








    
ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคูม่ือ 

    ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของวุฒิสภำ ได้แก่  
งำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรของวุฒิสภำ สนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และวิจัยในเรื่องต่ำง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนของ
สมำชิกวุฒิสภำตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลกับของนำนำอำรยประเทศ
เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่ เกี่ยวข้องกับวงงำนรัฐสภำต่ำงประเทศของวุฒิ สภำ 
ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน  
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของวุฒิสภำและสมำชิกวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศและค ำสั่ง รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่วุฒิสภำมอบหมำย 

    ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำน ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับทิศทำงกำรพัฒนำ และด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรอบในกำรพัฒนำองค์กร และประเมินด้วยตนเอง เพ่ือยกระดับมำตรฐำน  
และคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ที่จัดท ำขึ้นโดยอำศัยค่ำนิยมหลัก (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) กำรจัดกำรเพ่ือนวัตกรรม (๙) กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง (๑๐)  
กำรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำ (๑๑) มุมมองในเชิงระบบ 

    ดังนัน้ เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จึงเป็นเกณฑ์ท่ีองค์กรใช้ประเมนิตนเอง
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร ๗ หมวดด้วยกัน คือ 

    หมวด ๑  กำรน ำองค์กร 
    หมวด ๒  กำรวำงแผนเชิงยทุธศำสตร์ 
    หมวด ๓  กำรให้ควำมส ำคญักับบุคลำกรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
    หมวด ๔  กำรวดั วิเครำะหแ์ละกำรจดักำรควำมรู้ 
    หมวด ๕  กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบคุคล  
    หมวด ๖  กำรจดักำรกระบวนกำร 
    หมวด ๗  ผลลัพธ์กำรด ำเนนิกำร 
 
 



2 
 

 
 
    เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้เริ่มด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมแผนพัฒนำ
องค์กร ประจ ำปี ๒๕๕๓ ต่อเนื่องมำจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำรสนับสนุน เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น ตำมกระบวนกำรในหมวด ๖ 
กำรจัดกำรกระบวนกำร โดยจ ำแนกกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ และกระบวนกำรสนับสนุน เพ่ือน 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 เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินฯ ได้ทรำบคุณลักษณะและสถำนกำรณ์
ด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำหน่วยงำน
ภำครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 
และเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุซึ่งเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด 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 ซึ่งกระบวนกำรนี้จะต้องปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 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 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงสร้ำง  
และกำรจัดองค์กร สรุปอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญและวิธีกำรด ำเนินกำร และข้อมูลข่ำวสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด
รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น  ข้อมูล กฎ ระเบียบ นโยบำย 
หรือกำรตีควำม แผนงำน โครงกำร และงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น 
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    ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร จึงเป็นสถำนที่ที่หน่วยงำนของรัฐจัดรวบรวม  
ข้อมูลข่ำวสำรไว้เพื่อให้ประชำชนสำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้เอง โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร   
ในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วนแต่ถ้ำมีพ้ืนที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในส ำนักงำนนั้น   
ซึ่งถ้ำไม่สำมำรถเก็บข้อมูลข่ำวสำรไว้ได้ทั้งหมดในที่เดียวก็สำมำรถแยกเก็บไว้ต่ำงหำกได้ แต่ต้องค ำนึงถึง 
ควำมสะดวกของประชำชนผู้ขอตรวจข้อมูลข่ำวสำรประกอบด้วย 

    ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ สำมำรถเปิดเผยได้ภำยใต้หลักที่ว่ำ 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงในกำรได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐอันเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น และใช้สิทธิ  
ทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง อันเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นรัฐโดยประชำชนมำกยิ่งขึ้น ทั้งยัง
เพ่ือพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชำชนมีโอกำสรู้ถึงสิทธิหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ 
เพื่อที่จะปกป้องรักษำประโยชน์ของตนประกอบกับคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรไปพร้อมกัน 

    กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้ให้สิทธิแก่ประชำชนในกำรตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร 
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐนอกจำกสิทธิตรวจดูแล้วประชำชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรรู้  
นอกเหนือจำกข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูและหน่วยงำนของรัฐที่ได้ รับค ำขอ
จำกประชำชนจะต้องด ำเนินกำรจัดหำข้อมูลให้ในเวลำที่เหมำะสมหำกข้อมูลข่ำวสำรใดหน่วยงำนของรัฐ  
ไม่เปิดเผยก็จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ประชำชนทรำบด้วย ทั้งนี้ หำกประชำชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผล 
ในกำรตอบปฏิเสธก็สำมำรถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์และส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำวินิจฉัยได้  

    กลุ่มงำนวินัยและเสริมสร้ำงงำนวินัย ส ำนักบริหำรงำนกลำง จึงได้สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในภำพรวม และท ำกำรวิเครำะห์ 
เพ่ือจัดท ำข้อก ำหนด ที่ส ำคัญและน ำปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมำประกอบกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนกระบวนกำรบริกำร ข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งนี้ เพ่ือก ำหนดมำตรฐำน 
ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นวิธีกำรใน กำรน ำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติโดยคู่มือกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว 
จะประกอบด้วย แผนผังกระบวนงำน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รวมทั้ง รำยละเอียดและมำตรฐำนคุณภำพงำน 
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น ำไปเป็น แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน 
สำมำรถตอบสนองผู้ขอรับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและน ำไปสู่ 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
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๑.๒ วัตถุประสงค์   
    1.2.1 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ขอรับ บริกำร ได้แก่สมำชิก
วุฒิสภำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร บุคคลในวงงำนรัฐสภำ นักเรียน นักศึกษำและประชำชน รวมทั้ง  
จะได้มีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อท ำกำรวิเครำะห์และจัดท ำข้อสรุป เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำตอ่ไปดว้ย 

    1.2.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์ข้อก ำหนด 
รำยละเอียด มำตรฐำนของงำน ระยะเวลำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    1.2.3 เพื่อสนบัสนนุกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรใหแ้กเ่จ้ำหน้ำที่
ไว้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัตงิำน 

    1.2.4 เพื่อใช้เปน็เอกสำรอำ้งอิงในกำรปฏิบัตงิำน 
1.3 ขอบเขต 
   โดยที่พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มีเจตนำรมณ์อันเป็น
ควำมคิดพ้ืนฐำนส ำคัญ 5 ประกำร คือ  
   1) เพ่ือเป็นกำรประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน (right to know)  
ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงกว้ำงขวำง และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม  
ในกำรบริหำรของหน่วยงำนของรัฐ อันจะน ำไปสู่กระบวนกำรบริหำรของรัฐที่เป็นธรรม เสมอภำค  
และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
   2) เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงตำม 
ควำมเป็นจริงซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของประเทศให้มั่นคง  
และส่งเสริมควำมเป็นรัฐบำลโดยประชำชน 
   3) เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรบำงประเภท (need to protect)  
ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ ประโยชน์ส ำคัญของเอกชน และคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไปพร้อมกัน 
   4) เพ่ือส่งเสริมกำรปฎิรูประบบรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้ ำหน้ำที่ 
หน่วยงำนของรัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐและต่อประชำชน 
   5) เพ่ือกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรของภำครัฐ 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. โครงสร้ำงและกำรจดัองค์กรในกำรด ำเนินงำน 
 2. สรปุอ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญและวิธีกำรด ำเนินงำน 

   ๓. สถำนทีต่ิดต่อเพื่อขอรบัข้อมูลขำ่วสำรหรือค ำแนะน ำในกำรตดิต่อกับหนว่ยงำน
ของรฐั 
   ๔. กฎ มตคิณะรฐัมนตรี ข้อบังคับ ค ำสัง่ หนังสอืเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย 
หรือกำรตีควำม ทัง้นี ้เฉพำะที่จัดใหม้ีขึน้โดยมีสภำพอยำ่งกฎ เพื่อใหม้ีผลเปน็กำรทัว่ไปต่อเอกชน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ๕. ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
   

