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ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เพ่ือใหการบริการ  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาตและการบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนไปดวยความ
เรียบรอย  รวดเร็ว  และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในการ
รับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ลงวันที่  ๒๔  
กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ 
ไวใหประชาชนเจาตรวจดู  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติวาดวยขอมูลขาวสารของ

ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในสวนที่กําหนด 

ไวแลวในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  และผูมาชวยปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว  ขอเท็จจริง  

ขอมูลหรือสิ่งใด  ๆ  ท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

“หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร  สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  สํานักบริหารจัดการดานพลังงาน
ปรมาณู  และสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

“บริการขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  การใหตรวจดู  ศึกษาคนควา  ขอรับหรือขอสําเนา
ขอมูลขาวสารของราชการ 

ขอ ๖ ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 

 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 

ขอ ๗ ใหมี  “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในสํานักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ”  เรียกโดยยอวา  “กขส.ปส.”  ประกอบดวยรองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ  รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอื่นเปนรองประธาน  
เลขานุการกรม  ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร  ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหัวหนาศูนยวิศวกรรม  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู  เปนกรรมการและเลขานุการ  
หัวหนางานเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู  และหัวหนางาน
หองสมุด  สํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  
และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา  รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 

(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ของราชการที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารของราชการที่เปนความลับของราชการ 

(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารของราชการที่ควร
จัดเก็บไวท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  หรือสงไปยังสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร   
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารของ
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารของราชการอื่นที่เปน
ประโยชนตอราชการ 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของราชการกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชน 

(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ 

(๘) แตงตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด   ๆ   ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๙) เชิญบุคคลใด  ๆ  มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่เลขาธกิารสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมอบหมาย 
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม   ใหรองประธานกรรมการ 

เปนประธานในที่ประชุม  หรือถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยู
ในที่ประชุม  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ท่ีคณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติกอน  จึงดําเนินการตามมตินั้นได 

 

หมวด  ๒ 
การจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดควบคุมดูแลและจัดประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่อยูใน
ความรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบ 
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา  ขอมูลขาวสารของราชการใดจะเปดเผยไดหรือไม  ใหนําเสนอ  
คณะกรรมการใหคําแนะนําหรอืความเห็นและนําเสนอเลขาธิการปรมาณูเพ่ือสันติพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๓ ในการดําเนินงานตามขอ  ๑๒  ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ เพ่ือ
ควบคุมดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประสานงานในการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารของราชการที่จะตองสงไปพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  นําสงขอมูลขาวสารของราชการดังกลาว 
ใหสํานักงานเลขานุการกรม  เพ่ือสงไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

ท้ังนี้  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหสํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู  
จัดเก็บเพื่อใหบุคคลเขาตรวจดูได 

 

หมวด  ๓ 
การขอขอมลูขาวสารของราชการและการอนุญาต 

 
 

ขอ ๑๕ ใหบุคคลที่ประสงคจะขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ  ทําหนังสือหรือ 
ย่ืนคําขอเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานการแสดงตน  รวมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตอ
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือผูมีอํานาจอนุญาต 
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การขอขอมูลขาวสารของราชการและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติกําหนด 

ขอ ๑๖ การขอขอมูลขาวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล   
ใหนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต 

ท้ังนี้  การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหขาราชการผูรับผิดชอบ
ต้ังแตระดับ  ๕  ขึ้นไป  เปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของราชการ 

ขอ ๑๗ ขอมูลขาวสารของราชการใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่น  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารของราชการ
และการอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

 

หมวด  ๔ 
การบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานในสังกัดรวบรวม  จัดเตรียมและจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่
ดําเนินการเสร็จแลว  และอยูในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร  ขาย  จําหนาย  จายแจก  ตรวจดูและศึกษา  
คนควา  ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารของราชการดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูระหวางดําเนินการ  ใหถือปฏิบัติตามขอ  ๑๘   
โดยอนุโลม  เวนแตเปนขอมูลขาวสารของราชการดังตอไปนี้ 

(๑) เรื่องลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  หรือ 
(๒) ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  หรือ 
(๓) เรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  หรือ 
(๔) เรื่องที่ผูมีอํานาจอนุญาตเห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 
ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีไวเพ่ือเผยแพร  ขายหรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจาย

ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๑ การเรียกคาธรรมเนียมในการขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการใหนํา

ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

พ.ศ.  ๒๕๔๐  เรื่อง  การเรียกคาธรรมเนียม  การขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารของราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้  เวนแตคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑไวเปนอยางอื่น 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูล
ขาวสารของราชการนั้นตั้งแตระดับ  ๓  หรือเทียบเทาขึ้นไป  เปนผูรับรองโดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัว  
ชื่อสกุล  และตําแหนง  ตลอดจนวันเดือนป  ใหชัดเจน  ท้ังนี้  ใหรับรองตามจํานวนที่ผูย่ืนคําขอขอให
รับรอง 

ขอ ๒๒ รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารของราชการตามขอ  ๒๐  และ
คาธรรมเนียมตามขอ  ๒๑  ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

ขอ ๒๓ การบริการสงขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยทางโทรสาร  ใหดําเนินการได
เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวน  โดยใหคํานึงถึงความสิ้นเปลือง  เชน  จํานวนขอมูลขาวสารของราชการ  
ระยะเวลา  และคาใชจายในการสง 

ท้ังนี้  ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเจาของเรื่องเปนผูพิจารณาอนุญาต 
ขอ ๒๔ การบริการขอมูลขาวสารของราชการใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

หมวด  ๕ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 

ขอ ๒๕ ใหสํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู   สํานักงานปรมาณูเ พ่ือสันติ 
จัดสถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ  การติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของราชการ  หรือให
คําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เชาวน  รอดทองคํา 
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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