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1. ประเภทข้อมูลข่าวสาร

เราแบ่งข้อมูล
เป็น 2 ประเภท
เพื่อสะดวกในการ
ขอรับบริการ ได้แก่
1. ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยได้
2. ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย

1. ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยได้
1.1 มติคณะรัฐมนตรี

1.2 นโยบายและผลงาน
ของรัฐบาล

- มติคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีชั้นความลับ หรือยกเลิกชั้น
ความลับแล้ว
- มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบตั ิ
- ประมวลมติคณะรัฐมนตรีแต่ละเรื่องที่ไม่มีชั้นความลับ
- ข้อมูลคณะกรรมการตามกฎหมายและตามมติ
คณะรัฐมนตรี
- รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
- นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา
- ผลงานของรัฐบาล
- รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญมติ
คณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
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1. ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยได้
1.3 งานราชการในพระองค์ - หนังสือพระราชลัญจกร
- หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์
- หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- หนังสือข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
- หนังสือประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- แผ่นพับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- ข้อมูลฐานันดร
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.4 กฎหมายและ
ราชกิจจานุเบกษา

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายไทย
- ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา

1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
- ข้อมูลทั่วไปของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- ข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- รายงานประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- สลค.สาร
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2. ข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผย
2.1 มติคณะรัฐมนตรีและเรื่องอื่นที่ยังคงชั้นความลับไว้
2.2 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีทค่ี ณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2.3 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และเรือ่ งอืน่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ยังไม่แล้วเสร็จ
2.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
- ประวัติรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอื่น
- ประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
- ประวัติข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือกรรมการที่ต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี
- ประวัติบุคคลที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ
- สำนวนการสอบสวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำและพนั ก งานราชการของ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือสำนวนการสอบสวนข้าราชการประเภทต่าง ๆ
ที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
(ข้อมูลข่าวสารบุคคลที่กฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดเผยจะต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนจึงเปิดเผยได้)
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
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2. หลักเกณฑ์การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ประเภทข้อมูล
ผูข้ อ
ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูร่ ะหว่างดำเนินการ

ผูอ้ นุญาต

1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย • ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ • ผูอ้ ำนวยการกอง/สำนักเจ้าของ
กองหรือเทียบเท่าขึ้นไปของ
ส่วนราชการ
• เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน*
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายนอก*
• ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตัง้ แต่ระดับ 7 ขึน้ ไป
• บุคคลทัว่ ไป

เรือ่ งขึน้ ไป

2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผย หรือเป็นความลับของ
ราชการ
• เลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือ
2.1 ข้อมูลข่าวสารที่จะ • หัวหน้าส่วนราชการ
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายใน* รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายนอก*
• ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ผูด้ ำรงตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการกอง/สำนัก ขึน้ ไป
• บุคคลทัว่ ไป

หรื อ ที ่ ป รึ ก ษาประจำสำนั ก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เว้นแต่ขอ้ มูลข่าวสาร”ลับทีส่ ดุ ”
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เป็นผูอ้ นุญาต

• ผูอ้ ำนวยการกอง/สำนัก
2.2 ข้ อ มู ล ข่ า วสารที ่ • หัวหน้าส่วนราชการ
ไม่ตอ้ งนำเสนอคณะรัฐมนตรี • เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายใน* เจ้าของเรือ่ งขึ้นไป เว้นแต่
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายนอก*
• ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตัง้ แต่ระดับ 8 ขึน้ ไป
• บุคคลทัว่ ไป

ข้อมูลข่าวสาร”ลับทีส่ ดุ ”
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นผูอ้ นุญาต
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ประเภทข้อมูล
ผูข้ อ
ข้อมูลข่าวสารทีด่ ำเนินการเสร็จแล้ว

ผูอ้ นุญาต

1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย
1.1 ข้ อ มู ล ข่ า วสารที ่
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
และหนังสือเวียนกระทรวง
กรม

• ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง • ข้าราชการตัง้ แต่ระดับ 5 ขึน้ ไป
ของส่วนราชการ
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายใน*
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายนอก**
• บุคคลทัว่ ไป
1.2 ข้อมูลข่าวสาร
• ผูด้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ • ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
สารสนเทศหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั
นอกจาก ข้อ 1.1
กองหรือเทียบเท่าขึน้ ไปของ
มอบหมาย เว้นแต่ข้อมูล
ส่วนราชการ
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายใน* ข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายนอก** ของกอง/สำนักทีเ่ ป็นเจ้าของ
เรือ่ ง ให้ผอู้ ำนวยการกอง/สำนัก/
• ข้าราชการสำนักเลขาธิการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี/
คณะรัฐมนตรี ตัง้ แต่ระดับ 6
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/
ขึน้ ไป
ทีป่ รึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
• บุคคลทัว่ ไป
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้อนุญาต
• เลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือ
2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง • หัวหน้าส่วนราชการ
•
เจ้
า
หน้
า
ที
ป
่
ระสานงานภายใน*
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปิดเผย หรือเป็นความลับ
• เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานภายนอก** หรือทีป่ รึกษาประจำสำนัก
ของราชการ
• ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีผดู้ ำรงตำแหน่ง
เว้นแต่ขอ้ มูลข่าวสาร “ลับทีส่ ดุ ”
ผูอ้ ำนวยการกอง/สำนัก ขึน้ ไป ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
• บุคคลทัว่ ไป
ผูอ้ นุญาต
*เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน : ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย
**เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก : ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่ข้าราชการการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรี หรือ
ให้แก่ผู้ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย
เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในและภายนอกขออนุญาตด้วยวาจาหรือโทรสาร เมื่อส่งมอบข้อมูลแล้วให้ระบุชื่อและ
ตำแหน่งของผู้รับประกอบเรื่องไว้ด้วย

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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3. ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

 มาติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(ดูรายละเอียดจุดให้บริการตามหน้า 12)

ารา
ในเวล

ชการ

 ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ที่





www.cabinet.thaigov.go.th
www.legalreform.go.th
www.ratchakitcha.soc.go.th
www.mobilesoc.soc.go.th

 ขอรับบริการทางโทรสาร

ง
4 ชว่ั โม
2
ด
อ
ตล

ารา
ในเวล

ชการ

 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 )
า
ในเวล

 สมัครเป็นสมาชิก (เฉพาะราชกิจจานุเบกษา)

ารา
ในเวล

ชการ

ราชกา

ร
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ฉบับประชาชน

4. จุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จุดที่ให้บริการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
และข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารงานสารสนเทศ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
สำนักนิติธรรม

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนฐานันดร
ผู้ที่ได้รับพระราชทานอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตำแหน่งและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานฐานันดร
สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์
เช่น มติคณะรัฐมนตรี ตัง้ แต่ปี 24752500 รายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น
(โปรดติดต่อนัดหมายล่วงหน้า)

กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี
สำนักบริหารกลาง

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน
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5. ขัน้ ตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
5.1 ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรี
ขัน้ ตอนการขอรับบริการ
ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักบริหารงานสารสนเทศ
ผูข้ อรับบริการแจ้งความจำนง
ทีจ่ ะขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการฯ
กรณีให้บริการได้

กรณีไม่สามารถให้บริการได้

ผูข้ อรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบคำร้อง

เจ้าหน้าทีช่ แ้ี จงเหตุผลที่
ไม่สามารถดำเนินการให้ได้

เจ้าหน้าทีด่ ำเนินการ
ให้เอกสารตามทีข่ อ

กรณีผขู้ อรับบริการยังไม่ยอมรับผล

ผูข้ อรับบริการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ระยะเวลาให้บริการ
ค่าธรรมเนียม
การยกเว้นค่าธรรมเนียม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าทีช่ แ้ี จงเพิม่ เติม

ยอมรับ

กรณีผขู้ อรับบริการยังไม่ยอมรับผล
และประสงค์จะได้รบั ข้อมูลเพิม่ จะเชิญ
เจ้าหน้าทีเ่ จ้าของข้อมูลมาชีแ้ จง

ยอมรับผล
การพิจารณา

ไม่เกิน 5 นาที/เรือ่ ง นับตัง้ แต่ได้รบั คำร้อง
(กรณีผขู้ อรับบริการแจ้งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน)
 หน้าละ 1 บาท (กรณีไม่มกี ารรับรองสำเนาถูกต้อง)
 หน้าละ 5 บาท (กรณีมกี ารรับรองสำเนาถูกต้อง)
 นักเรียน/นักศึกษา
 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (โดยนำกระดาษมาทดแทน
3 เท่าของเอกสารทีไ่ ด้รบั )
 ผูม
้ รี ายได้นอ้ ยและผูย้ ากไร้ (อยูใ่ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าที)่
 www.cabinet.thaigov.go.th


