


 
 

ค ำน ำ 

 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น 
เพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังต้องให้มี  
การเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยการขอดู ตรวจดู 
และ/หรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เมื่อต้องการปกป้องสิทธิของตนเองและตรวจสอบ
การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ประกอบกับส านักงานคะะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช) ได้ด าเนินการประเมินคจะธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาะ พ.ศ. 2564  
โดยมีกลจ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน  
ได้ทราบคจะลักษะะและสถานการะ์ด าเนินงานในด้านคจะธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรจงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทจกแห่งให้มีคจะธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีผลการด าเนินงานบรรลจซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยจทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน 
การทจจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และส านักงานเลขาธิการวจฒิสภาเป็นหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมินคจะธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาะ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยคู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
เลขาธิการวจฒิสภา” ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดในตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 
การบริหาร : การให้บริการ เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อีกทั้งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่ งของการด า เนินการพัฒนาคจะภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ  (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ/ช่องทาง/
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้บจคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วจฒิสภา สามารถปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน  
ในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก และต้องค านึงถึงความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารเกิดความพึงพอใจ 
  คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการ
วจฒิสภา จะแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บจคลากรของส านักงานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบ ค าสั่งส านักงานเลขาธิการวจฒิสภา ประกาศส านักงาน
เลขาธิการวจฒิสภา ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบจคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวจฒิสภา และผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 
 

 กลจ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย 
ส านักบริหารงานกลาง 

                                                                           ส านักงานเลขาธิการวจฒิสภา 
                         เมษายน 2564 
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๑.๑ ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคูม่ือ 

    ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับรำชกำรทั่วไปของวุฒิสภำ ได้แก่  
งำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรของวุฒิสภำ สนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนของสมำชิก
วุฒิสภำตำมบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจของวุฒิสภำ รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลกับของนำนำอำรยประเทศเพื่อ
เป็นข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับวงงำนรัฐสภำต่ำงประเทศของวุฒิสภำ ประสำนงำนกับ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของวุฒิสภำและสมำชิกวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและค ำสั่ง รวมทั้งปฏิบัติ
หน้ำที่อ่ืนตำมที่วุฒิสภำมอบหมำย 

    ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำน ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับทิศทำงกำรพัฒนำ และด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรอบในกำรพัฒนำองค์กร และประเมินด้วยตนเอง เพื่อยกระดับมำตรฐำน  
และคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ที่จัดท ำข้ึนโดยอำศัยค่ำนิยมหลัก (Core-Value) ๑๑ ประกำร 
(ก.พ.ร., ๒๕๕๕ : ๓) ได้แก่ (๑) กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ (๒) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  (๓) กำรให้ควำมส ำคัญ
กับบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๔) ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร (๕) กำรมุ่งเน้นอนำคต (๖) ควำมคล่องตัว 
(๗) กำรเรียนรู้ขององค์กรแต่ละบุคคล (๘) กำรจัดกำรเพื่อนวัตกรรม (๙) กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง (๑๐)  
กำรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำ (๑๑) มุมมองในเชิงระบบ 

    ดังนั้น เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเอง
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร ๗ หมวดด้วยกัน คือ 

    หมวด ๑  กำรน ำองค์กำร 
    หมวด ๒  กำรวำงแผนเชิงยทุธศำสตร์ 
    หมวด ๓  กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    หมวด ๔  กำรวัด วิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 
    หมวด ๕  กำรมุ่งเน้นทรพัยำกรบุคคล  
    หมวด ๖  กำรจัดกำรกระบวนกำร 
    หมวด ๗  ผลลัพธ์กำรด ำเนนิกำร 
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    เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เริ่มด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมแผนพัฒนำ
องค์กร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อเนื่องมำจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนดีข้ึน ตำมกระบวนกำรในหมวด ๖ 
กำรจัดกำรกระบวนกำร โดยจ ำแนกกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ และกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อน ำองค์กรไปสู่
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์และตอบสนองพันธกิจขององค์กร  

    ในปี พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช) ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ได้ทรำบคุณลักษณะและสถำนกำรณ์
ด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำหน่วยงำน
ภำครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 
และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุซ่ึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำน “มำตรฐำนกระบวนกำร
บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ” ใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนดในตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำร : กำรให้บริกำร เป็นคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

    กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เป็นกระบวนกำรสนับสนุนงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซ่ึงกระบวนกำรนี้จะต้องปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมำยที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชำชน โดยก ำหนดสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร และก ำหนดหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 

    โดยที่มำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  บัญญัติให้
หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ได้แก่ 
ข้อมูลข่ำวสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ เช่น ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับโครงสร้ำง  
และกำรจัดองค์กร สรุปอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญและวิธีกำรด ำเนินกำร และข้อมูลข่ำวสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด
รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น  ข้อมูล กฎ ระเบียบ นโยบำย 
หรือกำรตีควำม แผนงำน โครงกำร และงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น 
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    ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร จึงเป็นสถำนที่ที่หน่วยงำนของรัฐจัดรวบรวม  
ข้อมูลข่ำวสำรไว้เพื่อให้ประชำชนสำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้เอง โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร   
ในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วนแต่ถ้ำมีพื้นที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในส ำนักงำนนั้น   
ซ่ึงถ้ำไม่สำมำรถเก็บข้อมูลข่ำวสำรไว้ได้ทั้งหมดในที่เดียวก็สำมำรถแยกเก็บไว้ต่ำงหำกได้ แต่ต้องค ำนึงถึง 
ควำมสะดวกของประชำชนผู้ขอตรวจข้อมูลข่ำวสำรประกอบด้วย 

    ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ สำมำรถเปิดเผยได้ภำยใต้หลักที่ว่ำ 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงในกำรได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับ
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐอันเป็นสิ่งจ ำเป็น เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น และใช้สิทธิ  
ทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง อันเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นรัฐโดยประชำชนมำกยิ่งข้ึน ทั้งยัง
เพื่อพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชำชนมีโอกำสรู้ถึงสิทธิหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ 
เพื่อที่จะปกป้องรักษำประโยชน์ของตนประกอบกับคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรไปพร้อมกัน 

    กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้ให้สิทธิแก่ประชำชนในกำรตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร 
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐ นอกจำกสิทธิตรวจดูแล้วประชำชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรรู้  
นอกเหนือจำกข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู และหน่วยงำนของรัฐที่ได้รับค ำขอ
จำกประชำชนจะต้องด ำเนินกำรจัดหำข้อมูลให้ในเวลำที่เหมำะสม หำกข้อมูลข่ำวสำรใดหน่วยงำนของรัฐ 
ไม่เปิดเผยก็จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ประชำชนทรำบด้วย ทั้งนี้ หำกประชำชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผล 
ในกำรตอบปฏิเสธก็สำมำรถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์และส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำวินิจฉัยได้  

    กลุ่มงำนวินัยและเสริมสร้ำงงำนวินัย ส ำนักบริหำรงำนกลำง จึงได้สรุปข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในภำพรวม และท ำกำรวิเครำะห์ 
เพื่อจัดท ำข้อก ำหนดที่ส ำคัญและน ำปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องมำประกอบกำรจัดท ำ คู่มือกำรปฏิบั ติงำน 
มำตรฐำนกระบวนกำรบริกำร ข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งนี้ เพื่อก ำหนดมำตรฐำน 
ในกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงเป็นวิธีกำรในกำรน ำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว 
จะประกอบด้วยแผนผังกระบวนงำน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รวมทั้งรำยละเอียดและมำตรฐำนคุณภำพงำน 
เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน 
สำมำรถตอบสนองผู้ขอรับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและน ำไปสู่ 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
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๑.๒ วัตถุประสงค์   
    1.2.1 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ขอรับบริกำร ได้แก่ สมำชิก
วุฒิสภำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร บุคคลในวงงำนรัฐสภำ นักเรียน นักศึกษำและประชำชน รวมทั้ง  
จะได้มีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อท ำกำรวิเครำะห์และจัดท ำข้อสรุป เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไปด้วย 

    1.2.2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ เก่ียวกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในแต่ละข้ันตอน เกณฑ์  ข้อก ำหนด 
รำยละเอียด มำตรฐำนของงำน ระยะเวลำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    1.2.3 เพื่อสนับสนนุกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ไว้เป็นแนวทำงกำรปฏบิัติงำน 

    1.2.4 เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏบิัติงำน 
1.3 ขอบเขต 
   โดยที่พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มีเจตนำรมณ์อันเป็น
ควำมคิดพื้นฐำนส ำคัญ 5 ประกำร คือ  
   1) เพื่อเป็นกำรประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน (right to know)  
ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงกว้ำงขวำง และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม  
ในกำรบริหำรของหน่วยงำนของรัฐ อันจะน ำไปสู่กระบวนกำรบริหำรของรัฐที่เป็นธรรม เสมอภำค  
และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
   2) เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงตำม 
ควำมเป็นจริงซ่ึงจะน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของประเทศให้มั่นคง  
และส่งเสริมควำมเป็นรัฐบำลโดยประชำชน 
   3) เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรบำงประเภท (need to protect)  
ซ่ึงกฎหมำยได้ก ำหนดไว้เก่ียวกับกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ ประโยชน์ส ำคัญของเอกชน และคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไปพร้อมกัน 
   4) เพื่อส่งเสริมกำรปฎิรูประบบรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้ ำหน้ำที่ 
หน่วยงำนของรัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐและต่อประชำชน 
   5) เพื่อกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรของภำครัฐ โดยกำรจ ำแนกและจัดระบบ
เพื่อให้กำรน ำไปใช้ประโยชน์ (กำรเปิดเผย) และกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
   จำกเจตนำรมณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น เนื้อหำสำระของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 ตำมมำตรำ 7 มำตรำ 9 และมำตรำ 11 ได้บัญญัติถึงกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐต้องลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่
หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู และข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำน 
ของรัฐต้องจัดหำข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชนผู้ขอ ดังนี้ 
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   ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ตำมมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ 

 ๑. โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรด ำเนินงำน 
 2. สรปุอ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญและวิธีกำรด ำเนินงำน 

   ๓. สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำรหรือค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับหน่วยงำน
ของรัฐ 
   ๔. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย 
หรือกำรตีควำม ทั้งนี ้เฉพำะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภำพอย่ำงกฎ เพื่อให้มีผลเปน็กำรทัว่ไปต่อเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง 

