
 
 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้า 

พ.ศ. 2545 
............................................. 

 
 ด้วยเห็นสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้าไว้ ให้ประชาชน               
เข้าตรวจดู ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 
และที่ประชุมผู้บริหารในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ให้ความเห็นชอบ จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ    
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้าให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นมีผลกระทบต่อผู้อ่ืน หรือที่เป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามบังคับแห่งกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย           
รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ โดยให้
พนักงาน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ และพนักงานอีก 1 คนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้
ตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย 
 ข้อ 4 ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์  หรือมาตรการเกี่ ยวกับการบริหาร              
การจัดระบบ การขออนุญาต และการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู 



(2) การก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้ง
การจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ 

(3) การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ เปิดเผย          
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของสถาบันพระปกเกล้า 

(4) การก าหนดประเภทของข้อมูลข่ าวสารที่ ควรจัด เก็บ ไว้ ที่ ส านั กงาน             
หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(5) เสนอปัญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค           
ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข้อ 5 ผู้ ใดประสงค์จะเข้าตรวจดูหรือขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสารใด ให้ยื่นค าขอ         

เป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค าขอตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารตามค าขอนั้นเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตนหรือหน่วยงานอ่ืนแล้วให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของตนให้เสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการหรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุญาตให้ตรวจดูหรือให้ท าส าเนาข้อมูล
ข่าวสาร เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับ 

(2) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ส านักอ่ืนให้ประสานงานไปยังหน่วยงานนั้นเพ่ือด าเนินการให้ผู้อ านวยการ หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต
ให้ตรวจดูหรือให้ท าส าเนาข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับ 

ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ 
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้อ านวยการหน่วยงานนั้นเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 เพื่อพิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาต มีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้งค าสั่งพร้อม
เหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย 

ข้อ 6 ทวิ ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะเข้าตรวจดูหรือขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสารตาม         
ข้อ  5 ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใด หรือข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของ
ผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ผู้นั้นทราบและผู้นั้นมีสิทธิเสนอค าคัดค้านต่อผู้ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเป็นหนังสือภายในเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



กรณีที่ ไม่มีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการข้อมูลข่าวสารแจ้งให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 ทราบเพื่อพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารนั้น 

กรณีที่มีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 พิจารณา       
ค าคัดค้านและมีค าสั่งแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารจะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี 

ข้อ 7 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตไว้เป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 พิจารณาเพ่ือ
ก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง นั้น 

ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารถ่ายส าเนาหรือท าส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ยื่นค าขอภายในวันท าการนั้น ถ้าไม่อาจด าเนินการภายในวันท าการนั้นให้แจ้งก าหนด
วันและเวลาเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอมารับ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันท าการ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น อาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันท าการ 

การจัดท าส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารในหน่วยงานนั้นตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปเป็นผู้รับรองโดยให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อ
ตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาส่งส าเนาข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ แต่การส่งส าเนาข้อมูลข่าวสารโดยวิธีนี้  ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียม              
การท าส าเนาหรือการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร และค่าส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไว้แล้วจึงจะ
ด าเนินการให้ได ้

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 ก าหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ 

ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณจัดท ารายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามข้อ 3 เป็นประจ าทุก ๆ 4 เดือน 

ข้อ 11 ให้เลขาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

               ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2545 
 

       (ลงชื่อ)             บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 
แบบค ำขอข้อมูลข่ำวสำร 

         เขียนท่ี.............................................. 
        วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................... 
อาชีพ............................................. สถานท่ีท างาน/สถานท่ีศึกษา.....................................................................                 
 อยูบ่า้นเลขท่ี..................... หมู่ท่ี................. ตรอก/ซอย................................... ถนน....................................... 
ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั.................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์....................................................... หมายเลขโทรสาร........................................................ 
มีความประสงคข์อรับบริการขอ้มูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดย   ขอตรวจดู   ขอคดัส าเนา   ขอคดัส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้ง 
ในเร่ืองต่อไปน้ี 
  1 ....................................................................................................... 
  2 ....................................................................................................... 
เพื่อประโยชน์ (ถา้มี)........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารแลว้ เม่ือวนัท่ี.......... เดือน................... พ.ศ........... .........................................ผูย้ืน่ค  าขอ 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
รับท่ี........................................... 
วนัท่ี.......เดือน............พ.ศ......... 

ค าสัง่        มีค่าธรรมเนียมจ านวน 

   อนุญาต  ……………….บาท 
   ไม่อาจด าเนินการได ้เน่ืองจาก  ไม่มีค่าธรรมเนียม  

   ค  าขอไม่ชดัเจน    ไม่มีขอ้มูล 

   ไม่อนุญาต เน่ืองจาก 

 ขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
 อาจเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 เปิดเผยไม่ไดต้ามมาตรา 15 เน่ืองจาก.......................................................................................... 

หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัค าสัง่น้ี ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสัง่น้ี 

      .................................................... 
      (..................................................)  
  