ยอมรับ
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5.2 ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับราชกิจจานุเบกษา
ขัน้ ตอนการขอรับบริการ
ณ กลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิตธิ รรม
ผูข้ อรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบคำร้อง
เจ้าหน้าทีด่ ำเนินการ
ค้นหาข้อมูลตามทีข่ อ

กรณีไม่พบข้อมูล เจ้าหน้าที่
ชีแ้ จงให้ผขู้ อรับบริการทราบเหตุผล

กรณีพบข้อมูล
เจ้าหน้าทีจ่ ะดำเนินการ
ให้เอกสารแก่ผขู้ อรับบริการ

ยอมรับ

ผูข้ อรับบริการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ระยะเวลาให้บริการ

 ไม่เกิน 10 นาที/เรือ่ ง นับตัง้ แต่ได้รบ
ั คำร้อง

(กรณีผขู้ อรับบริการแจ้งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน)
ค่าธรรมเนียม
 หน้าละ 1 บาท (กรณีไม่มกี ารรับรองสำเนาถูกต้อง)
 หน้าละ 5 บาท (กรณีมกี ารรับรองสำเนาถูกต้อง)
การยกเว้นค่าธรรมเนียม  นักเรียน/นักศึกษา
 ส่ ว นราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โดยนำกระดาษมาทดแทน 3 เท่าของเอกสารที ่ ไ ด้ ร ั บ )
 ผูม
้ รี ายได้นอ้ ยและผูย้ ากไร้ (อยูใ่ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าที)่
 คณะรัฐมนตรี/ผูบ
้ ริหารระดับกระทรวง กรม และคณะกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ratchakitcha.soc.go.th

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และข้อจำกัดในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับราชกิจจานุเบกษาทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th

 ชือ่ เรือ่ ง (เท่าทีท่ ราบ)

สามารถพิมพ์ชอ่ื เรือ่ งทัง้ หมด ข้อความ
หรือเฉพาะคำ และสามารถใช้เงือ่ นไข
พิเศษ AND, OR, NOT ในการสืบค้น
พร้อมกันได้อกี ทางหนึง่
ประเภทราชกิจจานุเบกษา

สามารถค้นหา โดยระบุประเภท
ราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่สามารถ
นำเงือ่ นไขพิเศษ AND,OR, NOT
มาใช้กบั ช่องสืบค้นนีไ้ ด้
เล่ม สามารถค้นหาโดย

ระบุเล่มทีต่ อ้ งการค้นหา

 ตอน และรวมตอนพิเศษ

สามารถค้นหาโดยระบุวา่ ต้องการ
ค้นหาจากตอนใดตอนหนึง่ หรือจะเลือก
กำหนดให้รวมถึง “ตอนพิเศษ”ด้วยก็ได้
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 กำหนดช่วงเวลาการค้นหา

สามารถกำหนดช่วงวัน/เดือน/ปี
แต่ตอ้ งกำหนดช่วงเริม่ ต้นและสิน้ สุด
ควบคูก่ นั ไปทุกครัง้

 ชนิดของเรือ่ ง

สามารถค้นหาโดยระบุชนิดของเรือ่ ง
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด
พระบรมราชโองการ เป็นต้น แต่ระบุ
ได้เพียงชนิดเดียวเท่านัน้

 ค้นหาจากเนือ้ หา (เท่าทีท่ ราบ)

สามารถใช้เงื่อนไขพิเศษ AND, OR,
NOT ในการสืบค้น และยังมีคณ
ุ ลักษณะ
พิ เ ศษที ่ เ รี ย กว่ า Content search
ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็น Text
ได้ทง้ั หมด

Content search คุณลักษณะพิเศษดังกล่าวมีข้อจำกัดในการใช้งานเฉพาะกับเนื้อหา
ของราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังจะต้องใช้โปรแกรม
เสริมพิเศษที่จัดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และบุคคลภายนอกจะใช้งานได้ก็แต่โดยการเป็นสมาชิก
ที ่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามที ่ ส ำนั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุ เ บกษากำหนด

