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สวนที่ 1

การขอรับบริการขอมูลขาวสาร
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. ประเภทขอมูลขาวสาร
1.1 ขอมูลที่เปดเผยได
1.1.1 มติคณะรัฐมนตรี

•
•

•
•

1.1.2 นโยบายและ
ผลงานของรัฐบาล

•
•
•
•

1.1.3 งานราชการ
ในพระองค

•
•

ขอมูลแบงเปน 2 ประเภท
เพือ่ สะดวกในการ
ขอรับบริการ ไดแก
1. ขอมูลทีเ่ ปดเผยได
2. ขอมูลทีไ่ มตอ งเปดเผย

มติคณะรัฐมนตรีและเรื่องทั่วไปซึ่งดําเนินการเสร็จแลว
และเปนเรื่องที่ไมมีชั้นความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับแลว
สารบัญรายชื่อเรื่องประมวลมติคณะรัฐมนตรีและสรุป
สาระสําคัญของประมวลมติคณะรัฐมนตรีแตละเรื่องที่
ไมมีชั้นความลับ
ขอมูลคณะกรรมการตามกฎหมายและตามมติคณะรัฐมนตรี
รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา
ผลงานของรัฐบาล
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับสรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
ตามนโยบายรัฐบาล
หนังสือพระราชลัญจกร
หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณไทย

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.1 ขอมูลที่เปดเผยได (ตอ)
•
•
•
•
•
•
•

1.1.4 กฎหมายและ
ราชกิจจานุเบกษา

•

•
•
•

1.1.5 ขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

•

•
•
•

หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
หนังสือการแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
หนังสือขอพึงปฏิบัติในการเขาฝาทูลละอองธุลีพระบาท
หนังสือประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ
แผนพับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
ขอมูลฐานันดร
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับผิดชอบ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่องที่นําเสนอไปยังรัฐสภาแลว และไมมีชั้นความลับ
ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายไทย
ขอมูลและหลักฐานเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
ขอมูลทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
การประชาสัมพันธตาง ๆ เชน สมุดรายนามคณะรัฐมนตรี
ขอมูลสถิติการประชุมคณะรัฐมนตรีรายเดือน หนังสือเวียน
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เผยแพรใหหนวยงานของ
รัฐ และหนังสือคูมือการปฏิบัติงาน
ขาวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หนังสือรายงานประจําปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค.สาร

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.2 ขอมูลที่ไมตองเปดเผย
1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีและเรื่องอื่นที่ยังคงชั้นความลับไว
1.2.2 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐมนตรีที่
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง และอยูในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1.2.3 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 และเรื่องอื่นที่อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ยัง
ไมแลวเสร็จ
1.2.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล เชน
(1) ประวัติรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองอื่น
(2) ประวัติขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(3) ประวัติขาราชการ เจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ หรือกรรมการที่ตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
(4) ประวัติบุคคลที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลฯ
(5) สํานวนการสอบสวนบุคคลตามขอ (2) หรือสํานวนการสอบสวนขาราชการ
ประเภทตาง ๆ ที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
(6) ขอมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารราชการในพระองคทั้งที่เปนของสวนราชการในพระองค
และสวนที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
(8) ขอมูลฐานันดรที่เปนสวนบุคคล

การใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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2. หลักเกณฑการขอรับบริการขอมูลขาวสาร
ประเภทขอมูล
ผูขอ
2.1 ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ
2.1.1 ขอมูลขาวสาร
ที่เปดเผย

•

•
•
•

•

ผูอนุญาต

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาขึ้นไป
ของสวนราชการ
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายใน*
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายนอก**
ขาราชการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตั้งแตระดับชํานาญการ
(ระดับ 7 เดิม) ขึ้นไป
บุคคลทั่วไป

•

ผูอํานวยการกอง/สํานัก
เจาของเรื่องขึ้นไป

หัวหนาสวนราชการ
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายใน*
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายนอก**

•

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษา
ประจําสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เวนแต
ขอมูลขาวสาร “ลับที่สุด”

2.1.2 ขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือเปน
ความลับของราชการ
(1) ขอมูล
ขาวสารที่จะตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี

•
•
•

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ประเภทขอมูล

ผูขอ
•

•

(2) ขอมูล
ขาวสารที่ไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี

•
•
•
•

•

ผูอนุญาต

ขาราชการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กอง/สํานัก ขึ้นไป
บุคคลทั่วไป
หัวหนาสวนราชการ
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายใน*
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายนอก**
ขาราชการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตั้งแตระดับชํานาญการ
พิเศษ (ระดับ 8 เดิม) ขึ้นไป
บุคคลทั่วไป

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูอนุญาต

•

ผูอํานวยการกอง/สํานัก
เจาของเรื่องขึ้นไป เวนแต
ขอมูลขาวสาร “ลับที่สุด”
ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูอนุญาต

•

ขาราชการตั้งแตระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 5 เดิม)
ขึ้นไป

2.2 ขอมูลขาวสารที่ดาํ เนินการเสร็จแลว
2.2.1 ขอมูลขาวสาร
ที่เปดเผย
(1) ขอมูล
ขาวสารที่ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา และ
หนังสือเวียนกระทรวง กรม

•
•
•
•

ขาราชการพนักงานและ
ลูกจางของสวนราชการ
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายใน*
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายนอก**
บุคคลทั่วไป

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ประเภทขอมูล
(2) ขอมูล
ขาวสารนอกจาก ขอ (1)

ผูขอ
•

•
•
•

•

2.2.2 ขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือเปน
ความลับของราชการ

•
•
•
•

•

ผูอนุญาต

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาขึ้นไปของ
สวนราชการ
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายใน*
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายนอก**
ขาราชการสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตั้งแตระดับ
ชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม)
ขึ้นไป
บุคคลทั่วไป

•

ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานสารสนเทศหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย เวนแต
ขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองของกอง/สํานัก
ที่เปนเจาของเรื่องให
ผูอํานวยการกอง/สํานัก/
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี/
รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษา
ประจําสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต

หัวหนาสวนราชการ
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายใน*
เจาหนาที่ประสานงาน
ภายนอก**
ขาราชการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กอง/สํานัก ขึ้นไป
บุคคลทั่วไป