 ๕. ข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
   

   กำรเปิดเผยโดยกำรตั้งเสนอไว้ในสถำนที่หน่วยงำนจัดเตรียมไว้ให้ประชำชน 
เข้ำตรวจดูได้ด้วยตนเองตำมมำตรำ ๙ 
   นอกจำกมีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว กำรเปิดเผยข้อมูลที่รัฐต้องปฏิบัติ
อีกประกำรหนึ่ง คือ กำรแสดงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ ณ สถำนที่ที่หน่วยงำนของรัฐจัดเตรียมไว้
เพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลที่จัดให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ได้แก่ 
   1. ผลกำรพิจำรณำหรือค ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งควำมเห็นแย้ง
และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำวินิจฉัยดังกล่ำว 
            2. นโยบำยหรือกำรตีควำมที่ ไม่ เ ข้ำข่ำยต้องลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
ตำมมำตรำ ๗ (๔) 
   3. แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลังด ำเนินกำร 
   4. คู่มือหรือค ำสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้ำที่ของเอกชน 
   5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีกำรอ้ำงอิงตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกำรจัดพิมพ์
เพื่อให้แพร่หลำยตำมจ ำนวนพอสมควรแล้ว และมีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำโดยอ้ำงอิง 
ถึงสิ่งพิมพ์นัน้ 
   6. สัญญำสัมปทำน สัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนหรือสัญญำร่วมทุน 
กับเอกชนในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
   7. มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมกำรที่แต่งต้ังโดยกฎหมำย หรือโดย 
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรำยชื่อรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำร 
ที่น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำไว้ด้วย 
   8. ข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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   เปิดเผยโดยประชำชนมีค ำขอเป็นกำรเฉพำะรำยตำมมำตรำ ๑๑ 
   เมื่อมีควำมประสงค์จะขอข้อมูลเป็นกำรเฉพำะรำย ผู้ขอข้อมูลต้องขอข้อมูลโดยท ำเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร เขียนให้เข้ำใจได้พอสมควรว่ำขอข้อมูลข่ำวสำรเรื่องใด และส่งค ำขอดังกล่ำวไปยัง
หน่วยงำนของรัฐที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรขอนั้น กำรส่งค ำขอข้อมูลข่ำวสำร
นั้นใช้กับกำรขอเอกสำรรำชกำรปกติทั่วไป 
 
   เปิดเผยโดยหอจดหมำยเหตุแห่งชำติตำมมำตรำ ๒๖ 
   ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่จะเปิดเผยโดยวิธีนี้  คือ ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นเอกสำร
ประวัติศำสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนได้มีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ เอกสำรประวัติศำสตร์ ได้แก่ ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรที่หน่วยรำชกำรของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษำไว้หรือข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
ตำมมำตรำ ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี และข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ เมื่อครบ ๒๐ ปี นับแต่วันที่เสร็จ
สิ้นกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรนั้น ให้หน่วยงำนของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร 
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำ 
 
   ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐห้ำมมิให้
เปิดเผย หรืออำจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผย 
   ๑. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มำตรำ ๑๔) 
   ๒. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐอำจมีค ำสั่งมิให้
เปิดเผย โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ ประโยชน์สำธำรณะ 
และประโยชน์ของประชำชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีลักษณะ ดังน้ี 
   ๒.๑ กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงของประเทศ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ หรือควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศ 
   ๒.๒ กำรเปิดเผยจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ หรือไม่อำจ
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่ำจะเก่ียวกับกำรฟ้องคดี กำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรทดสอบ  
กำรตรวจสอบ หรือกำรรู้แหล่งที่มำของข้อมูลข่ำวสำรหรอืไม่ก็ตำม 
       ๒.๓ ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำรที่น ำมำใช้ในกำร
ท ำควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในดังกล่ำว 
       ๒.๔ กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 
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       ๒.๕ รำยงำนกำรแพทย์หรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลซ่ึงกำรเปิดเผยจะเป็นกำรรุกล้ ำ
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
       ๒.๖ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีกฎหมำยคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่ำวสำร
ที่มีผู้ให้มำโดยไม่ประสงค์ให้ทำงรำชกำรน ำไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
    ๒.๗ กรณีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
 
สิทธิของประชำชนตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร ก ำหนดไว้ดังน้ี 
  ๑. สิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๒๖ 
  ๒. สิทธิคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกรณีมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ ๑๗ 
  ๓. สิทธิร้องเรียนหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๓ 
  ๔. สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๕ 
  ๕. สิทธิได้รับกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๕ 
 