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน
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การสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา
1. สมั ค รด้ ว ยตนเอง ที่สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน
เขตดุสติ กทม. 10300
หรือโทรสอบถามได้ท่ี 0 2243 0613, 0 2243 0399,
0 2243 0398 ต่อ 111, 127
2. ทางไปรษณีย์ แนบใบสมัครพร้อมธนาณัติ
สั ่ ง จ่ า ย ปณฝ. ทำเนี ย บรั ฐ บาล กทม. 10302
ชื ่ อ ผู้รับเงิน นายพิเชษฐ ขำนิพัทธ์ แล้วส่งไปที่
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300

ประเภทและราคาที่จำหน่ายราชกิจจานุเบกษาให้แก่สมาชิกต่อปี
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภท
ก (ฉบับกฤษฎีกา)
ข (ฉบับทะเบียนฐานันดร)
ค (ฉบับทะเบียนการค้า)
ง (ฉบับประกาศและงานทั่วไป)
ราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(ซีดรี อม) (ฉบับกฤษฎีกา) ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549

มารับเอง
120
4,000
1,000
17,000
-

ไปรษณีย์
300
4,200
1,200
17,300
300
300
300
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5.3 ข้อมูลฐานันดร ผูไ้ ด้รบั พระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ
ตำแหน่ง เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และการส่งคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ขัน้ ตอนการขอรับบริการ
เจ้าของประวัตกิ รอกรายละเอียดในแบบคำร้อง
พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมูลฯ
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผขู้ อรับบริการทราบ

กรณีเจ้าของประวัติมิได้มา
ด้วยตนเอง จะต้องมอบผู้แทน
และมีหนังสือมอบอำนาจ
เป็นหลักฐานด้วย

ผูข้ อรับบริการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

  ⌦         

 ⌫  
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หลักเกณฑ์การส่งคืนชดใช้เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประเภทเครื่องราช

หลักเกณฑ์การส่งคืน

1. เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์

1. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ วายชนม์
ผู้รับมรดกจะต้องส่งเครื่องราชฯ คืนภายใน
กำหนด 30 วัน หากไม่สามารถส่งคืนได้ดว้ ย
ประการใด ๆ ทายาทหรือกองมรดกจะต้อง
รับผิดชอบ
2. กรณีทรงเรียกเครื่องราชฯ คืน หากไม่สามารถ
ส่งคืนได้ดว้ ยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคา
แทนเครื่องราชฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นโบราณมงคล
นพรัตนราชวราภรณ์

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีเ่ ชิดชูยง่ิ ช้างเผือก
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

1. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ วายชนม์
ผูร้ บั มรดกจะต้องส่งเครือ่ งราชฯ คืนภายใน
กำหนด 30 วัน หากไม่สามารถส่งคืนได้ดว้ ย
ประการใด ๆ กองมรดกจะต้องรับผิดชอบ
2. กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสูงขึ้น
ต้องส่งคืนเครือ่ งราชฯ ชัน้ รอง หากไม่สามารถ
ส่งคืนได้ดว้ ยประการใด ๆ กองมรดกจะต้อง
ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชฯ ตามที่ทางราชการ
กำหนด
3. กรณีทรงเรียกเครื่องราชฯ คืน หากไม่สามารถ
ส่งคืนได้ดว้ ยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคา
แทนเครื่องราชฯ ตามที่ทางราชการกำหนด
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ประเภทเครื่องราช
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์

หลักเกณฑ์การส่งคืน
1. กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสูงขึ้น
ต้องส่งคืนเครื่องราชฯ ชั้นรอง หากไม่สามารถ
ส่งคืนได้ด้วยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคา
แทนเครื่องราชฯ ตามที่ทางราชการกำหนด
2. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ วายชนม์
ให้ทายาทเก็บรักษาเครื่องราชฯ เฉพาะชั้นสูง
ที่ได้รับพระราชทานไว้เป็นกรรมสิทธิ์


           
         ⌫   
      ⌫  
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5.4 การขอค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
บริหารราชการแผ่นดิน
ขัน้ ตอนการขอค้นคว้าข้อมูลฯ
ผูข้ อค้นคว้าจัดทำหนังสือ
แจ้งความประสงค์ขอค้นคว้าข้อมูลฯ

โปรดระบุ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีของ
เอกสาร และวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

