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ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อใหการบริหาร
การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริหารขอมูลขาวสารราชการที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของกรมสอบสวนคดีพิเศษในสวนที่กําหนด
ไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ข า ราชการ ลู ก จ า ง และผู ซึ่ ง มาช ว ยปฏิ บั ติ ง านของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใด ๆ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานหรือองคกรของรัฐ
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร
ขอ ๗ ใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในกรมสอบสวนคดีพิเศษ” เรียกโดยยอวา
“กข.กสพ.” ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ฝายกฎหมายและวิชาการ) เปนประธาน
กรรมการ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอื่น เปนรองประธานกรรมการ ผูบัญชาการสํานักกิจการ
ตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ ผูบัญชาการสํานักคดีการเงินการธนาคาร ผูบัญชาการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ผูบัญชาการสํานักคดีทรัพยสินทางปญญา ผูบัญชาการ
สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผูบัญชาการสํานักคดีภาษีอากร ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ
ผูบัญชาการสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ ผูบัญชาการสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ หัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน เปนกรรมการ
ให เ ลขานุ ก ารกรม เป น กรรมการและเลขานุ ก าร หั ว หน า กลุ ม งานคดี ค วามเห็ น แย ง และ
หัวหนากลุมงานที่ปรึกษากฎหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ให กข. กสพ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาตและการบริการ
ขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข อ มูลขาวสารที่ ควรจัดเก็บไว
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
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(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับหนวยงานในสังกัด
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่ กข.กสพ.
มอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุม กข.กสพ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ กข.กสพ.
แตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ มติของ กข.กสพ. ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกอน
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
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ขอ ๑๓ ในการดําเนินงานตามขอ ๑๒ ใหหนวยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดใหมี
เจาหนาที่เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดําเนินงานดังกลาว ใหเปนไป
โดยความเรียบรอย
หมวด ๓
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ขอ ๑๔ ใหสวนราชการ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือบุคคลที่ประสงค
จะเขาตรวจดู ศึกษา คนควาหรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษร
พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผูมีอํานาจอนุญาต
ในกรณีจําเปนเรงดวน ผูดํารงตําแหนง ผูบัญชาการสํานักหรือเทียบเทาขึ้นไปของสวนราชการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูดํารงตําแหนงดังกลาว อาจขอดวยวาจาหรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจง
ชื่อ ตําแหนงและที่อยูของผูขอดวย
ขอ ๑๕ การขอข อ มู ล ข า วสารตามหมายเรี ย กพยานเอกสารของศาล ให นํ า เสนออธิ บ ดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และใหขาราชการผูรับผิดชอบตั้งแต
ระดับ ๕ ขึ้นไป เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๖ ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
หมวด ๔
การบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๗ ใหหนวยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวบรวม จัดเตรียม และจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ที่ดําเนินการเสร็จแลวและอยูในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร ขาย จําหนาย จายแจก ตรวจดูและศึกษา
คนควา ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาว ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
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การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนํา หรือความเห็น
ของ กข.กสพ.
ขอ ๑๘ ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม เวนแต
เปนเรื่องลับ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย ตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ หรือที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๔ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารที่มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย ใหคิดคาใชจายตางๆ ตามหลักเกณฑที่
กข.กสพ. กําหนด
ขอ ๒๐ การเรียกคาธรรมเนียมการเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กข.กสพ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูรับรองโดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหนง
ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอขอใหรับรอง
ขอ ๒๑ รายไดจากการขาย หรือ จําหนายขอ มูลขาวสารตามขอ ๑๙ และคาธรรมเนียม
ตามขอ ๒๐ ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ขอ ๒๒ การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวน
โดยใหคํานึงถึงความสิ้นเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลา และคาใชจายในการสง ทั้งนี้
ใหผูบัญชาการสํานัก/เลขานุการกรม/หัวหนากลุม/หัวหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนเจาของเรื่อ ง
เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๒๓ การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหถือปฎิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

หมวด ๕
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๔ ให ห น ว ยงานในกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ควบคุ ม ดู แ ลข อ มู ล ข า วสารที่ อ ยู ใ น
ความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ และจัดสถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ดังนี้
ใหฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม เปนสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ โดยใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
ก. ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว
ข. เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร
ค. จัดทําประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกําหนดสถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