•

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหรือ
ที่ปรึกษาประจําสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เวนแตขอมูลขาวสาร
“ลับที่สุด” ใหเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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*เจาหนาที่ประสานงานภายใน : ผูปฏิบัติงานดานเลขานุการใหแกผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายจากผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย
**เจาหนาที่ประสานงานภายนอก : ผูปฏิบัติงานดานเลขานุการใหแกขาราชการการเมือง
ตําแหนงรัฐมนตรี หรือใหแกผูที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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3. ชองทางการขอรับบริการขอมูลขาวสาร
3.1 มาติดตอดวยตนเอง ณ จุดใหบริการขอมูลขาวสาร
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(ดูรายละเอียดจุดใหบริการ หนา 14)

3.2 คนหาผานเว็บไซตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดที่
• www.cabinet.thaigov.go.th
• www.legalreform.go.th
• www.ratchakitcha.soc.go.th
• www.mobilesoc.soc.go.th

3.3 ขอรับบริการทางโทรสาร

3.4 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท (รายละเอียดตามสวนที่ 2)

3.5 สมัครเปนสมาชิก (เฉพาะราชกิจจานุเบกษา)

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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4. จุดใหบริการขอมูลขาวสาร
ประเภทขอมูลขาวสาร
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
และขอมูลทั่วไป
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา

จุดที่ใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
กลุมงานราชกิจจานุเบกษา
สํานักนิติธรรม
กลุมงานฐานันดร
สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

4.3 ขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนฐานันดร
ผูที่ไดรับพระราชทานอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
4.4 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร กลุมอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี
เชน มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแตป 2475- สํานักบริหารกลาง
2500 รายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรี หรือสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี เปนตน (โปรดติดตอนัด
หมายลวงหนา)

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5. ขั้นตอนการขอรับบริการขอมูลขาวสาร
5.1

ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผูขอรับบริการแจงความจํานง
ที่จะขอรับบริการ ณ ศูนยบริการฯ
กรณีใหบริการได

กรณีไมสามารถใหบริการได

ผูขอรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบคํารอง

เจาหนาที่ชี้แจงเหตุผล
ที่ไมสามารถดําเนินการใหได

เจาหนาที่ดําเนินการ
ใหเอกสารตามที่ขอ

กรณีผูขอรับบริการยังไมยอมรับผล
เจาหนาที่ชี้แจงเพิ่มเติม

ผูขอรับบริการตรวจสอบ
ความถูกตอง

กรณีผูขอรับบริการยังไมยอมรับผล
และประสงคจะไดรับขอมูลเพิ่ม
จะเชิญเจาหนาที่เจาของขอมูลมาชี้แจง

ระยะเวลาใหบริการ

•

คาธรรมเนียม

•
•

การยกเวนคาธรรมเนียม

•
•
•

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี

•

ยอมรับ

ยอมรับ
ยอมรับผล
การพิจารณา

ไมเกิน 5 นาที/เรื่อง นับจากสืบคนขอมูลโดยใชระบบคอมพิวเตอรและ
สั่งพิมพเอกสารมอบใหผูมาขอรับบริการไดครบถวน
หนาละ 1 บาท (กรณีไมมีการรับรองสําเนาถูกตอง)
หนาละ 5 บาท (กรณีมีการรับรองสําเนาถูกตอง)
นักเรียน/นักศึกษา
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ (โดยนํากระดาษมาทดแทน 3 เทา
ของเอกสารที่ไดรับ)
ผูมีรายไดนอยและผูยากไร (อยูในดุลพินิจของเจาหนาที่)
www.cabinet.thaigov.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5.2 ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ณ กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิตธิ รรม
ผูขอรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบคํารอง
เจาหนาที่ดําเนินการ
คนหาขอมูลตามที่ขอ

กรณีไมพบขอมูล
เจาหนาที่ชี้แจงใหผูขอรับบริการ
ทราบเหตุผล

กรณีพบขอมูล
เจาหนาที่จะดําเนินการ
ใหเอกสารแกผูขอรับบริการ

ยอมรับ

ผูขอรับบริการตรวจสอบ
ความถูกตอง

ระยะเวลาใหบริการ

•

คาธรรมเนียม

•
•

การยกเวนคาธรรมเนียม

•
•
•
•

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

•

ไมเกิน 10 นาที/เรื่อง นับตั้งแตไดรับคํารอง
(กรณีผูขอรับบริการแจงขอมูลถูกตองและครบถวน)
หนาละ 1 บาท (กรณีไมมีการรับรองสําเนาถูกตอง)
หนาละ 5 บาท (กรณีมีการรับรองสําเนาถูกตอง)
นักเรียน/นักศึกษา
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โดยนํากระดาษมาทดแทน 3 เทา
ของเอกสารที่ไดรับ)
ผูมีรายไดนอยและผูยากไร (อยูในดุลพินิจของเจาหนาที่)
คณะรัฐมนตรี/ผูบริหารระดับกระทรวง กรม และคณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
www.ratchakitcha.soc.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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หลักเกณฑ เงื่อนไข และขอจํากัดในการสืบคนขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาทางเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th

1. ชื่อเรื่อง (เทาที่ทราบ) สามารถ
พิมพชื่อเรื่องทั้งหมด ขอความ หรือ
เฉพาะคํา และสามารถใชเงื่อนไข
พิเศษ AND, OR, NOT ในการสืบคน
พรอมกันไดอีกทางหนึ่ง

2. ประเภทราชกิจจานุเบกษา สามารถ
คนหา โดยระบุประเภทราชกิจจานุเบกษา
แตไมสามารถนําเงื่อนไขพิเศษ AND,
OR, NOT มาใชกับชองสืบคนนี้ได

3. เลม สามารถคนหาโดย
ระบุเลมที่ตองการคนหา

4. ตอน และรวมตอนพิเศษ สามารถ
ค น หาโดยระบุ ว า ต อ งการค น หาจาก
ตอนใดตอนหนึ่ง หรือจะเลือกกําหนด
ใหรวมถึง “ตอนพิเศษ” ดวยก็ได

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5. กําหนดชวงเวลาการคนหา
สามารถกํ า หนดช ว งวั น /เดื อ น/ป
แต ต อ งกํ า หนดช ว งเริ่ ม ต น และ
สิ้นสุดควบคูกันไปทุกครั้ง

6. ชนิดของเรื่อง สามารถคนหาโดย
ระบุชนิดของเรื่องเชน พระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด พระบรมราชโองการ
เปนตน แตระบุไดเพียงชนิดเดียวเทานัน้