เจ้าหน้าทีเ่ สนอหนังสือ
เพือ่ ขออนุญาตจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรณีอนุญาต
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอค้นคว้าทราบ

ผูข้ อค้นคว้ากรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการขอใช้ขอ้ มูล
หลักเกณฑ์
อนุญาตให้ผขู้ อค้นคว้าคัดลอก
ข้อความได้ แต่ไม่อนุญาตให้
ถ่ายภาพหรือถ่ายสำเนาเอกสาร
เมือ่ สิน้ สุดการค้นคว้า
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอผล
การศึกษาจำนวน 1 เล่ม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะถ่ายสำเนา
เอกสารทีผ่ ขู้ อค้นคว้าได้คดั ลอกไปไว้เพือ่ เป็นหลักฐาน

รวมถึงบทความ/ข้อเขียนที่อ้างถึง หรือรายงาน
ทุกประเภท เพือ่ เก็บเป็นข้อมูลต่อไป

เอกสารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ แ ก่ รายงานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ต้นฉบับกฎหมาย พ.ศ. 2475-ปัจจุบนั มติคณะรัฐมนตรีตง้ั แต่ปี พ.ศ. 2475-2500 เป็นต้น
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การขอใช้บริการห้องสมุด
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีห้องสมุด ที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในวันและ
เวลาราชการ ผู้สนใจขอค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารบริหารราชการแผ่นดิน หรือขอใช้
บริการห้องสมุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300 โทร 0 2280 9000 ต่อ 404

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

⌫ 


 ⌫
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คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

⌫ 
งาน


⌫
สำนัก/กอง

งานเกีย่ วกับคณะรัฐมนตรี

1. ถ้าท่านต้องการเอกสาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี หรือ สำนักบริหารงานสารสนเทศ
อยากทราบว่ามีมติคณะรัฐมนตรี
ทีท่ า่ นต้องการ เผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตหรือยัง

2. ถ้าท่านมีขอ้ สงสัยใน
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานจัดทำมติ
คณะรัฐมนตรีและ
ตอบข้อหารือ
สำนักวิเคราะห์เรือ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ
โทรศัพท์ 02280 9000 ต่อ
436 (คุณศุภนิตย์)
268 (คุณอุมาพร)
โทรสาร 0 2280 9000 ต่อ 268
e-mail thaicabinet@thaimail.com
thaicabinet@soc.go.th
เว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
331 (คุณปัญญาพล)
332 (คุณสิงห์)
โทรสาร 0 2280 9065
e-mail cmm0504@yahoo.com

งานเกีย่ วกับกฎหมาย
1. ถ้าท่านต้องการสอบถาม
สถานภาพร่างกฎหมาย
ทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรี

สำนักนิตธิ รรม

โทรศัพท์ 0 2282 9054-9,
0 2280 9000 ต่อ
304 (คุณพิมพ์ผกา, คุณสุชาดา,
คุณพุฒพิ งษ์)
305, 308 (คุณสมโภชน์)
306 (คุณสาวิตรี)
307 (คุณณัฐฐิรา)
309 (คุณนทีธร, คุณจารุพฒ
ั น์)
โทรสาร 0 2280 9058
e-mail siritat1@soc.go.th

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

งาน

สำนัก/กอง
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เบอร์โทรติดต่อ

2. ถ้าท่านต้องการทราบว่า
กฎหมายทีท่ า่ นสนใจมีการ
พัฒนาปรับปรุงแล้วหรือยัง

กลุม่ งานวิชาการและ
พัฒนากฎหมาย
สำนักนิตธิ รรม

3. ราชกิจจานุเบกษา
3.1 วิธกี ารและขัน้ ตอน
ในการส่งเรือ่ งมาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

กลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา โทรศัพท์ 0 2282 8042,
0 2280 9000 ต่อ
สำนักนิตธิ รรม
123 (ผอ.กลุม่ งานราชกิจจาฯ)
124 (คุณพงศ์เทพ)
125 (คุณสุวรรณา)
โทรสาร 0 2280 9048
e-mail ratchakitcha@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th

3.2 การขอรับบริการข้อมูล กลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา
สำนักนิตธิ รรม
ราชกิจจานุเบกษา
(1) ทางอินเทอร์เน็ต
(2) การขอรับบริการ
ข้อมูลด้วยตนเอง
- ขอรับข้อมูล
เป็นเอกสาร
- ค้นหาข้อมูล
จากคอมพิวเตอร์ทจ่ี ดั เตรียมไว้