   กำรเปิดเผยโดยกำรตั้งเสนอไว้ในสถำนที่หน่วยงำนจัดเตรียมไว้ให้ประชำชน 
เข้ำตรวจดูได้ด้วยตนเอง ตำมมำตรำ ๙ 
   นอกจำกมีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว กำรเปิดเผยข้อมูลที่รัฐต้องปฏิบัติ
อีกประกำรหนึ่ง คือ กำรแสดงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ ณ สถำนที่ที่หน่วยงำนของรัฐจัดเตรียมไว้
เพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลที่จัดให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ได้แก่ 
   1. ผลกำรพิจำรณำหรือค ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งควำมเห็นแย้ง
และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำวินิจฉัยดังกล่ำว 
            2. นโยบำยหรือกำรตีควำมที่ ไม่ เข้ำข่ำยต้องลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
ตำมมำตรำ ๗ (๔) 
   3. แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลังด ำเนินกำร 
   4. คู่มือหรือค ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้ำที่ของเอกชน 
   5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีกำรอ้ำงอิงตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกำรจัดพิมพ์
เพื่อให้แพร่หลำยตำมจ ำนวนพอสมควรแล้ว และมีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำโดยอ้ำงอิง 
ถึงสิ่งพิมพ์นัน้ 
   6. สัญญำสัมปทำน สัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนหรือสัญญำร่วมทุน 
กับเอกชนในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
   7. มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยกฎหมำย หรือโดย 
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรำยชื่อรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำร 
ที่น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำไว้ด้วย 
   8. ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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   เปิดเผยโดยประชำชนมีค ำขอเป็นกำรเฉพำะรำย ตำมมำตรำ ๑๑ 
   เมื่อมีควำมประสงค์จะขอข้อมูลเป็นกำรเฉพำะรำย ผู้ขอข้อมูลต้องขอข้อมูลโดยท ำเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร เขียนให้เข้ำใจได้พอสมควรว่ำขอข้อมูลข่ำวสำรเรื่องใด และส่งค ำขอดังกล่ำวไปยัง
หน่วยงำนของรัฐที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรขอนั้น กำรส่งค ำขอข้อมูลข่ำวสำร
นั้นใช้กับกำรขอเอกสำรรำชกำรปกติทั่วไป 
 
   เปิดเผยโดยหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ตำมมำตรำ ๒๖ 
   ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่จะเปิดเผยโดยวิธีนี้  คือ ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นเอกสำร
ประวัติศำสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนได้มีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ เอกสำรประวัติศำสตร์ ได้แก่ ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรที่หน่วยรำชกำรของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษำไว้หรือข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
ตำมมำตรำ ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี และข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ เมื่อครบ ๒๐ ปี นับแต่วันที่เสร็จ
สิ้นกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรนั้น ให้หน่วยงำนของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำ 
 
   ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐห้ำมมิให้
เปิดเผย หรืออำจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผย 
   ๑. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มำตรำ ๑๔) 
   ๒. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐอำจมีค ำสั่งมิให้
เปิดเผย โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ ประโยชน์สำธำรณะ 
และประโยชน์ของประชำชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีลักษณะ ดังน้ี 
   ๒.๑ กำรเปิดเผยจะก่อให้เกดิควำมเสียหำยตอ่ควำมมัน่คงของประเทศ 
ควำมสมัพันธร์ะหวำ่งประเทศหรือควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศ 
   ๒.๒ กำรเปิดเผยจะท ำใหก้ำรบังคบัใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ หรือไม่อำจ
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงคไ์ด้ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับกำรฟ้องคดี กำรป้องกนั กำรปรำบปรำม กำรทดสอบ  
กำรตรวจสอบ หรือกำรรู้แหล่งที่มำของขอ้มูลขำ่วสำรหรอืไม่กต็ำม 
       ๒.๓ ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถงึรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนขอ้เท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำรที่น ำมำใช้ในกำร
ท ำควำมเหน็หรือค ำแนะน ำภำยในดังกลำ่ว 
       ๒.๔ กำรเปิดเผยจะก่อให้เกดิอันตรำยต่อชวีิตหรอืควำมปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 
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       ๒.๕ รำยงำนกำรแพทย์หรือข้อมูลขำ่วสำรส่วนบคุคลซึ่งกำรเปิดเผยจะเปน็กำรรุกล้ ำ
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
       ๒.๖ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มกีฎหมำยคุ้มครองมิให้เปดิเผย หรือข้อมูลข่ำวสำร
ที่มีผู้ให้มำโดยไม่ประสงค์ใหท้ำงรำชกำรน ำไปเปดิเผยตอ่ผู้อื่น 
    ๒.๗ กรณีอืน่ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
 
สิทธิของประชำชนตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร ก ำหนดไว้ดังน้ี 
  ๑. สิทธไิด้รู้ขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร มำตรำ ๗ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๒๖ 
  ๒. สิทธคิัดค้ำนกำรเปดิเผยข้อมูลขำ่วสำรกรณีมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ ๑๗ 
  ๓. สิทธริ้องเรียนหนว่ยงำนของรฐัตำมมำตรำ ๑๓ 
  ๔. สิทธอิุทธรณ์ค ำสัง่ไมเ่ปดิเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๕ 
  ๕. สิทธไิด้รับกำรคุ้มครองขอ้มูลข่ำวสำรสว่นบุคคล ตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๕ 
 
   สิทธิได้รับรูข้้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ในกรณีที่ประชำชนได้ไปใช้สิทธิขอดู
ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรจำกหน่วยงำนใดแล้ว หน่วยงำนของรัฐเพิกเฉยไม่พิจำรณำค ำขอในเวลำ
อันสมควร ประชำชนควรปฏิบัติ ดังน้ี 
       ๑. ไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ โดยท ำหนังสือหรือโดยวำจำ ขอทรำบผลกำร
พิจำรณำ โดยยกสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ขึ้นอ้ำง 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 
               ประชำชนสำมำรถใช้สิทธเิรยีกร้องไดต้่อเมือ่เหน็วำ่หน่วยงำนของรฐัมีกำรฝ่ำฝนื 
ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยในกรณีต่ำง ๆ ต่อไปนี ้
        ๑. กรณีไมน่ ำข้อมูลข่ำวสำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ ตำมมำตรำ ๗ 
        ๒. กรณีไม่จดัขอ้มูลขำ่วสำรให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ตำมมำตรำ ๙ 
        ๓. กรณีไม่จดัหำข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผู้ใช้สิทธขิอดู ตำมมำตรำ ๑๑ 
        ๔. กรณีไม่ให้ค ำแนะน ำทีถู่กต้องหรือไม่ส่งค ำขอให้หน่วยงำนผู้จดัท ำขอ้มูลขำ่วสำร
พิจำรณำ ตำมมำตรำ ๑๒ 
        ๕. กรณีไมแ่จ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอค ำสัง่ค ำคัดคำ้นกำรเปดิเผยขอ้มูลขำ่วสำร
ของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๗ 
        ๖. กรณีไมป่ฏิบัตติำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรสว่นบุคคล  
ตำมมำตรำ ๒๓ 
        ๗. กรณีเปดิเผยขอ้มูลขำ่วสำรส่วนบุคคล โดยปรำศจำกควำมยนิยอมเป็นหนงัสือ
ของเจ้ำของข้อมูล ตำมมำตรำ ๒๔ 
        ๘. กรณีกระทบกระเทือนสทิธิของเจ้ำของขอ้มูลขำ่วสำรส่วนบุคคลโดยฝำ่ฝืน 
ไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ ๒๕ (ยกเวน้เปน็กรณ ีตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสี่) 
        ๙. กรณีไม่สง่มอบข้อมูลข่ำวสำรประวตัิศำสตร์ให้กับจดหมำยเหตเุพื่อคัดเลือก 
ไว้ใหป้ระชำชนไดศ้ึกษำค้นคว้ำ ตำมมำตรำ ๒๖ 
      ๑๐. กรณีหนว่ยงำนของรัฐปฏิบัตหิน้ำที่ลำ่ช้ำ หรอืไม่ให้บรกิำรข้อมูลข่ำวสำร  
ตำมมำตรำ ๑๓ 
      ๑๑. กรณีไม่ได้รบัควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิรู้ขอ้มูลขำ่วสำรโดยไมม่ีเหตุผล 
อันสมควร ตำมมำตรำ ๑๓ 
              ๑๒. กรณีหนว่ยงำนของรัฐปฏิเสธวำ่ไมม่ีข้อมูลข่ำวสำรตำมทีร่้องขอและผู้ร้องขอ 
ไม่เชื่อว่ำเป็นควำมจริง ตำมมำตรำ ๓๓ 
        กำรร้องเรียนหน่วยงำนของรัฐ ประชำชนมีสิทธิยืน่ค ำรอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำร
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร โดยอำจไปร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล โดยให้เจ้ำหน้ำที ่
จดบันทึกค ำร้องเรียนไว ้หรอืส่งค ำรอ้งเรียนทำงไปรษณยี์ถึงประธำนกรรมกำรข้อมลูข่ำวสำรของ
รำชกำรก็ได ้
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   สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร 
   กำรอุทธรณ์ตำมพระรำชบญัญัติน้ี สำมำรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรข้อมลู
ข่ำวสำรได ้ ๓ กรณี คือ 
        ๑. กรณีหน่วยงำนของรัฐมีค ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ได้มีค ำขอ 
        ๒. กรณีหน่วยงำนของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังค ำคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  
ซึ่งบุคคลผู้คัดค้ำนทรำบว่ำ ตนมีประโยชน์ได้เสีย และผู้มีประโยชน์ได้เสียนั้นได้เสนอค ำคัดค้ำน 
พร้อมเหตุผลประกอบ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวแล้ว 
        ๓. กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลตำมค ำขอ  
เมื่อบุคคลใดเห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหน่วยงำนของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง
ตำมที่เป็นจริง และได้ยื่นค ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงำนของรัฐเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง 
   ทั้ง ๓ กรณีดังกล่ำว ประชำชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร 
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพ่ือพิจำรณำส่งค ำอุทธรณ์ให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผย 
ข้อมูลข่ำวสำรพิจำรณำวินิจฉัยต่อไป 