   สิทธิได้รับรูข้้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ในกรณีที่ประชำชนได้ไปใช้สิทธิขอดู
ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรจำกหน่วยงำนใดแล้ว หน่วยงำนของรัฐเพิกเฉยไม่พิจำรณำค ำขอในเวลำ
อันสมควร ประชำชนควรปฏิบัติ ดังน้ี 
       ๑. ไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ โดยท ำหนังสือหรือโดยวำจำ ขอทรำบผลกำร
พิจำรณำ โดยยกสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ข้ึนอ้ำง และให้เวลำพอสมควรในกำรพิจำรณำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
       ๒. ติดตำมทวงถำมผลกำรพิจำรณำ เมื่อครบก ำหนดเวลำอันสมควรตำมข้อ ๑ หำก
พบว่ำเป็นปัญหำระดับเจ้ำหน้ำที่ ให้ขอพบผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นของหน่วยงำนของรัฐแห่งนั้น 
เพื่อเร่งรัดกำรพิจำรณำ และแก้ปัญหำระดับหน่วยงำน 
       ๓. ถ้ำด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้วไม่ได้ผล ให้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 
   สิทธิคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกรณีมีส่วนได้เสียในข้อมูลข่ำวสำรน้ัน              
กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรตำมที่มีผู้ยื่นค ำขอไว้แล้วเห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำร
ดังกล่ำวหำกเปิดเผยไปแล้วอำจท ำให้บุคคลที่เก่ียวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหำยต่อประโยชน์
ได้เสียของบุคคลดังกล่ำว ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่รับผิดชอบกำรพิจำรณำเรื่องน้ีแจ้งให้บุคคล 
ที่เก่ียวข้องดังกล่ำวให้เสนอค ำคัดค้ำนภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสยีในขอ้มลูขำ่วสำรน้ัน
ทรำบว่ำ กำรที่หน่วยงำนของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรใดอันกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนเอง 
ก็อำจยื่นค ำคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรน้ัน ทั้งน้ี ไม่จ ำเป็นต้องได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่
เสียก่อน เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำคัดค้ำนแล้วต้องพิจำรณำค ำขอของผู้ขอข้อมูล และค ำคัดค้ำน 
ของผู้มีส่วนได้เสียประกอบกัน 
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   สิทธิร้องเรียนหน่วยงำนของรัฐ 
               ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิเรยีกร้องได้ต่อเมื่อเห็นว่ำหน่วยงำนของรัฐมีกำรฝ่ำฝืน 
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในกรณีต่ำง ๆ ต่อไปนี ้
        ๑. กรณีไมน่ ำข้อมูลข่ำวสำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำตำมมำตรำ ๗ 
        ๒. กรณีไม่จัดข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนเข้ำตรวจดูตำมมำตรำ ๙ 
        ๓. กรณีไม่จัดหำข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูตำมมำตรำ ๑๑ 
        ๔. กรณีไม่ให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้องหรือไม่ส่งค ำขอให้หน่วยงำนผู้จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร
พิจำรณำตำมมำตรำ ๑๒ 
        ๕. กรณีไม่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอค ำสั่งค ำคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๗ 
        ๖. กรณีไมป่ฏิบัติตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล  
ตำมมำตรำ ๒๓ 
        ๗. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็นหนงัสือ
ของเจ้ำของข้อมูลตำมมำตรำ ๒๔ 
        ๘. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลโดยฝ่ำฝืน 
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๕ (ยกเว้นเป็นกรณีตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสี่) 
        ๙. กรณีไม่สง่มอบข้อมูลข่ำวสำรประวัติศำสตร์ให้กับจดหมำยเหตุเพื่อคัดเลือก 
ไว้ให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำตำมมำตรำ ๒๖ 
      ๑๐. กรณีหน่วยงำนของรัฐปฏบิัติหน้ำที่ลำ่ช้ำ หรือไม่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร  
ตำมมำตรำ ๑๓ 
      ๑๑. กรณีไม่ได้รบัควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่ำวสำรโดยไมม่ีเหตุผล 
อันสมควรตำมมำตรำ ๑๓ 
              ๑๒. กรณีหน่วยงำนของรัฐปฏิเสธว่ำไมม่ีข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ร้องขอและผู้ร้องขอ 
ไม่เชื่อว่ำเป็นควำมจริงตำมมำตรำ ๓๓ 
        กำรร้องเรียนหน่วยงำนของรัฐ ประชำชนมีสิทธิยื่นค ำรอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยอำจไปร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล โดยให้เจ้ำหน้ำที ่
จดบันทึกค ำร้องเรียนไว้ หรอืส่งค ำร้องเรียนทำงไปรษณยี์ถึงประธำนกรรมกำรข้อมลูข่ำวสำรของ
รำชกำรก็ได ้
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   สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร 
   กำรอุทธรณ์ตำมพระรำชบญัญัติน้ี สำมำรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรข้อมลู
ข่ำวสำรได ้ ๓ กรณี คือ 
        ๑. กรณีหน่วยงำนของรัฐมีค ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ได้มีค ำขอ 
        ๒. กรณีหน่วยงำนของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังค ำคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  
ซ่ึงบุคคลผู้คัดค้ำนทรำบว่ำ ตนมีประโยชน์ได้เสีย และผู้มีประโยชน์ได้เสียนั้นได้เสนอค ำคัดค้ำน 
พร้อมเหตุผลประกอบ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวแล้ว 
        ๓. กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลตำมค ำขอ  
เมื่อบุคคลใดเห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน ซ่ึงหน่วยงำนของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง
ตำมที่เป็นจริง และได้ยื่นค ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงำนของรัฐเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง 
   ทั้ง ๓ กรณีดังกล่ำว ประชำชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร 
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อพิจำรณำส่งค ำอุทธรณ์ให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผย  
ข้อมูลข่ำวสำรพิจำรณำวินิจฉัยต่อไป 

   สิทธิได้รับกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 
      กำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐ 

ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล กำรรองรับกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือควำมเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีที่จะมีกำรกล่ำวหรือไขข่ำวแพร่หลำย 
อันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบสิทธิส่วนบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ ๓2 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในทุกหน่วยงำน
ต้องรับทรำบถึงหลักปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง  
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 หน่วยงำนของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงำนของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน  โดยปรำศจำก 
ควำมยินยอมเป็นหนังสือของเจ้ำของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้ำหรือในขณะนั้นมิได้ และบุคคลย่อมมีสิทธิ 
ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค ำขอเป็นหนังสือ หน่วยงำน
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่ำวสำรนั้น จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท ำกำรแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดู
หรือได้รับส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลส่วนที่เก่ียวกับบุคคลนั้น ถ้ำบุคคลนั้นเห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำร
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตำมที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นค ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงำน
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่ำวสำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำรส่วนนั้นได้  ในกรณี
หน่วยงำนของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค ำสั่ง
ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำร ผู้นั้นสำมำรถยื่นค ำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และไม่ว่ำกรณีใด ๆ ให้เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงำนของรัฐ
หมำยเหตุค ำขอของตนเองไว้กับข้อมูลข่ำวสำรส่วนที่เก่ียวข้องได้ ทั้งนี้ เป็นไปตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ 
๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 