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
558 (คุณสุภทั รา, คุณเศรษฐชัย,
คุณกรทิพย์)
557 (คุณรังสิต)
โทรสาร 0 2280 9000 ต่อ 558
e-mail siritat1@soc.go.th
เว็บไซต์ www.legalreform.go.th

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
122 (คุณกำธร)
126 (คุณวิเชียร)
โทรสาร 0 2280 9048
e-mail ratchakitcha@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th
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งาน

สำนัก/กอง

เบอร์โทรติดต่อ

งานเกีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
1. ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
1.1 ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
1.2 ประวัตแิ ละความ
เป็นมา
1.3 ประเภทของเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
1.4 การแต่งกายประดับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อย่างไร
จึงถูกต้อง

กลุม่ งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สำนักอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
423-424 (คุณสมชาย, คุณวิเชียร)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail pi-somchai@soc.go.th

2. ถ้าอยากทราบว่าต้องทำ
คุณประโยชน์อย่างไร จึงจะ
ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

กลุม่ งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สำนักอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
423-424 (คุณธเนศ, ร.ท. สว่าง)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail sawang@soc.go.th

3. การขอรับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตา่ งประเทศ
จะต้องทำอย่างไร

กลุม่ งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สำนักอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
423-424 (คุณวิเชียร, คุณศาตนันทน์)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail wichien@soc.go.th

4. จะต้องส่งเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์คนื เมื่อใด และจะ
ทำอย่างไรถ้าไม่สามารถส่ง
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์คนื ได้

กลุม่ งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สำนักอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
423-424 (ร.ท.สว่าง, คุณวัฒนโชค)
โทรสาร 0 2280 9071
e-mail sawang@soc.go.th

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

งาน

สำนัก/กอง

5. การจัดทำประกาศนียบัตร กลุม่ งานลิขติ
กำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และ สำนักอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สัญญาบัตรยศ
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เบอร์โทรติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
414 (คุณกรรณิกา)
419 (คุณพิลาสลักษณ์,คุณวรรณา)
420 (คุณบรรดาศักดิ)์
421 (คุณประภัสสร)
โทรสาร 0 2282 8224
e-mail kannika@soc.go.th

งานอืน่ ๆ
1. ถ้าต้องการตรวจสอบเรือ่ ง กลุม่ งานสารบรรณ
รับเข้า-ส่งออกของสำนัก
สำนักบริหารกลาง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2. ถ้าท่านต้องการค้นคว้า
เอกสารประวัตศิ าสตร์
2.1 รายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2475ปัจจุบนั
2.2 ต้นฉบับกฎหมาย
พ.ศ. 2475-ปัจจุบนั
2.3 มติคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2475-2500
3. การขอใช้บริการห้องสมุด
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุม่ อนุรกั ษ์เอกสาร
ของคณะรัฐมนตรี
สำนักบริหารกลาง

กลุม่ อนุรกั ษ์เอกสาร
ของคณะรัฐมนตรี
สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
115 (คุณสุภาวดี)
112 (คุณปิยะดา)
โทรสาร 0 2280 9046
e-mail piyada@soc.go.th
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
404 (คุณสรัณยา)
โทรสาร 0 22806263
e-mail sarunya@soc.go.th

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
404 (คุณเฉลิมขวัญ)
โทรสาร 0 22806263
e-amil chalermkhwan@soc.go.th
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คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

งาน
4. รับพิมพ์งานทัว่ ไป

สำนัก/กอง

เบอร์โทรติดต่อ

งานการตลาด
โทรศัพท์
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 0 2243 0611 (คุณประภา)
และราชกิจจานุเบกษา
0 2241 3313 (คุณนิภาพร)
0 2243 0614 (คุณสุนสิ า)
โทรสาร 0 2243 0616
เว็บไซต์ www.publishing.go.th

5. ร้องเรียน ร้องทุกข์เรือ่ ง
กลุม่ งานแผนงาน
ทุจริต คอร์รปั ชันเกีย่ วกับการ สำนักส่งเสริมและ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประสานงานคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(การสร้าง สลค.ใสสะอาด)

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ
450 (คุณวัลภา)
453 (คุณวิบลู ย์ลกั ษม์)
โทรสาร0 2280 1900
แจ้งข้อมูลได้ที่
ตู้ ปณ. 2 ทำเนียบรัฐบาล
e-mail cleansoc@soc.go.th

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน
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ตัวอย่างแบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีและข้อมูลทั่วไป
เล่มที.่ ........เลขที.่ .............จำนวน
รับที่ ................................
วันที่ ................................
เวลา ................................
เขียนที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข้าพเจ้า
อายุ........ปี อาชีพ

วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ. ........................
นาง
นางสาว.............................................................

