
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
วาดวยการจดัใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจด ู

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการจัดใหมีขอมูล

ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ให
สอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีการแบงสวนราชการกรมสรรพสามิตใหม 

 
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู

เปนไปตามที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ กําหนด กรมสรรพสามิต จึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการจัดใหมีขอมูล

ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให

ประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
(๒) คําส่ังกรมสรรพสามิต ที่ ๔๒๕/๒๕๕๐ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใดของกรมสรรพสามิตในสวนที่กําหนดไว

แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และผูมาชวย

ปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต 
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว

ขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกรมสรรพสามิต 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หนา ๑๒/๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
ขอ ๖  ใหอธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กรมสรรพสามิต 

   
 

ขอ ๗  ใหมี “คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กรมสรรพสามิต” เรียก
โดยยอวา “กข.สส.” ประกอบดวย รองอธิบดีซึ่งกํากับดูแลสํานักกฎหมาย เปนประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักแผนภาษีหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี ๒ หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผูแทน ผูอํานวยการ
สํานักบริหารการคลังและรายไดหรือผูแทน เปนกรรมการ 

ใหเลขานุการกรม เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสวนอุทธรณ สํานัก
กฎหมายและหัวหนาฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม เปนผูชวยเลขานุการ 

 
ขอ ๘  ให กข.สส. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต 

และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผยหรือ

ขอมูลขาวสารของราชการที่มีการกําหนดชั้นความลับไว ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไวที่กรม
สรรพสามิตหรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของ
ราชการกับหนวยงานของรัฐและเอกชน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบนี ้

(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ 
(๗) ดําเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๙  การประชุม กข.สส. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๑๐  ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

และคณะกรรมการที่ กข.สส. แตงตั้งโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๑  มติของ กข.สส. ใหถือเปนยุติ เวนแตมีความเห็นเปนหลายฝายหรือมี

เหตุอันสมควรกรณีที่หนวยงานในกรมสรรพสามิตที่เปนเจาของเรื่องมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ให
เสนออธิบดีวินิจฉัยตอไป 

 
หมวด ๒ 

การจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ 
   

 
ขอ ๑๒  ใหหนวยงานในกรมสรรพสามิตจัดสงขอมูลขาวสารของราชการตาม

มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่อยูในความรับผิดชอบสง
ใหสํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือรวบรวมและจัดระบบขอมูลนั้นไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลขาวสารของราชการใดจะเปดเผยไดหรือไม 
ใหนําเสนอ กข.สส. วินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 
ขอ ๑๓  ในการดําเนินงานตามขอ ๑๒ ใหหนวยงานในกรมสรรพสามิต จัดใหมี

เจาหนาที่เพ่ือควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกลาวให
เปนไปดวยความเรียบรอย 

 
หมวด ๓ 

การขอขอมูลขาวสารของราชการและการอนุญาต 
   

 
ขอ ๑๔  การเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการ

และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดทายระเบียบนี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๕  การขอขอมูลขาวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล 
ใหนําเสนออธิบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต 

 
ขอ ๑๖  ขอมูลขาวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูล
ขาวสารของราชการและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวนั้นดวย 

 
หมวด ๔ 

การบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
   

 
ขอ ๑๗  ใหสํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารของ

ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษาคนควา ตลอดจนเผยแพร ขาย จําหนายจายแจก รวมทั้ง
จัดทําสําเนาขอมูลขาวสารของราชการดวย 

การบริการขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ กข.สส. กําหนด 

 
ขอ ๑๘  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนาย ใหคิด

คาใชจายตางๆ ตามหลักเกณฑที่ กข.สส. กําหนด 
 
ขอ ๑๙  การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง

ของขอมูลขาวสารของราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสรรพสามิตประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
ขอ ๒๐  รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารของราชการตามขอ ๑๘ 

และคาธรรมเนียมตามขอ ๑๙ ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 
 
ขอ ๒๑  การบริการสงขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยทางโทรสาร ให

ดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวน โดยใหคํานึงถึงความสิ้นเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสารของ
ราชการ ระยะเวลาและคาใชจายในการสง ทั้งนี้ ใหหัวหนาหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูพิจารณา
อนุญาต 

 
ขอ ๒๒  การบริการขอมูลขาวสารของราชการใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 
หมวด ๕ 

สถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๒๓  ใหสํานักงานเลขานุการกรม จัดสถานที่บริการขอมูลขาวสารของราชการ 
การติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของราชการ หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
และเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในกรมสรรพสามิต เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมชัย  อภิวัฒนพร 

รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  หลักเกณฑการเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารของ

ราชการ และการอนุญาตของกรมสรรพสามิต 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 