10 
 

   ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ได้จัดข้อมูลข่ำวสำรฯ แยกออกตำมประเภทข้อมูล
ข่ำวสำรที่ได้ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อประชำชนต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรประเภทใดสำมำรถค้นหำจำกแฟ้มสำรบัญ
เอกสำรซ่ึงก ำหนดเป็นประเภทของข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ เช่น ต้องกำรทรำบ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลังด ำเนินกำรก็ต้องไปดูที่แฟ้มเอกสำรในมำตรำ ๙ (๓) ซ่ึงเป็น
เรื่องเก่ียวกับแผนงำน โครงกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลังด ำเนินกำร ถ้ำต้องกำร
ค้นหำจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ สำมำรถค้นหำได้ใน ๒ กรณี คือ พิมพ์ชื่อข้อมูลที่ต้องกำรลงในเครื่อง 
หรือพิมพ์ประเภทของข้อมูลว่ำอยู่ในมำตรำใด เครื่องก็จะท ำกำรค้นหำข้อมูลให้ โดยบอกประเภท 
ของข้อมูล ชื่อหนังสือ พร้อมรหัสหนังสือ เพื่อให้สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลดังกล่ำวจำกแฟ้มเอกสำร          
กรณีผู้ขอข้อมูลต้องกำรส ำเนำเอกสำรที่ได้ตรวจดู หรือต้องกำรส ำเนำพร้อมค ำรับรองเอกสำร ผู้ขอ
ต้องกรอกแบบฟอร์มกำรขอส ำเนำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำ
ตำมที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำก ำหนด 

  ช่องทำงกำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒิุสภำ เลขที่ 1111 ชั้น 1 ถนนสำมเสน  

     แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 
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 2. ยื่นค ำขอผ่ำนทำงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่    
          https://www.senate.go.th/view/13/ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร/TH-TH   
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      3. กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผ่ำนทำงโทรศัพท์  
        โดยติดต่อทีห่มำยเลข 0 2831 9492 - 3  
 
  

 

    4. กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผ่ำนทำงโทรสำร  
       โดยติดต่อที่หมำยเลข 0 2831 9470  
 

 

 
 
   5. กำรขอรับบริกำรทำงไปรษณีย์ โดยจัดท ำหนังสือ เรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
        พร้อมระบุรำยละเอียดของข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรให้ชัดเจน โดยแนบส ำเนำบัตรประจ ำประชำชน 
        หรือบัตรประจ ำตัวนิสิต/นักศึกษำ และจัดส่งมำที่ 
 

 

 

  เรยีน  เลขำธิกำรวฒิุสภำ 

   ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒิุสภำ  

   เลขที่ 1111 ชัน้ 1 ถนนสำมเสน  
   แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต 

   กทม.  ๑๐3๐๐ 
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๑.4 ค ำจ ำกัดควำม  

“ข้อมูลข่ำวสำร” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่สื่อควำมหมำยใหรู้้เรื่องรำวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใด ๆ     
และไม่ว่ำจะไดจ้ัดท ำไว้ในรูปของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนงัสือ แผนผัง ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิลม์    
กำรบันทึกภำพและเสียงกำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว ้ 
ปรำกฏได้  

“ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐ      
หรือข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับเอกชน  

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมภิำค รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ ศำลเฉพำะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับกำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดี องค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ หน่วยงำนอิสระของรัฐและหน่วยงำนอ่ืนตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

    “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่ึงปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ 

    “ผู้ขอรับบริกำร” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ นิติบุคคลตำมกฎหมำย  
หน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ  

    “ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ศูนย์ให้บริกำรและประสำนงำน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  

    “ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับสิ่งเฉพำะตัว 
ของบุคคล เช่น กำรศึกษำ ฐำนะกำรเงิน ประวัติสุขภำพ ประวัติอำชญำกรรม หรือประวัติกำรท ำงำน 
บรรดำที่มชีื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมำย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท ำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น  
ลำยพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบนัทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ำย และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูลข่ำวสำร
เก่ียวกับสิ่งเฉพำะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย  
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๑.๕ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
    ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มหีน้ำที่ดังนี้  
    ๑) รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ต้องเปิดเผย 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว ้ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
   ๒) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรแก่ผู้ขอรับบริกำร เข้ำตรวจดูศึกษำค้นคว้ำ 
แนะน ำ ตลอดจนเผยแพร่ขำย จ ำหน่ำยจ่ำยแจก รวมทัง้จัดท ำส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
   ๓) ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่มีหรือครอบครองข้อมูล
ข่ำวสำร       
   ๔) รับผิดชอบกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรใหบ้ริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ตำมประกำศที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ก ำหนด  
และน ำรำยได้ดังกล่ำว  ส่งกลุ่มงำนกำรเงิน ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
    ๕) ด ำเนินงำนอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำมอบหมำย 

คณะกรรมกำรข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
          คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
เรียกโดยย่อว่ำ “กข.สว” ประกอบด้วยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญสงักัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ต้ังแต่ระดับ ๑๐ ข้ึนไป ซึ่งเลขำธิกำรวุฒิสภำมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร และรองประธำน 
กรรมกำร และกรรมกำร ไดแ้ก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
กรรมำธกิำร ๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ และให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำงเปน็กรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี ้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ท่ี 2061/2562 ลงวันที ่30 ตุลำคม 2562 มีจ ำนวน 15 คน ดังนี ้  
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นายสรุตัน์  หวงัตอ่ลาภ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ประธานกรรมการ 

นางปณัณติา สท้านไตรภพ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 

รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

รอ้ยต ารวจเอกหญงิ วริญัญา  ประสพสขุ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

- วา่ง - 

ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ 

กรรมการ 

นายทศพร แยม้วงษ ์

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

กรรมการ 

นายนรมติร คณุโลกยะ 

ผู้อ านวยการส านัก 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

นางสาวดาวกิา สมทุรธาลยั 

ผู้บังคับบญัชากลุ่มงานบริการทั่วไป 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง 