นาย
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักการเมือง
ประกอบธุรกิจ
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
อาชีพอืน่ (โปรดระบุ).....................................................
สถานทีต่ ดิ ต่อ.......................................................................................................................
.................................................................................................โทรศัพท์............................................
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 เรือ่ ง 1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
ขอตรวจดู
ขอค้นคว้า
ขอสำเนา
ขอสำเนาทีม่ ผี รู้ บั รอง
พร้อมนีข้ า้ พเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ขอสำเนาข่าวสาร
จำนวน........หน้า ค่าธรรมเนียม หน้าละ 1 บาท เป็นเงินจำนวน.............บาท
(2) ขอสำเนาข่าวสาร ทีม่ ผี รู้ บั รอง
จำนวน........หน้า ค่าธรรมเนียม หน้าละ 5 บาท เป็นจำนวนเงิน.............บาท
รวมเงินทัง้ สิน้ .....................บาท
ได้รบั ข้อมูลครบถ้วน
ไม่ได้รบั ข้อมูลครบถ้วน เพราะ..............................
ระยะเวลาให้บริการ/เรือ่ ง เริม่ ต้น......................สิน้ สุด................รวม.........................นาที
ลงชือ่ .......................................ผูย้ น่ื คำร้อง

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

ตัวอย่างแบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลฐานันดร
เขียนที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที.่ ......เดือน...............พ.ศ. ............
เรือ่ ง ขอรับบริการข้อมูลฐานันดร
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..................................................................................................................................................
............................................................................................โทร. ......................................................
ที่ทำงาน.............................................................................................................................................
............................................................................................โทร. ......................................................
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลฐานันดรของ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
เพือ่ ....................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(........................................)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
ขอรับบริการ ตัง้ แต่เวลา.............น. แล้วเสร็จเวลา..............น.
1. ความพึงพอใจในการให้บริการ (กรุณาใส่เครือ่ งหมาย ในช่องทีท่ า่ นเลือก)
พอใจมาก
พอใจ
ความสะดวก รวดเร็ว
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ข้อมูล/คำแนะนำทีไ่ ด้รบั
อัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่

ไม่พอใจ

กรณีทไ่ี ม่พอใจ เนือ่ งจาก..................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ..........................................................................................................................
สำหรับเจ้าหน้าที่
1. ระยะเวลาให้บริการ..........นาที ( ) อยูใ่ นเกณฑ์ ( ) ล่าช้า เนือ่ งจาก..............................................
2. ข้อมูลอืน่ ๆ ....................................................................................................................................
......................เจ้าหน้าที่

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

ตัวอย่างแบบคำร้องขอรับบริการค้นคว้าข้อมูลและเอกสาร
วันที.่ ......เดือน...............พ.ศ. ............
1. ข้อมูลผูใ้ ช้บริการ ( ) ภายใน
( ) ภายนอก
( ) อืน่ ๆ ...................
1.1 คำนำหน้าชือ่ .............ชือ่ ...................................ชือ่ สกุล............................................................
1.2 สังกัด.....................................................................................................................................
1.3 ตำแหน่ง................................................................................................................................
1.4 โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................................
1.5 ทีอ่ ยู/่ ทีต่ ดิ ต่อ..........................................................................................................................
2. ข้อมูลทีต่ อ้ งการค้นคว้า
2.1 .............................................................................................................................................
2.2 .............................................................................................................................................
2.3 .............................................................................................................................................
2.4 ............................................................................................................................................
2.5 ............................................................................................................................................
3. การให้บริการ
3.1 เอกสารต้นฉบับ.......................................................................................................................
3.2 หนังสือ..................................................................................................................................
3.3 วารสาร-หนังสือพิมพ์..............................................................................................................
3.4 เอกสารฉบับสำเนา.................................................................................................................
3.5 ข้อมูลในรูปสือ่ ........................................................................................................................
3.6 ............................................................................................................................................
4. เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
4.1 .............................................................................................................................................
4.2 .............................................................................................................................................