   สิทธิได้รับกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 
      กำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐ 

ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล กำรรองรับกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือควำมเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีที่จะมีกำรกล่ำวหรือไขข่ำวแพร่หลำย 
อันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบสิทธิส่วนบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ ๓2 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในทุกหน่วยงำน
ต้องรับทรำบถึงหลักปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง  
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรหน่วยงำนของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่อยู่ใน 
ควำมควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงำนของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปรำศจำกควำมยนิยอมเปน็หนงัสอื
ของเจ้ำของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้ำหรือในขณะนั้นมิได้ และบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่ำวสำร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค ำขอเป็นหนังสือ หน่วยงำนของรัฐที่ควบคุมดูแล 
ข้อมูลข่ำวสำรนั้น จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท ำกำรแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส ำเนำข้อมูล
ข่ำวสำรส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ถ้ำบุคคลนั้นเห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ 
ตนส่วนใดไม่ถูกต้องตำมที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นค ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงำนของรัฐที่ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่ำวสำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำรส่วนนั้นได้ ในกรณีหน่วยงำนของรัฐไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค ำสั่งไม่ยินยอมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำร ผู้นั้นสำมำรถยื่นค ำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรฯ และไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ให้เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงำนของรัฐหมำยเหตุค ำขอของตนเองไว้กับข้อมูลข่ำวสำร  
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เป็นไปตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
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   ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ได้จัดข้อมูลข่ำวสำรฯ แยกออกตำมประเภทข้อมูล
ข่ำวสำรที่ได้ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อประชำชนต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรประเภทใดสำมำรถค้นหำจำกแฟ้มสำรบัญ
เอกสำรซึ่งก ำหนดเป็นประเภทของข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ เช่น ต้องกำรทรำบ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลังด ำเนินกำรก็ต้องไปดูที่แฟ้มเอกสำรในมำตรำ ๙ (๓) ซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับแผนงำน โครงกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีที่ก ำลังด ำเนินกำร ถ้ำต้องกำร
ค้นหำจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ สำมำรถค้นหำได้ใน ๒ กรณี คือ พิมพ์ชื่อข้อมูลที่ต้องกำรลงในเครื่อง 
หรือพิมพ์ประเภทของข้อมูลว่ำอยู่ในมำตรำใด เครื่องก็จะท ำกำรค้นหำข้อมูลให้ โดยบอกประเภท 
ของข้อมูล ชื่อหนังสือ พร้อมรหัสหนังสือ เพ่ือให้สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลดังกล่ำวจำกแฟ้มเอกสำร          
กรณีผู้ขอข้อมูลต้องกำรส ำเนำเอกสำรที่ได้ตรวจดู  หรือต้องกำรส ำเนำพร้อมค ำรับรองเอกสำร ผู้ขอ
ต้องกรอกแบบฟอร์มกำรขอส ำเนำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำ
ตำมที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำก ำหนด 