กรรมการและเลขานุการ 

นายภฏั บพธินติกิลุ 

นิติกรปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวชลธชิา มีแสง 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

กรรมการ 

นายอมัฤทธิ ์เกตแุกว้  

ผู้อ านวยการส านักการประชุม 

กรรมการ 

นางยวุด ี รปูขจร 

ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๑ 

กรรมการ 

นางนพเก้า  สุขะนนัท ์

ผู้อ านวยการส านักก ากับและตรวจสอบ 

กรรมการ 

นายชาตชิาย  เนือ่งนยิม 

ผู้อ านวยการส านัก 

รายงานการประชุมและชวเลข 

กรรมการ 

นายตน้พงศ ์ ตัง้เตมิทอง 

ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ 

กรรมการ 

https://service.senate.go.th/registration/showD.php?id=143
https://service.senate.go.th/registration/showD.php?id=266
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   อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ มีดังน้ี 
   ๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบรหิำร กำรจัดระบบ กำรขอ กำรอนุญำต  
กำรบริกำร ขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร ตลอดจนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำ
ส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยควำมเห็นชอบของเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
    ๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำประเภทข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรทีไ่มต่้อง
เปิดเผยหรือข้อมูลทีเ่ปน็ควำมลับของรำชกำร และกำรคุม้ครองข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและ
พิจำรณำวนิิจฉัยว่ำข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำจะเปิดเผยไดห้รือไม่  
    ๓) พิจำรณำวินจิฉัยประเภทข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำรท่ีควรจดัเกบ็ไว้ที่ส ำนักงำน 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ หรือส่งไปยังหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติ กรมศิลปำกร หรือหนว่ยงำนอื่นของรัฐ 
ที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
    ๔) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นในกรณีทีม่ีปญัหำเกีย่วกับควำมเชื่อมโยง 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำรกบัส่วนรำชกำรและเอกชน  
    ๕) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นในกรณีทีม่ีปญัหำและอุปสรรคเกี่ยวกบั 
กำรด ำเนนิกำรตำมระเบียบนี้  
    ๖) เชิญบุคคลใด ๆ มำสอบถำมหรือใหค้ ำชีแ้จงแสดงควำมเหน็เกี่ยวกับ 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร              
   ๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อกำรปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ตำมที ่ 
กข.สว.มอบหมำย 
    ๘) ด ำเนนิงำนอืน่ใดตำมที่เลขำธกิำรวุฒิสภำมอบหมำย 
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1.6 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกรณีมีผู้ขอข้อมูลข่ำวสำร 
(1) กรณีผู้ขอข้อมูลเข้ำตรวจดูและขอส ำเนำข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร ตำมมำตรำ ๗ 

และมำตรำ ๙  ที่จัดวำงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่  กฎหมำย/ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำ 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร  
(กลุ่มงำนวนิัย 
และเสริมสรำ้งงำนวินัย)  

๑. สอบถำมควำมตอ้งกำรของ 
ผู้ขอรับบริกำรที่จะขอรับบรกิำร
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร  
๒. ตรวจสอบรำยชื่อข้อมูล
ข่ำวสำร ตำมดัชนีในศนูย์ข้อมูลฯ
ตำมควำมประสงค ์ 
๓. ถ้ำผู้ขอประสงค์จะขอจดัท ำ
ส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรต้องกรอกแบบ
ขอใช้บรกิำร พร้อมลงลงลำยมือชื่อ  
๔. ลงทะเบียนรับเรื่องที่สำรบรรณ 
๕. น ำแบบขอใชบ้ริกำรขอ้มลู
ข่ำวสำรของรำชกำร ที่ลงทะเบียน
รับจำกสำรบรรณกลำง ลงทะเบียน
รับควบคมุเรื่องของศนูย์ข้อมูล
ข่ำวสำร เพื่อเป็นหลักฐำนในกำร
อ้ำงอิง 
๖. จัดท ำส ำเนำขอ้มูลขำ่วสำรและ 
รับรองส ำเนำถกูต้อง และกำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ขอ  
๗. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็น ำส่ง
ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ 
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เปน็ 
หลักฐำนอ้ำงอิง  
๘. ให้ผู้ขอรับบรกิำรลงชื่อรบั
ข้อมูลขำ่วสำรตำมทีข่อ 

๑. พระรำชบญัญตัิขอ้มูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒. ระเบียบส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ
ว่ำดว้ยข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓. ประกำศคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง หลกัเกณฑ์
กำรเข้ำตรวจดู ศึกษำค้นควำ้  
หรือขอส ำเนำขอ้มูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร 
๔. ประกำศคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง กำรเรียก
ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
๕. ประกำศส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ไม่ตอ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 15 
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูลขำ่วสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 ประกำศ  
ณ วนัที่ 14 กนัยำยน 2561 
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(2) กรณีผู้ขอข้อมูลมีค ำขอเป็นหนังสือ ขอข้อมลูข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๑ 
และข้อมูลขำ่วสำรอยู่ในควำมครอบครองของหลำยส ำนัก 

 

 
                                                    

ผู้รับผิดชอบ  
หน้ำที่  กฎหมำย/ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

เจ้ำหนำ้ที่กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป  

ลงทะเบียนรบัเรื่องที่สำรบรรณกลำง 
เพื่อส่งต่อใหเ้จ้ำหน้ำทีป่ระจ ำ 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
(กลุ่มงำนวนิัยและเสรมิสร้ำงงำน
วินัย) 