7. คนหาจากเนื้อหา (เทาที่ทราบ)
สามารถใชเงื่อนไขพิเศษ AND, OR,
NOT ในการสืบคน และยังมีคุณลักษณะ
พิเศษที่เรียกวา Content search* ซึ่ง
สามารถสืบคนขอมูลที่เปน Text ได
ทั้งหมด

*Content search คุณลักษณะพิเศษดังกลาวมีขอจํากัดในการใชงานเฉพาะกับเนื้อหาของ
ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา นอกจากนี้ยังจะตองใชโปรแกรมเสริมพิเศษที่จัดไว
โดยเฉพาะเทานั้น และบุคคลภายนอกจะใชงานไดโดยการเปนสมาชิก ที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษากําหนด

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การสมัครเปนสมาชิกราชกิจจานุเบกษา
1. สมัครดวยตนเอง ที่สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน
เขตดุสิต กทม. 10300 หรือโทรสอบถามไดที่
0 2243 0613, 0 2243 0399, 0 2243 0398 ตอ 127, 130
2. ทางไปรษณีย แนบใบสมัครพรอมธนาณัติ สั่งจาย ปณฝ. ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10302
ชื่อผูรับเงิน นางนิภา ตรงเที่ยง แลวสงไปที่ สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
ประเภทและราคาที่จําหนายราชกิจจานุเบกษาใหแกสมาชิกตอป
ประเภท
มารับเอง
ไปรษณีย
ก (ฉบับกฤษฎีกา)
120
300
ข (ฉบับทะเบียนฐานันดร)
4,000
4,200
ค (ฉบับทะเบียนการคา)
1,000
1,200
ง (ฉบับประกาศและงานทั่วไป)
17,000
17,300
ราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส (ซีดีรอม) ฉบับกฤษฎีกา
ป
ราคาจําหนายรวมคาจัดสง
ป 2547

300

ป 2548

300

ป 2549

300

ป 2550

300

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5.3 ขอมูลฐานันดร ผูไดรับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และการสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขั้นตอนการขอรับบริการ
กรณีขอรับบริการดวยเอกสาร
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
จัดทําหนังสือ แจงความประสงค
ขอตรวจสอบขอมูลฯ

โปรดระบุ ชื่อ นามสกุล (ชื่อ นามสกุลเดิม)
ตําแหนง สังกัด (ตําแหนง สังกัดเดิม)
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด
และปที่ไดรับพระราชทาน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตรวจสอบขอมูลฯ และแจงผล
ใหสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
ตรวจสอบขอมูลฯ
กับบุคคลเจาของประวัติ

เจาของขอมูลยืนยัน
วาขอมูลคลาดเคลื่อน

แจงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตรวจสอบ
ขอมูลฯ อีกครั้งหนึ่ง

เจาของขอมูลยืนยัน
วาขอมูลถูกตอง

บันทึกขอมูล
ในทะเบียนประวัติ

ฐานันดร หมายถึง ลําดับในการกําหนดชัน
้ บุคคลตามยศ
หรือบรรดาศักดิ์ มี 2 ประเภท คือ
1. ฐานันดรของพระราชวงศ และ
2. ฐานันดรของขาราชการ

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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กรณีขอรับบริการดวยตนเอง

ผูขอรับบริการกรอกรายละเอียด
ในแบบการขอรับบริการ
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลตามที่ขอ

กรณีไมพบขอมูล
เจาหนาที่ชี้แจงใหผูขอรับ
บริการทราบเหตุผล

กรณีพบขอมูล
เจาหนาที่แจงผลและ
ถายเอกสารรับรองสําเนา
ผูขอรับบริการกรอกขอมูล
ความพึงพอใจ

ระยะเวลาใหบริการ 5-10 นาที แลวแตจํานวนและความยากงายของขอมูล

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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หลักเกณฑการสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประเภทเครื่องราชฯ

หลักเกณฑการสงคืน

1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณ • กรณีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชมงคลนพรัตนราชวราภรณ
อิสริยาภรณวายชนม ผูรับมรดกจะตองสง
เครื่องราชอิสริยาภรณคืนภายในกําหนด
30 วัน หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการ
ใด ๆ กองมรดกจะตองรับผิดชอบ
กรณีทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืน
หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการใด ๆ
จะตองชดใชราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามที่ทางราชการกําหนด
• กรณีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณวายชนม ผูรับมรดกจะตองสง
เครื่องราชอิสริยาภรณคืนภายในกําหนด
30 วัน หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการ
ใด ๆ กองมรดกจะตองรับผิดชอบ
•

2. เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
3. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือก
4. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

•

กรณีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงขึ้น ตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง หากไมสามารถสงคืน
ไดดวยประการใด ๆ กองมรดกจะตองชดใช
ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่
ทางราชการกําหนด

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ประเภทเครื่องราชฯ

หลักเกณฑการสงคืน
กรณีทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืน
หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการใด ๆ
จะตองชดใชราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ทางราชการกําหนด
• กรณีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงขึ้น ตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง หากไมสามารถสงคืน
ไดดวยประการใด ๆ จะตองชดใชราคา
แทนเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่
ทางราชการกําหนด
•

5. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

•

กรณีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณวายชนม ใหทายาทเก็บรักษา
เครื่องราชอิสริยาภรณเฉพาะชั้นสูง
ที่ไดรับพระราชทานไวได

เมื่อไดสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเงิน
ชดใช ร าคาแทนเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ให สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว ทางสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะออก ใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5.4 การขอคนควาขอมูลจากเอกสาร
บริหารราชการแผนดิน
ขั้นตอนการขอคนควาขอมูลฯ
ผูขอคนควาจัดทําหนังสือ
แจงความประสงคขอคนควาขอมูลฯ

โปรดระบุ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปของเอกสาร
และวัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช

เจาหนาที่เสนอหนังสือเพื่อขอ
อนุญาตจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรณีอนุญาต
เจาหนาที่จะแจงใหผูขอคนควาทราบ

ผูขอคนควากรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอรมการขอใชขอมูล
หลักเกณฑ
อนุญาตใหผูขอคนควาคัดลอก
ขอความได แตไมอนุญาตให
ถายภาพหรือถายสําเนาเอกสาร

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะถายสําเนา
เอกสารที่ผูขอคนควาไดคัดลอกไป
เพื่อเปนหลักฐาน

เมื่อสิ้นสุดการคนควา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอ
ผลการศึกษาจํานวน 1 เลม

ผลการศึกษา หมายรวมถึงบทความ/
ขอเขียนที่อางถึง หรือรายงานทุกประเภท
เพื่อเก็บเปนขอมูลตอไป

