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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้การบริหาร
การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํ านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยามี ความครอบคลุม เหมาะสม กับ ความเปลี่ ย นแปลง
ในปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบีย บสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น
การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บัง คั บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบีย บนี้ให้ใช้ บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูก จ้าง และผู้ซึ่ งมาช่ว ย
ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“หน่วยงาน” หมายความว่า สํานัก กอง กลุ่ม ในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“ผู้ขอรับบริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมาย หน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
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“ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ศูน ย์ให้บริการและประสานงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยารักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๗ ให้มี “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”
เรีย กโดยย่อว่า “กข.อย.” ประกอบด้ว ย เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยาเป็น ที่ป รึก ษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานัก
ผู้อํ า นวยการกอง เลขานุ ก ารกรม ผู้อํ า นวยการศู น ย์ หัว หน้ า กลุ่ ม เป็ น กรรมการ ผู้ อํ า นวยการ
กองแผนงานและวิ ช าการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร หั ว หน้ า ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารเป็ น กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทีไ่ ด้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้ กข.อย. มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๒) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นความลับของราชการ
(๓) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็น เกี่ย วกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ค วรจัด เก็บไว้ที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อ ส่ ง ไปยั ง หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๔) ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
(๕) พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย กรณี ที่ มี ปั ญ หาอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ แ ละ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อคณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งใด ๆ ที่ส อดคล้ อ ง
และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความเหมาะสม
พร้อมทั้งมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
(๗) เชิ ญ บุค คลใด ๆ มาสอบถามหรือ ให้คํ า ชี้ แ จงแสดงความเห็น เกี่ ย วกั บข้ อ มูล ข่ าวสาร
ของราชการ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๙ การประชุม กข.อย. ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๐ ให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
กข.อย. แต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ มติข อง กข.อย. ให้ถือ เป็น ยุติ เว้น แต่มีค วามเห็น เป็น หลายฝ่า ย หรือ มีเ หตุ
อันสมควรกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาวินิจฉัยต่อไป
หมวด ๒
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๑๒ ให้มีศูน ย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ” และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการของศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของราชการ และจัดส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ ให้นําเสนอ
กข.อย. พิจารณาวินิจฉัยตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการดํา เนิ น งานตามข้ อ ๑๓ ให้ห น่ ว ยงานจั ด ให้ มี เ จ้ าหน้ า ที่ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด ๓
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะเข้าตรวจดู หรือขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือตามแบบคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือยื่นต่อหน่วยงาน
ที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
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ในกรณีการขอข้อมูลข่าวสารของราชการจากหน่วยงานโดยตรง ให้หน่วยงานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการนั้น แจ้งการขอข้อมูลข่าวสารของราชการให้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบด้วย
ข้อ ๑๖ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้นําเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑๗ ข้อมูลข่าวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
หมวด ๔
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานรวบรวม จัดเตรียม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่ดําเนินการ
เสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตรวจดูและศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหา
และจัดทําสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๘ โดยอนุโลม
เว้นแต่เป็นเรื่องลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือระเบีย บ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ ๒๐ การเรีย กค่าธรรมเนีย มการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียก
ค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
การรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการที่รับผิด ชอบข้อมูล
ข่าวสารของราชการนั้น ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน
ข้อ ๒๑ รายได้จากการเรียกค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๐ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ ๒๒ การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด
หมวด ๕
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ ๒๓ ให้ศูนย์วิทยบริการ กองแผนงานและวิชาการ จัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(๑) เป็น ศูน ย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ขอรับบริการ ในการเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า เผยแพร่
รวมทั้งจัดทําสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๔) ประสานการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๕) ดําเนินงานอื่นใดตามที่ กข.อย. มอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