๑. พระรำชบญัญตัิขอ้มูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒. ระเบียบส ำนกังำนเลขำธกิำร 
วุฒิสภำว่ำด้วยขอ้มูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓. ประกำศคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรเข้ำตรวจด ูศกึษำ
ค้นคว้ำ  
หรือขอส ำเนำขอ้มูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร 
๔. ประกำศคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง กำรเรียก
ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร  
๕. ประกำศส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ไม่ตอ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 15 
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูลขำ่วสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 ประกำศ  
ณ วนัที่ 14 กนัยำยน 2561 
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ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่  กฎหมำย/ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศูนย์ขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  
(กลุ่มงำนวนิัย 
และเสริมสรำ้งงำนวินัย)  

๑. วิเครำะหค์ ำขอของผู้ขอรบับริกำรว่ำตอ้งกำร
ข้อมูลขำ่วสำรเรือ่งอะไรและข้อมูลข่ำวสำรนั้น 
อยู่ในควำมครอบครองของส ำนักใดบ้ำง   
๒. จัดท ำหนังสือถึงส ำนักทีม่ีหรือครอบครอง 
ข้อมูลขำ่วสำรเพ่ือพิจำรณำ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรงำนกลำง เป็นผู้ลงนำมในหนังสือ  

 

เจ้ำหนำ้ที่ของส ำนักที่ม ี
หรือครอบครองข้อมูลข่ำวสำร 

- วิเครำะหค์ ำขอ และด ำเนนิกำรจดัหำ รวบรวม
ข้อมูลขำ่วสำรที่อยู่ในควำมครอบครอง ท ำหนงัสือ
น ำส่งข้อมูลใหก้ลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศูนย์ขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  
(กลุ่มงำนวนิัยและเสรมิสร้ำงงำน
วินัย) 

๑. เมื่อได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกส ำนกั 
ผู้ครอบครองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
จัดท ำหนังสือเสนอผูบ้ังคบับญัชำตำมล ำดับ 
ลงนำม เพ่ือน ำส่งขอ้มูลขำ่วสำรให้แก่ผู้ขอ 
โดยรองเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ควบคุมก ำกับ  
ดูแลส ำนักบรหิำรงำนกลำงเป็นผู้ลงนำม 
๒. เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศนูย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร เรียกเกบ็ ค่ำธรรมเนียม 
และน ำส่งให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน   
๓. จัดเก็บส ำเนำหนังสือไว้เป็นหลกัฐำน
อ้ำงอิง 
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(3) กรณีผู้ขอข้อมูลมีค ำขอเป็นหนังสือขอข้อมลูข่ำวสำรตำมมำตรำ 11 และตอ้งส่งเรือ่ง 
ให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ พิจำรณำ  
(เจ้ำของเรือ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยวำ่ข้อมูลข่ำวสำรน้ันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเปิดเผยได้) 

 

ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่  กฎหมำย/ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศูนย์ขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  

  (กลุ่มงำนวนิัยและเสรมิสรำ้ง 
   งำนวินัย) 

1. รับเรื่องจำกส ำนักทีม่ีหรอืครอบครอง
ข้อมูลขำ่วสำร ลงทะเบียนรบัในระบบสำร
บรรณอเิล็กทรอนิกสข์องศูนย์ข้อมูลขำ่วสำร 
2. น ำเรื่องเสนอประธำนกรรมกำร 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
๓. เมือ่ประธำนกรรมกำร พิจำรณำแล้ว  
มีค ำสั่งใหน้ดัประชุมคณะกรรมกำร 
๔. เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศนูย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร จัดท ำหนังสือ
นัดพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุ 
และส่งหนงัสือนดัประชมุ 
5. ฝ่ำยเลขำนกุำรจดัท ำหนงัสือแจ้งมต ิ
ที่ประชมุ ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักที่มหีรือ
ครอบครองข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือด ำเนนิกำร 
ตำมมติทีป่ระชุมของคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 
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ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ กฎหมำย/ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

เจ้ำหนำ้ที่ของส ำนัก 
ที่มีหรือครอบครอง
ข้อมูลขำ่วสำร 

 

กรณีอนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร  
๑. ด ำเนนิกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร 
ที่อยู่ในควำมครอบครอง 
๒. จัดท ำหนังสือเพื่อน ำส่งขอ้มูลข่ำวสำร 
ให้แก่ผูข้อรบับรกิำร เพื่อเสนอรองเลขำธิกำร
วุฒิสภำทีค่วบคุมก ำกับดแูลส ำนัก  
เป็นผู้ลงนำม 
๓. เจ้ำหนำ้ที่ของส ำนกั ที่มหีรือครอบครอง
ข้อมูลขำ่วสำร เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม  
และน ำส่งให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขอ  
๔. น ำส่งขอ้มูลขำ่วสำรใหแ้ก่ผู้ขอ 
กรณีไม่อนุญำตให้ข้อมูลขำ่วสำร   
จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรวินจิฉัยให้ผู้ขอทรำบ  
โดยรองเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ควบคุมก ำกับ  
ดูแลส ำนัก เปน็ผู้ลงนำม เพือ่แจ้งสิทธ ิ
ในกำรยืน่อุทธรณ์ตอ่ประธำนกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำร ส ำนักงำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
ท ำเนียบรัฐบำล กทม. 10300 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชกาแผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
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ยื่นค าขอทางเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

(www.senate.go.th/view/13/ 
ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร/TH-TH) 

ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อเป็นหนังสือ 

ลงทะเบียนหนังสือ        
รับส่วนกลาง 

พิจารณาส่งให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

เปิดเผยไม่ได้/ไม่แน่ใจ เปิดเผยได้ 

ส่งเรื่องให ้ 
กข.สว. พิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
แจ้งผลการพิจารณา 