เอกสารบริหารราชการแผนดิน ไดแก รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี ตนฉบับกฎหมาย พ.ศ. 2475-ปจจุบัน มติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป
พ.ศ. 2475-2500 เปนตน

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การขอใชบริการหองสมุด
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหองสมุดที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปในวันและเวลา
ราชการ ผูสนใจขอคนควาขอมูลจากเอกสารบริหารราชการแผนดิน หรือขอใชบริการหองสมุด
สามารถติดตอสอบถามไดที่ กลุมอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 โทร 0 2280 9000 ตอ 404

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ขอมูลเหลานี้ สามารถคนหา
ไดจากเว็บไซต
www.cabinet.thaigov.go.th

•

•

•
•
•

แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
คําชี้แจงเบือ้ งตนเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
พ.ศ. 2551
สลค.สาร
คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสาร
สมุดโทรศัพทคณะรัฐมนตรี และขาราชการ
การเมืองที่ชวยงานรัฐมนตรี

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สวนที่ 2
หมายเลขโทรศัพท
ติดตอกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สวนที่ 2

หมายเลขโทรศัพทตดิ ตอกับ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งาน
สํานัก/กอง
เบอรโทรติดตอ
งานเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
1.1 เรื่องทั่วไป
สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 320-333
คณะรัฐมนตรี
โทรสาร 0 2280 9064, 0 2282 8149
e-mail cmm0504@yahoo.com
1.2 เรื่องกฎหมาย
สํานักนิติธรรม
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 304-309
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@yahoo.com
2. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2.1 เรื่องทั่วไป
(1) เรื่องของหนวยงาน สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 323-333
และประเภทเรื่องตาง ๆ ดังนี้ คณะรัฐมนตรี
e-mail cmm0504@yahoo.com
• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการตางประเทศ
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
สํานัก/กอง
• กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงพาณิชย
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงวัฒนธรรม
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• สํานักงาน ก.พ.
• สํานักงาน ก.พ.ร.
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ
• สํานักพระราชวัง
• สํานักราชเลขาธิการ
• สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
• สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
• สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• องคกรอิสระซึ่งไมอยูในกํากับของฝายบริหาร
• ความตกลงระหวางประเทศ
• การเชารถราชการ
• การแตงตั้งขาราชการการเมือง
• การแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย
• การแตงตั้งคณะกรรมการตามมติ
คณะรัฐมนตรี
• การแตงตั้งผูบริหารและกรรมการรัฐวิสาหกิจ
• การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน

เบอรโทรติดตอ

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

26

งาน
สํานัก/กอง
(2) เรื่องของหนวยงาน สํานักพัฒนายุทธศาสตร
และประเภทเรื่องตาง ๆ ดังนี้ และติดตามนโยบายพิเศษ
• กระทรวงกลาโหม
• กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สํานักขาวกรองแหงชาติ
• สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
• ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต
• กองอํานวยการรักษาความมัน
่ คงภายใน
ราชอาณาจักร
• การรวมทุนกับเอกชนทุกหนวยงาน

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2282 7193, 0 2282 7194,
0 2280 9000 ตอ 440-444
โทรสาร 0 2282 7193
e-mail cmm0504@yahoo.com

(ขอมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ)
2.2 เรื่องกฎหมาย
(1) กฎหมาย
เศรษฐกิจ

(2) กฎหมาย
ความมัน่ คง

กลุมกฎหมายเศรษฐกิจ
สํานักนิติธรรม

โทรศัพท 0 2280 9057 (คุณพิมพผกา)
0 2280 9000 ตอ 306, 307
(คุณสาวิตรี)
โทรสาร 0 2280 9058
กลุมกฎหมายความมัน่ คง โทรศัพท 0 2280 9055 (คุณชนิตา)
สํานักนิติธรรม
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@yahoo.com

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
(3) กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานัก/กอง
เบอรโทรติดตอ
กลุมกฎหมายทรัพยากร โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* 309 (คุณจารุพัฒน)
สํานักนิติธรรม
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@yahoo.com
(4) กฎหมายสังคม กลุมกฎหมายสังคม
โทรศัพท 0 2280 9056 (คุณสุชาดา)
สํานักนิติธรรม
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail suchadawadee@hotmail.com

(5) กฎหมาย
กลุมกฎหมายนิติบัญญัติ
นิติบัญญัตแิ ละองคกรอิสระ และองคกรอิสระ
สํานักนิติธรรม
3. การประชุมคณะรัฐมนตรี
3.1 ระเบียบวาระการ
กลุมงานบริหารวาระ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
การประชุมคณะรัฐมนตรี
กองการประชุม
คณะรัฐมนตรี
3.2 การชี้แจง
คณะรัฐมนตรี
(1) ผูชี้แจง
คณะรัฐมนตรี
1) กอนวันประชุม กลุมงานบริหารวาระการ
คณะรัฐมนตรี
ประชุมคณะรัฐมนตรี
กองการประชุม
คณะรัฐมนตรี
หมายเหตุ * เปนการแบงกลุมงานภายใน

โทรศัพท 0 2280 9054 (คุณสิงห)
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@yahoo.com
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 336-8
(คุณจุฑารัตน, คุณสุดใจ)
โทรสาร 0 2280 9066

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
336-8 (คุณจุฑารัตน, คุณสุดใจ)
โทรสาร 0 2280 9066

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
2) ในวันประชุม
คณะรัฐมนตรี

(2) สื่อประกอบการ
ชี้แจงคณะรัฐมนตรี

(3) การชี้แจง
คณะรัฐมนตรีผานระบบ
ประชุมทางไกล (Video
Conference)
(4) การประสานงาน
เรื่องการขอใชหองประชุม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และงานดานการรักษาความ
ปลอดภัยในการประชุม
คณะรัฐมนตรี

