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ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เพือให้การบริหาร การจัดระบบ
การขอ การอนุ ญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของศาล
รัฐ ธรรมนู ญ และสํ า นั ก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของราชการ สมควรให้มรี ะเบียบเกียวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ จึงออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า "ระเบียบศาลรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒"
๑

ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ค ณะตุ ลาการศาลรัฐธรรมนู ญมีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปญั หา
เกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิงทีสือความหมายให้รู้เรืองราวข้อเท็จจริง
ข้อมูลหรือสิงใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
"หน่ ว ยงานในสัง กัด " หมายความว่ า หน่ ว ยงานในสัง กัด สํ า นั ก งานศาล
รัฐธรรมนู ญทีมีฐานะเป็ นสํานักหรือกลุ่ม หรือหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่า ใน
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
"หัวหน้าหน่วยงาน" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ๓๗ ก หน้า ๗๗ วันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

ข้อ ๕ ให้มคี ณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
เรีย กโดยย่อ ว่ า "กขศ." ประกอบด้ว ย เลขาธิก ารสํา นั ก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เป็ น ประธาน
กรรมการรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็ นรองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่ วยงาน
ทุกหน่ วยงานในสังกัด เป็ นกรรมการ โดยให้ผอู้ ํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนู ญ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญผูซ้ งเลขาธิ
ึ
การสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายจํานวนหนึงคน เป็ นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ
ข้อ ๖ ให้ กขศ.มีอาํ นาจและหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกียวกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบ
ดรรชนีทมีี รายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การขอ การอนุ ญาต และการบริหารข้อมูลข่าวสาร
(๒) ให้คําแนะนํ าหรือเสนอความเห็นเกียวกับข้อมูลข่าวสารทีลงพิมพ์ในราช
กิจจานุ เบกษารวมทังการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(๓) ให้คําแนะนํ าหรือเสนอความเห็นเกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภท
ข้อมูลข่าวสารทีไม่ตอ้ งเปิ ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารทีเป็ นความลับของราชการ
(๔) ให้คําแนะนํ าหรือเสนอความเห็นเกียวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารทีควร
จัดเก็บไว้ทสํี านักงานศาลรัฐธรรมนู ญหรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานอืนของรัฐทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕) ให้คําแนะนํ าหรือเสนอความเห็นเกียวกับการจัดทํา และปรับ ปรุงข้อมูล
ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อราชการ
(๖) ให้คาํ แนะนําหรือเสนอความเห็นเกียวกับการเชือมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ
(๗) ให้คําแนะนํ าหรือเสนอความเห็นในกรณีทมีี ปญั หาและอุปสรรคเกียวกับ
การดําเนินการตามระเบียบนี
(๘) แต่งตังคณะอนุ กรรมการเพือปฏิบตั กิ ารในเรืองใด ๆ ตามที กขศ.มอบหมาย
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(๙) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชแจงแสดงความเห็
ี
นเกียวกับข้อมูลข่าวสาร
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายของข้อมูลข่าวสารทีมีไว้เพือขายหรือ
จําหน่ าย รวมทังหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายการขอสําเนา หรือสําเนาทีมีคํารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารด้วย
(๑๑) ดําเนิ นงานอืนใดตามทีประธานศาลรัฐธรรมนู ญและคณะตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญมอบหมาย
ข้อ ๗ การประชุม กขศ. ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
กรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมถ้าประธานไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ให้
รองประธานเป็ น ประธานในทีประชุ ม ถ้า ประธานและรองประธานไม่อยู่ใ นทีประชุ มหรือไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้ทประชุ
ี มเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธาน
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มเี สียง
หนึงในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียง
หนึงเป็ นเสียงชีขาด
ข้อ ๘ ให้นําความในข้อ ๗ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุ กรรมการที
กขศ.แต่งตังโดยอนุ โลม
หมวด ๒
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร

ข้อ ๙ ให้หน่ วยงานในสังกัดจัดประเภทข้อมูลข่าวสารทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอืนและระเบียบของราชการ
ข้อ ๑๐ ในการดําเนินงานตามข้อ ๙ ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มเี จ้าหน้าทีเพือ
ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดําเนินงานดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย
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หมวด ๓
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต

ข้อ ๑๑ ให้หน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทัวไปทีประสงค์จะเข้า
ตรวจดูศกึ ษาค้นคว้าหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสาร ทําหนังสือหรือยืนคําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้อมทังแสดงเหตุผลและความจําเป็ นต่อเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญหรือผูม้ อี ํานาจ
อนุญาต
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทา้ ยระเบียบนี

หมวด ๔
การบริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อ ๑๒ ให้หน่ วยงานในสังกัดรวบรวม จัดเตรียม และจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารที
ดําเนินการเสร็จสินแล้วและอยูใ่ นความรับผิดชอบ เพือเผยแพร่ ขาย จําหน่าย ตรวจดูและศึกษา
ค้นคว้าตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การบริหารข้อมูลข่าวสารนอกจากทีกล่าวในวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามคําแนะนํา
หรือความเห็นของ กขศ.
ข้อ ๑๓ ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการพิจารณาคดี ซึงอยูใ่ นกระบวนพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้กําหนดเป็ นเรืองทีไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ยกเว้น
เฉพาะกรณีทต้ี องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๔ ข้อมูลข่าวสารทีมีไว้เพือขายหรือจําหน่ าย ให้คดิ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที กขศ.กําหนด
ข้อ ๑๕ การขอสําเนา หรือขอสําเนาทีมีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้
คิดค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที กขศ.กําหนด
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การรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง ให้ขา้ ราชการทีรับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารนันตังแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึนไปเป็ นผูร้ บั รอง โดยลงลายมือชือพร้อมทังชือตัว
ื าขอ
ชือสกุล และตําแหน่ ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชดั เจน ทังนี ให้รบั รองตามจํานวนทีผูย้ นคํ
ขอให้รบั รอง
ข้อ ๑๖ รายได้จากการขายหรือจําหน่ ายข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๔ ให้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของราชการ

หมวด ๕
สถานทีบริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อ ๑๗ ให้สาํ นักงานศาลรัฐธรรมนู ญจัดสถานทีและบุคลากรเพือบริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้คาํ แนะนําแก่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทัวไปทีติดต่อเพือขอรับ
ข้อมูลข่าวสาร และควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารทีอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และระเบียบทีกําหนด

ประกาศ ณ วันที ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เชาว์ สายเชือ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
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