ของ กข.สว. 
ให้ส านักเจ้าของเรื่อง

ทราบ 

จนท.ประจ าศูนย์ 
บันทึกค าขอเรื่องที่ 

ขอรับบริการ 

ติดต่อด้วยตนเอง 

กรอกแบบค าขอ 
ข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์วิเคราะห์เรื่องที่ขอ 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เปิดระบบค าขอ 

ไม่มีข้อมูลตามทีข่อ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
โดยให้ติดต่อขอจาก

หน่วยงานอื่น 

มีข้อมูลตามท่ีขอ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า/
ค้นหา จากดัชนีข้อมูล

ข่าวสาร 

ผู้ขอข้อมูลรับทราบ
ค าแนะน า 

 
ผู้ขอข้อมูล 

รับข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าส าเนา/รับรองส าเนา  
และจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/        
แจ้งผู้ขอรับข้อมูลข่าวสาร       
และช าระค่าธรรมเนียมท่ี 
ส านักการคลังและงบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ค าขอ 

มติไม่ให้เปิดเผย มติให้เปิดเผย 

แจ้งเหตุผลการพิจารณา 
ให้ผู้ขอทราบ 

 
จัดท าส าเนา/รับรองส าเนาข้อมูล 
 และจัดท าบันทึกเสนอรองเลขาธิการ 
วุฒิสภา (ท่ีก ากับดูแลส านัก 
บริหารงานกลาง)  
พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ขอมารับข้อมูลข่าวสาร   
และช าระค่าธรรมเนียมท่ีส านัก 
การคลังและงบประมาณ 
 
 
 
 

ผู้ขอ 
รับข้อมูลข่าวสาร 

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

ติดต่อทางโทรสาร 



 

 

ภายใน 
ระยะ 
เวลา 
๑ วัน 

 
แผนผังกระบวนการ (Work flow)  

ก                     กรณีการให้บริการประชาชนที่เขา้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หรือขอส าเนาข้อมูลขา่วสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

ที่จัดวางไว้ ณ ศูนย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ตรวจดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์      
 www.senate.go.th/view/13/                
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/TH-TH    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    เจ้าหน้าท่ี 
             ประจ าศูนย์ข้อมูลฯ รับ 
         แบบค าขอฯ ตรวจสอบ/วิเคราะห์ 
        อนุญาตให้ข้อมูล โดยจัดท าส าเนา/ 
                   รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอข้อมูลเข้าตรวจดู/ขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ลงทะเบียนชื่อในสมุด 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลฯ ให้ค าแนะน า/ 
ค้นหาข้อมูลจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 

ตรวจดูเอกสารในแฟ้ม 
ท่ีจัดวางไว้ 

ผู้ขอไม่ประสงค์จัดท าส าเนา 
ข้อมลูข่าวสาร 

ผูข้อข้อมูล 
แจ้งความประสงค์ 

ขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร 

กรอกแบบขอใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ จบขั้นตอน 

ผู้ขอข้อมูลช าระค่าธรรมเนียม 
ท่ีส านักการคลังและงบประมาณ 

ผู้ขอรับข้อมูลข่าวสาร 



 

  

ผูข้อรับ 

ขอ้มลูข่าวสาร 
ข่วสร 
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แผนผังกระบวนการ (Work flow) 
  ข  กรณกีารให้บรกิารข้อมูลขา่วสารแก่ผู้รอ้งขอที่มีค าขอเป็นหนังสือ 

ตามมาตรา ๑๑ และข้อมลูข่าวสารที่ขออยู่ในความครอบครองของหลายส านัก 
 

 

 
 
 
 

          ลงทะเบียนหนังสือรับส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส านักผู้ครอบครองข้อมูลตรวจสอบ 
    วิเคราะห์ค าขอและจัดท าส าเนา/ 
           จัดหาข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผู้ขอข้อมูลส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอข้อมูล 
ของราชการ เป็นลายลักษณ์อักษร 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลฯ วิเคราะห์ค าขอว่าเป็นข้อมูลข่าวสารมาตรา/ประเภทใด 
และอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใดแล้วส่งค าขอไปยังหน่วยงานน้ัน 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง มีหนังสือถึง ผอ. ส านักที่ครอบครองข้อมูล 
(ข้อมูลอยู่หลายส านัก) 

แจ้งผลการพิจารณาและน าส่งข้อมูลข่าวสาร ให้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์) 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลฯ ท าหนังสือน าส่งข้อมูล 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาลงนาม 

ผู้ขอข้อมูลช าระค่าธรรมเนียม 
ท่ีส านักการคลังและงบประมาณ 

 

ภายใน 
ระยะ 
เวลา 

๑๐ วัน 
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คําอธิบายสัญลักษณ์  

สัญลักษณ ์ คําอธิบาย 

 จุดเริม่ต้น หรือจดุสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

กระบวนการที่มีกจิกรรมย่อยอยูภ่ายใน 

 กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

 ขั้นการตัดสินใจ 

 ฐานข้อมูล 

 เอกสาร / รายงาน 

 เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

 จุดเช่ือมต่อระหว่างข้ันตอน / กระบวนการ 

 จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ากัน 

  ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนําเข้า / ส่งออกของเอกสาร / รายงาน / ฐานข้อมูล   
ที่อาจเกิดขึ้น 
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แผนท่ีส ำหรบัเดินทำงเพ่ือขอรบับรกิำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒิุสภำ 
เลขที่ 1111 ชั้น 1 อาคารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนสามเสน  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
โทรศัพท์ 0 2831 9492 - 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อำคำรรฐัสภำ 

(เกียกกำย) 

แม่น ําเจ้าพระยา 












































































































