สํานัก/กอง
เบอรโทรติดตอ
สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
คณะรัฐมนตรี
322 (คุณอธินพ)
323 (คุณนวลสวาท)
โทรสาร 0 2282 8149, 0 2280 9064
e-mail cmm0504@yahoo.com
กองการประชุม
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
คณะรัฐมนตรี
693 (คุณสิริมา)
230 (คุณกุลภา)
โทรสาร 0 2280 9087
กลุมงานบริหารระบบ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
สารสนเทศ
437 (คุณประวิทย)
สํานักบริหารงาน
432 (คุณจินตนา)
สารสนเทศ
โทรสาร 0 2280 9085
e-mail computer@soc.go.th
กลุมงานบริหารระบบ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
สารสนเทศ
565 (คุณนงนุช,คุณอุดมรัตน)
สํานักบริหารงาน
โทรสาร 0 2280 9085
สารสนเทศ
e-mail nongnuch@soc.go.th
computer@soc.go.th
กลุมบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
สํานักบริหารกลาง
118 (คุณพงศปณต)
114
โทรสาร 0 2280 9046
e-mail dujapun@soc.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
สํานัก/กอง
4. สอบถามเรื่องที่ผานการประชุมคณะรัฐมนตรี
4.1 เรื่องที่อยูระหวางการ กลุมงานจัดทํามติ
ยกรางมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีและ
ตอบขอหารือ
สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
4.2 เรื่องที่มีการแจง
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีแลว สํานักบริหารงาน
สารสนเทศ

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
320, 331 (คุณปญญาพล)
โทรสาร 0 2280 9065
e-mail cmm0504@yahoo.com

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
268, 436 (คุณศุภนิตย)
โทรสาร 0 2280 9000 ตอ 268
e-mail thaicabinet@thaimail.com
thaicabinet@soc.go.th
เว็บไซต www.cabinet.thaigov.go.th
5. แนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระทรวงประเภทตาง ๆ
5.1 รายงานแสดงผลการ กลุมงานติดตามผลการ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ดําเนินการตามนโยบาย 450 (คุณออวดี)
ตามแนวนโยบายพื้นฐาน
รัฐบาล*
273 (คุณสุกัญญา)
แหงรัฐ
สํานักสงเสริมและ
โทรสาร 0 2280 1900-1
ประสานงาน
e-mail boca@soc.go.th
คณะรัฐมนตรี
5.2 รายงานผลการ
กลุมงานติดตามผลการ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
ดําเนินการตามนโยบาย
ดําเนินการตามนโยบาย 450 (คุณออวดี)
รัฐบาล
รัฐบาล*
273 (คุณสุกัญญา)
สํานักสงเสริมและ
โทรสาร 0 2280 1900-1
ประสานงาน
e-mail boca@soc.go.th
คณะรัฐมนตรี
หมายเหตุ * เปนการแบงกลุมงานภายใน

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
5.3 รายงานผลการ
ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี
(1) เรื่องทั่วไป
เชนเดียวกับขอ 2.1 (1)
หนา 24-25
(2) เรื่องทั่วไป
เชนเดียวกับขอ 2.1 (2)
หนา 26

สํานัก/กอง

เบอรโทรติดตอ

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 323-333
คณะรัฐมนตรี
e-mail cmm0504@yahoo.com
สํานักพัฒนายุทธศาสตร โทรศัพท 0 2282 7193, 0 2282 7194,
และติดตามนโยบาย
0 2280 9000 ตอ 440-444
พิเศษ
โทรสาร 0 2282 7193
e-mail cmm0504@yahoo.com

(ขอมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ)
6. การขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี/การขอทบทวน ปรับปรุง และยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรี/ศูนยขอมูลมติคณะรัฐมนตรี
(1) เรื่องทั่วไป
สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 323-333
เชนเดียวกับขอ 2.1 (1)
คณะรัฐมนตรี
e-mail cmm0504@yahoo.com
หนา 24-25
(2) เรื่องทั่วไป
สํานักพัฒนายุทธศาสตร โทรศัพท 0 2282 7193, 0 2282 7194,
เชนเดียวกับขอ 2.1 (2)
และติดตามนโยบายพิเศษ 0 2280 9000 ตอ 440-444
หนา 26
โทรสาร 0 2282 7193
e-mail cmm0504@yahoo.com
(ขอมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ)
7. การหารือมติ
คณะรัฐมนตรี

กลุมงานจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรีและ
ตอบขอหารือ
สํานักวิเคราะหเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
320, 331 (คุณปญญาพล)
โทรสาร 0 2280 9065
e-mail cmm0504@yahoo.com

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
สํานัก/กอง
8. ระบบการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
8.1 ผูประสานงาน
รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการ
(นางโฉมศรี อารยะศิริ)
คณะรัฐมนตรี
8.2 ผูชวยผูประสาน- ผูอํานวยการ
งานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สํานักนิติธรรม
ของสํานักเลขาธิการ
(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)
คณะรัฐมนตรี
ผูอํานวยการ
สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
(นายสุชาติ วิภาสธวัช)
ผูอํานวยการ
สํานักพัฒนายุทธศาสตร
และติดตามนโยบายพิเศษ
(นายธีระพงษ
วงศศิวะวิลาส)
ผูอํานวยการกองการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
(นายสมโภชน
ราชแพทยาคม)
8.3 แนวทางการ
กลุมงานพัฒนา
ปฏิบัติงานของผูประสานงาน ระบบประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ในภารกิจคณะรัฐมนตรี
สํานักสงเสริมและ
ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 220, 221
โทรสาร 0 2280 9050
e-mail chomesri@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 301
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siri@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 314
โทรสาร 0 2282 8165, 0 2282 7193
e-mail suchart@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 440
โทรสาร 0 2280 1446
e-mail w_teerapong@soc.go.th

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 545
โทรสาร 0 2280 9091
e-mail sompoj777@hotmail.com
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
447 (คุณออนฟา)
448 (คุณจิตตา)
โทรสาร 0 2280 9078
e-mail onfa@soc.go.th
เว็บไซต www.cplo.soc.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
สํานัก/กอง
งานเกี่ยวกับกฎหมาย
1. รางกฎหมาย
สํานักนิติธรรม
1.1 กระบวนการและ
ขั้นตอน
1.2 สอบถามสถานภาพ

2. ญัตติ รายงานและ
กลุมงานนิตบิ ัญญัติ
ขอสังเกตของกรรมาธิการ และองคกรอิสระ
สภาผูแทนราษฎรและ
สํานักนิติธรรม
วุฒิสภา
3. การพัฒนากฎหมาย

กลุมงานวิชาการและ
พัฒนากฎหมาย*
สํานักนิติธรรม

หมายเหตุ * เปนการแบงกลุมงานภายใน

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2280 9054-57
(คุณสิงห, คุณพิมพผกา, คุณสุชาดา,
คุณชนิตา)
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 306
(คุณสาวิตรี, คุณพัชณี, คุณภาณุมาศ,
คุณศรีภูพาน)
307 (คุณสมโภช, คุณอลิสา,
คุณบุศรินทร)
308 (คุณเกรียงศักดิ์, คุณสวาง,
คุณศิวณัฐภรณ)
309 (คุณจารุพัฒน, คุณวิเชียร,
คุณณัฐฐิรา, คุณอมราลักษณ)
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@yahoo.com
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 305
(คุณกรรญิกา, คุณแคทลียา, คุณมัชฌิมา)

โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@yahoo.com
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 558
(คุณสุภัทรา, คุณเศรษฐชัย, คุณกรทิพย)
557 (คุณรังสิต)
โทรสาร 0 2280 9000 ตอ 558
e-mail siritat1@yahoo.com
เว็บไซต www.legalreform.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
สํานัก/กอง
4. ราชกิจจานุเบกษา
4.1 สอบถามขอมูลที่สง กลุมงานราชกิจจา
มาประกาศราชกิจจานุเบกษา นุเบกษา
สํานักนิติธรรม

4.2 การใหบริการขอมูล กลุมงานราชกิจจา
ราชกิจจานุเบกษาแก
นุเบกษา
ประชาชนทั่วไป
สํานักนิติธรรม
(1) ทางอินเทอรเน็ต
(2) การขอรับบริการ
ขอมูลดวยตนเอง โดยขอรับ
ขอมูลเปนเอกสาร หรือจะ
คนหาขอมูลจากคอมพิวเตอร
ที่ไดจัดเตรียมไวใหบริการ

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2282 8042,
0 2280 9000 ตอ
123 (ผอ.กลุมงานราชกิจจาฯ)
124 (คุณพงศเทพ)
125 (คุณสุวรรณา)
โทรสาร 0 2280 9048
e-mail ratchakitcha@hotmail.com
เว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
122 (คุณกําธร)
126 (คุณกาญจนา)
โทรสาร 0 2280 9048
e-mail ratchakitcha@hotmail.com
เว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th

งานเกี่ยวกับราชการในพระองค
1. การสถาปนา แตงตั้ง
และถอดถอน หรือใหพน
จากตําแหนง
1.1 การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แหง
พระราชวงศ สมณศักดิ์

กลุมงานสถาปนาและ
แตงตั้ง
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 430
(คุณชัยพร, จ.ส.อ. สมยศ)
โทรสาร 0 2280 9072
e-mail chaiyaphorn@soc.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
1.2 การแตงตั้ง หรือพน
จากตําแหนงขาราชการทุก
ประเภทและเจาหนาทีข่ องรัฐ
1.3 การขอพระราชทาน
ยศและถอดยศ ตํารวจ ทหาร
2. งานความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เชน
การสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูต การขอเปดปดสถานเอกอัครราชทูต
กงสุล การแตงตั้ง
เอกอัครราชทูต กงสุล
3. การแตงตั้งขาราชการ
บุคคล และคณะบุคคล
บางตําแหนงที่กฎหมาย
กําหนดใหตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี และ
นําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง
4. การแตงตั้งขาราชการ
บุคคลและคณะบุคคลที่
กฎหมายกําหนดใหตอง
นําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งโดยไมตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี (เชน
ผูพิพากษา ศาสตราจารย
นายกสภาและกรรมการ
สภาฯ ผูทรงคุณวุฒ)ิ

สํานัก/กอง

เบอรโทรติดตอ

กลุมงานสถาปนาและ
แตงตั้ง
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 430
(คุณชัยพร, คุณสาริศร)
โทรสาร 0 2280 9072
e-mail chaiyaphorn@soc.go.th

กลุมงานสถาปนาและ
แตงตั้ง
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 430
(คุณชัยพร, คุณชัยเปลว)
โทรสาร 0 2280 9072
e-mail chaiyaphorn@soc.go.th

กลุมงานสถาปนาและ
แตงตั้ง
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 430
(คุณชัยพร, จ.ส.อ. สมยศ)
โทรสาร 0 2280 9072
e-mail chaiyaphorn@soc.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งาน
สํานัก/กอง
กลุมงานอาลักษณ
5. การขอพระราชทาน
ความเปนธรรมและ
สํานักอาลักษณและ
พระบรมราชานุเคราะห
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ในเรื่องตาง ๆ เชน
ขอพระราชทานความ
เปนธรรมในเรื่องคดีความ
ตาง ๆ และการขอ
พระบรมราชานุเคราะหใน
เรื่องทุนการศึกษา เปนตน
6. การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ
6.1 การขอพระราชทาน กลุมงานอาลักษณ
นามอาคาร สถานที่
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
6.2 การขอพระราชทาน กลุมงานอาลักษณ
อภัยโทษ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
6.3 การประกาศภาพ
เครื่องหมายราชการ

กลุมงานอาลักษณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

6.4 การขอพระราชทาน กลุมงานอาลักษณ
วิสุงคามสีมา
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
416 (คุณพิชิตชัย)
417 (คุณธเนตร)
418 (คุณสุนันทา)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail pichitchai@soc.go.th

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
416 (คุณพิชิตชัย, คุณนิธิ, คุณธเนตร)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail pichitchai@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
416 (คุณนิธิ, คุณธีระพงษ)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail zunwu999@hotmail.com
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
416 (คุณพิชิตชัย, คุณสุนันทา)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail pichitchai@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
418 (คุณพันธิตร)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail phantid@soc.go.th

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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7. ผลัดเวรเฝาฯ ของ
คณะรัฐมนตรี

8. เครื่องราชอิสริยาภรณ
8.1 ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ
8.2 การแตงกายประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
8.3 การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(1) ขาราชการ
การเมือง สมาชิกรัฐสภา
ขาราชการ พนักงานของรัฐ
และลูกจางประจํา
(2) บุคคลที่กระทํา
คุณประโยชนแกประเทศ
ศาสนา และประชาชน
(ภาคเอกชน)
8.4 การเสนอขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา

สํานัก/กอง
กลุมงานอาลักษณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
418 (คุณสุรศักดิ์)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail surasak@soc.go.th

กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณสมชาย, คุณชเนศ)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail pi-somchai@soc.go.th

กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณสมชาย)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail pi-somchai@soc.go.th

กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณชเนศ)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail schaiyanukul@yahoo.com
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณชเนศ)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail schaiyanukul@yahoo.com

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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8.5 การขอความ
เห็นชอบในการรับและการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ
เหรียญหรือตราตางประเทศ
8.6 การจาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ

สํานัก/กอง
กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
กลุมบริหารงานพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักบริหารกลาง
8.7 การสงคืน
กลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
8.8 การขอพระราชทาน กลุมงาน
พระบรมราชานุญาตเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
9. การจัดทําประกาศกลุมงานลิขติ
นียบัตรกํากับเครื่องราช- สํานักอาลักษณและ
อิสริยาภรณและสัญญา
เครื่องราชอิสริยาภรณ
บัตรยศ

เบอรโทรติดตอ
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณชูศักดิ์, คุณศาตนันทน)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail choosak@soc.go.th

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณเบญจมาศ)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail benchamat@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 403
(คุณสมศักดิ์)
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณชูศักดิ์, คุณวัฒนโชค)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail choosak@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
423-424 (คุณชูศักดิ)์
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail choosak@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
414 (คุณกรรณิกา)
419 (คุณพิลาสลักษณ, คุณวรรณา)
420 (คุณบรรดาศักดิ์)
421 (คุณประภัสสร)

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สํานัก/กอง

10. การขอรับบริการขอมูล กลุมงานฐานันดร
ฐานันดร ผูที่ไดรับ
สํานักอาลักษณและ
พระราชทานอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตําแหนง
และเครื่องราชอิสริยาภรณ

งานอื่น ๆ
1. โครงการ สลค. สัญจร
เยี่ยมกระทรวงตาง ๆ

เบอรโทรติดตอ
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail kannika@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
425 (คุณสถาพร)
426-427 (คุณมณฑา, คุณนุชนาฏ)
โทรสาร 0 2282 8224,0 2280 9071
e-mail sathaporn@soc.go.th
สามารถดูขอ มูลไดที่เว็บไซต
www.mobilesoc.soc.go.th

(โครงการเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหแกสวนราชการ
ซึ่งคณะเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไปพบปะเพื่อซักซอมความเขาใจและรับฟง
ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ในการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี/เรื่องทั่วไปของสวนราชการ
โดยตรง)
2. การรับ-สงหนังสือและ กลุมงานสารบรรณ
เอกสารตาง ๆ เชน
สํานักบริหารกลาง
ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และหนังสือ
แจงมติคณะรัฐมนตรี
3. การศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมสถานที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุมชวยอํานวยการ
สํานักบริหารกลาง

โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
112 (คุณปยะดา)
115 (คุณลาวัลย, คุณนงศนุช)
116 (คุณสุภาวดี)
โทรสาร 0 2280 9046
e-mail piyada@soc.go.th
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ
270 (คุณชิดชาติ)
โทรสาร 0 2280 9044
e-mail b4516@hotmail.com

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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4. การขอรับบริการคนควา
เอกสารประวัติศาสตร
4.1 รายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรี หรือสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2475-ปจจุบัน
4.2 ตนฉบับกฎหมาย
พ.ศ. 2475-ปจจุบัน
4.3 มติคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2475-2500
5. การขอใชบริการ
หองสมุดสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานัก/กอง
เบอรโทรติดตอ
กลุมอนุรักษเอกสารของ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 404
คณะรัฐมนตรี
(คุณสรัณยา)
สํานักบริหารกลาง
โทรสาร 0 2280 6263
e-mail sarunya@soc.go.th

กลุมอนุรักษเอกสารของ โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 404
คณะรัฐมนตรี
(คุณเฉลิมขวัญ)
สํานักบริหารกลาง
โทรสาร 0 2280 6263
e-mail chalermkhwan@soc.go.th

งานการตลาด
โทรศัพท 0 2243 0611 (คุณประภา)
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี 0 2241 3313 (คุณนิภาพร)
และราชกิจจานุเบกษา 0 2243 0614
โทรสาร 0 2243 0616
เว็บไซต www.publishing.soc.go.th
7. รองเรียน รองทุกขเรือ่ ง กลุมงานแผนงาน*
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 453
ทุจริต คอรรัปชันเกี่ยวกับ สํานักสงเสริมและ
(คุณวิบูลยลักษม)
การปฏิบัติงานของ
ประสานงาน
โทรสาร 0 2280 1900
เจาหนาที่สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี
แจงขอมูลไดที่ ตู ปณ. 2
คณะรัฐมนตรี (การสราง
ทําเนียบรัฐบาล
สลค.ใสสะอาด)
e-mail cleansoc@soc.go.th
หมายเหตุ * เปนการแบงกลุมงานภายใน
6. รับพิมพเอกสารทาง
ราชการและงานพิมพ
ทั่วไป

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สํานัก/กอง
เบอรโทรติดตอ
8. การขอเขาชม
กลุมอนุรักษเอกสารของ โทรศัพท 0 2280 3413-4 ตอ 1199
นิทรรศการถาวร
คณะรัฐมนตรี
(คุณปาริฉัตร, คุณธันวดี)
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย สํานักบริหารกลาง
ณ อาคารรําไพพรรณี
บริเวณพิพธิ ภัณฑ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ภาคผนวก
ตัวอยางแบบคํารอง

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แบบคํารองขอรับบริการขอมูลขาวสาร
เลมที่.........เลขที่..............จํานวน……...
เลขรับที่................................
เขียนที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................
ขาพเจา
 นาย 
อายุ..........ป ประเภท





นาง
 นางสาว............................................................
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของรัฐ/องคกรอิสระ
บริษัท/หางหุนสวน/เอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
ประชาชน

สถานที่ติดตอ.............................................................................................................................
...................................... .......................................................โทรศัพท.....................................................
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารฯ พ.ศ. 2540 เรื่อง
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
 ขอสําเนา จํานวน.........หนา
 ขอสําเนาที่มีผูรับรอง จํานวน........หนา
 ขอตรวจดู
 ขอคนควา
 ผูใชบริการสืบคนดวยตนเอง
พรอมนี้ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) ขอสําเนาขาวสาร
จํานวน......หนา คาธรรมเนียม หนาละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน..........บาท
(2) ขอสําเนาขาวสารที่มีผูรับรอง
จํานวน......หนา คาธรรมเนียม หนาละ 5 บาท เปนจํานวนเงิน..........บาท
รวมเงินทั้งสิ้น.....................บาท
○ ไดรับขอมูลครบถวน ○ ไมไดรับขอมูลครบถวน เพราะ....................................
 ระยะเวลาใหบริการไมเกิน 5 นาที/เรื่อง เริ่มตน...........สิ้นสุด.........รวม.............นาที
ลงชื่อ...........................................ผูยื่นคํารอง

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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เรียน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารระบบสารสนเทศ
○ เห็นควรดําเนินการได
○ ไมอาจดําเนินการใหได
เหตุผล.........................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.............................