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน
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ตัวอย่างแบบคำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารราชกิจจานุเบกษา
เลขที่ ............./2550
วันที.่ ......เดือน...............พ.ศ. ............
1. ข้าพเจ้า
นาย
นาง
นางสาว
ชัน้ ยศ........................................... อายุ...............ปี
2. อาชีพ
รับราชการ
นักการเมือง
ธุรกิจ
รับจ้าง
นักศึกษา อืน่ ๆ ......................
3. สถานทีต่ ดิ ต่อ
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..................ตรอก/ซอย............................ถนน.........................
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์......................................โทรสาร.........................................
สถานทีท่ ำงาน........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์......................................โทรสาร.........................................
4. ประสงค์ขอข้อมูลโดย
ขอตรวจดู ขอค้นคว้า ขอสำเนาแผ่นละ 1 บาท
ขอสำเนาทีม่ ผี รู้ บั รองแผ่นละ 5 บาท
5. เรือ่ งทีข่ อข้อมูล จำนวน...................เรือ่ ง
5.1 ...........................................................................................................................................
5.2 ...........................................................................................................................................
5.3 ...........................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์การขอข้อมูล..............................................................................................................
ลงชือ่ ..............................................ผูย้ น่ื คำร้อง
เฉพาะเจ้าหน้าที่
7. ผลการดำเนินงาน
ให้บริการข้อมูลแล้วตามข้อ..........
8. ระยะเวลาปฏิบตั ติ ามข้อ 5
ภายในเวลา 15 นาที/เรือ่ ง

วันรับคำร้อง......./......./.......
เวลา...............................น.
ไม่พบข้อมูลตามข้อ...........

และให้คำชีแ้ จงแล้ว

เกินกว่า 15 นาที/เรือ่ ง เพราะ.........................................
ลงชือ่ ..............................................เจ้าหน้าที่
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คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

เฉพาะผูย้ น่ื คำร้อง
9. ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียม
สำเนาข้อมูล จำนวน...............แผ่น เป็นเงิน.....................บาท
สำเนาข้อมูลทีม่ ผี รู้ บั รอง จำนวน ..............แผ่น เป็นเงิน......................บาท
10. ข้าพเจ้าได้รบั
สำเนาข้อมูลวันที.่ .......................................เวลา................น.
ทราบการไม่พบข้อมูลวันที.่ ..........................เวลา................น.
ลงชือ่ .....................................ผูย้ น่ื คำร้อง

เฉพาะเจ้าหน้าที่
11. เรียน ผูอ้ ำนวยการกลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา
ทราบ
อืน่ ๆ ...............................................
ลงชือ่ ....................................เจ้าหน้าที่



            
    
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารหลังเก่า ชัน้ 1)



       
      



     
             
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารหลังเก่า ชัน้ 2)



           ⌫
    

สนง.กพ.
ตึกสันติไมตรี
ตึกบัญชาการ

(อาคารหลังเก่า)

ตึกนารีสโมสร



ตึกไทยคูฟ่ า้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี


ราชกิจจา
นุเบกษา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(อาคาร
หลังใหม่)



สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

สนามหญ้ า

อาคาร 44
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

ห้องสมุด สลค.


สนง.ผู้แทนการค้าไทย

ประตู 5

สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สโมสร สลค.

สะพานมัฆวานรังสรรค์

สนง.กพร.

สนง.ปปช.

กองทัพภาคที่ 1

ไปลาน
พระบรมรูปทรงม้า
ถ.ราชดำเนินนอก

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนผังจุดขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

ประตู 4

ประตู 6

ธ.กรุงไทย ไปรษณีย์ ธ.ออมสิน

ไปเทเวศน์

ถ.พิษณุโลก
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ไปสนามม้านางเลิ้ง

สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ

คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับประชาชน

ประตู 7

ถนนลูกหลวง
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
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คลองผดุงกรุงเกษม
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

องค์การสหประชาชาติ

วัดโสมนัสวรวิหาร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2280-9000, 0-2280-9090
http://www.cabinet.thaigov.go.th

