่ทํางาน........................................................................... 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................. 

รหัสไปรษณีย..........................................หมายเลขโทรศัพท....................................................................... 

มีความประสงคดังนี้  (ระบุเหตุผล) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

                   สําหรับเจาหนาที ่                                          ขอแสดงความนับถือ            

     ขาพเจาไดตรวจคํารองถูกตองแลว

    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

ลงชื่อ.....................................................         ลงชื่อ.....................................................                     

           (..................................................)                             ผูยื่นคํารอง 

วัน/เดือน/ป........................................... 

    

                        

  

  


	ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 