คําสั่ง
○ อนุมัติ
○ ไมอนุมัติ

ลงชื่อ...............................................ผูอ นุมัติ
(นายประวิทย อมรฤทธิ์)
ผอ. กบส.

ผลการปฏิบัติ
○ 1. คนไมพบขอมูลขาวสาร
○ 2. คนพบขอมูลขาวสารและใหบริการแลว
○ 3. คนพบขอมูลขาวสารและใหบริการแลว
ไดรับเงินคาธรรมเนียม และออกใบเสร็จ
รับเงินใหเรียบรอยแลว

จํานวน....................................บาท

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ตัวอยางแบบคํารองขอรับบริการขอมูลขาวสารราชกิจจานุเบกษา
เลขที่.............../25.......
วันที่........เดือน....................พ.ศ. ...........
1. ขาพเจา
 นาย  นาง

 นางสาว  ชั้นยศ........................................อายุ.............ป

2. อาชีพ
 รับราชการ  นักการเมือง  ธุรกิจ  รับจาง  นักศึกษา  อื่น ๆ ........................
3. สถานที่ติดตอ
 ที่อยูปจ จุบัน เลขที่...............หมูที่..................ตรอก/ซอย..........................ถนน................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท......................................โทรสาร................................
4. ประสงคขอขอมูลโดย
 ขอตรวจดู
 ขอคนควา
 ขอสําเนาแผนละ 1 บาท  ขอสําเนาที่มีผูรับรองแผนละ 5 บาท
5. เรื่องที่ขอขอมูล จํานวน...................เรือ่ ง
5.1 ................................................................................................................. ................ .................
5.2 ................................................................................................................................. ..................
5.3 ................................................................................................................................. ..................
6. วัตถุประสงคการขอขอมูล...................................................................................................... .............
ลงชื่อ...........................................ผูยื่นคํารอง
เฉพาะเจาหนาที่

วันรับคํารอง...../...../.....
เวลา.............................น.

7. ผลการดําเนินงาน
 ใหบริการขอมูลแลวตามขอ........  ไมพบขอมูลตามขอ....... และใหคําชี้แจงแลว
8. ระยะเวลาปฏิบัติตามขอ 5
 ภายในเวลา 10 นาที/เรื่อง
 เกินกวา 10 นาที/เรื่อง เพราะ....... ......................

ลงชื่อ...........................................เจาหนาที่

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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เฉพาะผูยื่นคํารอง
9. ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียม
 สําเนาขอมูล จํานวน..............แผน เปนเงิน.........................บาท
 สําเนาขอมูลที่มีผูรับรอง จํานวน..............แผน เปนเงิน.........................บาท
10. ขาพเจาไดรับ
 สําเนาขอมูลวันที่....................................เวลา................น.
 ทราบการไมพบขอมูลวันที่....................................เวลา................น.
ลงชื่อ...........................................ผูยื่นคํารอง

เฉพาะเจาหนาที่
11. เรียน ผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา
 ทราบ
 อื่น ๆ .............................................
ลงชื่อ...........................................เจาหนาที่

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ตัวอยางแบบคํารองขอรับบริการขอมูลฐานันดร
วันที่........เดือน....................พ.ศ. ...........
ขาพเจา.......................................................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................โทร. ..................................................
ที่ทํางาน..................................................................................................................................................
.....................................................................................................โทร. ..................................................
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลฐานันดรขอ...........................................................................................
..............................................................................................................................................................
เพื่อ........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูยื่นคํารอง
(.....................................)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ
ขอรับบริการ ตั้งแตเวลา.............น. แลวเสร็จเวลา.............น.
1. ความพึงพอใจในการใหบริการ (กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ในชองที่ทา นเลือก
พอใจมาก
พอใจ
• ความสะดวก รวดเร็ว
• ขั้นตอนการปฏิบัติ
• ขอมูล/คําแนะนําที่ไดรับ
• อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่

ไมพอใจ

กรณีที่ไมพอใจ เนื่องจาก...............................................................................................................
2. ขอเสนอแนะอืน่ ๆ .........................................................................................................................

สําหรับเจาหนาที่
1. ระยะเวลาใหบริการ..........นาที ( ) อยูในเกณฑ ( ) ลาชา เนื่องจาก................................................
2. ขอมูลอื่น ๆ ...................................................................................................................................
....................................เจาหนาที่

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ตัวอยางแบบคํารองขอรับบริการคนควาขอมูลและเอกสาร
วันที่........เดือน....................พ.ศ. ...........

1. ขอมูลผูใชบริการ ( ) ภายใน
( ) ภายนอก
( ) อื่น ๆ .........................................
1.1 คํานําหนาชื่อ............ชื่อ.....................................ชื่อสกุล................................................................
1.2 สังกัด...........................................................................................................................................
1.3 ตําแหนง.......................................................................................................................................
1.4 โทรศัพท..........................................................โทรสาร..................................................................
1.5 ที่อยู/ที่ติดตอ................................................................................................................................
2. ขอมูลที่ตองการคนควา
2.1 ....................................................................................................................................................
2.2 ....................................................................................................................................................
2.3 ....................................................................................................................................................
2.4 ....................................................................................................................................................
2.5 ....................................................................................................................................................
3. การใหบริการ
3.1 เอกสารตนฉบับ.............................................................................................................................
3.2 หนังสือ.........................................................................................................................................
3.3 วารสาร-หนังสือพิมพ.....................................................................................................................
3.4 เอกสารฉบับสําเนา........................................................................................................................
3.5 ขอมูลในรูปสื่อ..............................................................................................................................
3.6 ...................................................................................................................................................
4. เจาหนาที่ผูใหบริการ
4.1 ...................................................................................................................................................
4.2 ...................................................................................................................................................

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แผนผัง
จุดขอรับบริการขอมูล

คูมือการขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1

ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารหลังเกา ชั้น 1)
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 436, 268
โทรสาร 0 2280 9000 ตอ 268

2

กลุมงานราชกิจจานุเบกษา
สํานักนิติธรรม
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 122-126
โทรสาร 0 2280 9048
เว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th

3

กลุมงานฐานันดร
สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารหลังเกา ชั้น 2)
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 425-427
โทรสาร 0 2282 8224, 0 2280 9071

4

กลุมอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี
สํานักบริหารกลาง
โทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 404
โทรสาร 0 2280 6263

