
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 
 

ระเบียบสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
วาดวยการจดัใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจด ู

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนสามารถตรวจดู โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารดวย 

 
เพ่ือรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยในการใหประชาชนเขา

ตรวจดูขอมูลขาวสาร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการจัดใหมี

ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนของสํานักงานตํารวจแหงชาตใินสวน

ที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว

ขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดย
ผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีการ
อ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๑ง/หนา ๕๒/๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



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 
 

“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบกองบังคับการดวย 

 
ขอ ๕  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมี

อํานาจวินิจฉัยสั่งการ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ 

   
 
ขอ ๖  ใหกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

กองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตองจัดใหมี 
“คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของหนวย” ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ
อ่ืน ตามที่เห็นสมควร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผยหรือ
ขอมูลขาวสารของราชการที่เปนความลับของทางราชการ 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไวหรือสงไป
ยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดๆ 
 
ขอ ๗  การประชุมของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของหนวยตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ในการประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน

กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๘  ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการและ

คณะทํางานที่คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของหนวยแตงตั้งโดยอนุโลม 
 
ขอ ๙  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของหนวยใหเปนที่สุด 



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 
 

หมวด ๒ 
การจัดระบบขอมูลขาวสารของหนวย 

   
 
ขอ ๑๐  ใหกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

(๑) จัดใหมีสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวย 
(๒) จัดใหมีพัสดุวัสดุอุปกรณที่จําเปนภายในศูนยขอมูลขาวสารของหนวย 
(๓) จัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของหนวย 
(๔) จัดใหมีบัญชีแสดงรายการขอมูลขาวสารหรือดรรชนีขอมูลขาวสาร ที่มี

รายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารของหนวยไดเอง 
(๕) จัดใหมีขอมูลขาวสารตามขอ ๑๑ ไวใหประชาชนสามารถตรวจเองได

โดยสะดวก 
(๖) จัดใหมีระเบียบในการขอใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของหนวย 
 
ขอ ๑๑  ใหกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

กองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจัดขอมูลขาวสารที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล และอยูในความรับผิดชอบของหนวยดังตอไปนี้ ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได 

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง
และคําส่ังที่เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๓) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป ของปที่กําลังดําเนินการ 
(๔) คูมือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึง

สิทธิหนาที่ของเอกชน 
(๕) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดทอนหรือสัญญารวมทุน

กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ ไมวาจะเปนโครงการขนาดใหญหรือขนาดเล็ก 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช
ในการพิจารณาไวดวย 

(๘) ขอมูลขาวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ไดแก 



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 
 

       (๘.๑) ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานที่หัวหนา
สวนราชการลงนามแลว โดยกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศประกวดราคา
หรือสอบราคานี้ 

       (๘.๒) ผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจาง ของหนวยงาน โดยใหจัดทําสรุปผล
การพิจารณาจัดซื้อ จัดจาง เปนรายเดือนใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจาง วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา 
และเหตุผลที่คัดเลือกผูเสนอราคารายนั้น 

 
ขอ ๑๒  ใหกองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติสงสําเนาขอมูลขาวสารตามขอ ๑๑ ใหสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติเพ่ือรวบรวม
และจัดระบบขอมูลนั้นไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดอีกทางหนึ่ง 

 
หมวด ๓ 

การขอขอมูลขาวสารของหนวยและการอนญุาต 
   

 
ขอ ๑๓  ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ ขาราชการ พนักงานหรือ

ลูกจางของสวนราชการ หรือบุคคล ที่ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษา หรือขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือคําขอเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดง
เหตุผลและความจําเปนยื่นตอผูมีอํานาจอนุญาต 

สําหรับกรณีจําเปนหรือเรงดวน อาจขอโดยวาจาหรือทางโทรสารก็ไดโดยใหแจงช่ือ 
ตําแหนง และท่ีอยูของผูขอดวย 

การมีคําส่ังเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด ใหเปนอํานาจของ
ขาราชการตํารวจ ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูซึ่งมีช้ันยศ
ตั้งแตพันตํารวจตรีข้ึนไป แตในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลขาวสารของราชการใดจะเปดเผย
ไดหรือไม ใหนําเสนอเรื่องพรอมความเห็นไปยังคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของหนวย
เพ่ือวินิจฉัยตอไป 

 
ขอ ๑๔  ขอมูลขาวสารของราชการใดที่มีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนการเฉพาะ การขอขอมูลขาวสาร
ของราชการ และการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
นั้นดวย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๔ 

การบริการขอมูลขาวสารของหนวย 
   

 
ขอ ๑๕  ใหกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวบรวม จัดเตรียม
และจัดใหมีขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวและอยูในความรับผิดชอบ ไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู ศึกษาคนควาตลอดจนเผยแพรตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหนําคําแนะนําหรือ
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของหนวยมาประกอบการพิจารณาดวย 

 
ขอ ๑๖  ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๕ โดย

อนุโลมเวนแตเปนเรื่องลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ หรือเปนเรื่องที่ไมตอง
เปดเผย ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๓ เห็น
วาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 

 
ขอ ๑๗  ในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร ใหกองบัญชาการที่มิได

สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติจะกําหนดระเบียบปฏิบัติ เพ่ือรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือ
ความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของ
ประชาชนผูขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

 
ขอ ๑๘  การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง

ของขอมูลขาวสารของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

รายไดจากการเรียกคาธรรมเนียมดังกลาว ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 
 

หมวด ๕ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสารของหนวย 

   
 
ขอ ๑๙  ใหกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการและกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติควบคุมดูแลขอมูล
ขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลและอยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ และจัดสถานที่บริการขอมูลขาวสารใหสามารถใหบริการได
โดยมีความสะดวกตามสมควรตามกําลังบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พลตํารวจเอก  สุนทร  ซายขวัญ 

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รักษาราชการแทน 
ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ 

ธัญกมล/ศภุสรณ/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ 

A+B 
 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