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

    แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ กทม. 
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2. ยื่นค ำขอผ่ำนทำงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่    
    https://www.senate.go.th/view/13/ศูนย์ข้อมูลขำ่วสำร/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
หรือสิ่งใดๆ ไมว่่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ     
และไม่วำ่จะได้จดัท ำไว้ในรปูของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนงัสือ แผนผงั ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิล์ม    
กำรบนัทึกภำพและเสียง  กำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรห์รือวิธีอืน่ใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว ้ 
ปรำกฏได ้ 

“ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนว่ยงำนของรัฐไมว่่ำจะเปน็ข้อมลูข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรฐั      
หรือข้อมูลขำ่วสำรเกี่ยวกบัเอกชน  

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรสว่นกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำร
ส่วนท้องถิน่ รฐัวิสำหกิจ ส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ ศำลเฉพำะในสว่นทีไ่ม่เกี่ยวกบักำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดี องคก์รควบคมุกำรประกอบวชิำชีพ หนว่ยงำนอิสระของรฐัและหน่วยงำนอื่นตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

    “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึง่ปฏิบตัิงำนใหแ้ก่หนว่ยงำนของรฐั 

    “ผู้ขอรับบริกำร” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ นติิบุคคลตำมกฎหมำย  
หนว่ยงำนรำชกำร หรอืรัฐวสิำหกิจ  

    “ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ศนูย์ให้บริกำรและประสำนงำน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  

    “ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล” หมำยควำมวำ่ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิง่เฉพำะตวั 
ของบคุคล เช่น กำรศึกษำ ฐำนะกำรเงิน ประวตัิสุขภำพ ประวตัิอำชญำกรรม หรือประวตัิกำรท ำงำน 
บรรดำที่มชีื่อของ  ผูน้ั้นหรอืมีเลขหมำย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอืน่ที่ท ำใหรู้้ตวัผู้นัน้ได้ เชน่  
ลำยพิมพ์นิ้วมือ แผน่บนัทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรปูถ่ำย และใหห้มำยควำมรวมถึงข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกบัสิ่งเฉพำะตัวของผู้ทีถ่ึงแก่กรรมแล้วด้วย  
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๑.๕ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
    ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มหีน้ำที่ดังนี้  
    ๑) รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ที่ต้องเปดิเผย 
ตำมพระรำชบัญญัตขิ้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ ณ ศูนยข์้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
   ๒) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรแก่ผู้ขอรับบริกำร เขำ้ตรวจดูศึกษำค้นควำ้ 
แนะน ำ ตลอดจนเผยแพรข่ำย จ ำหน่ำยจ่ำยแจก รวมทัง้จัดท ำส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
   ๓) ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในด้ำนขอ้มูลขำ่วสำรที่มีหรือครอบครองขอ้มูล
ข่ำวสำร       
   ๔) รับผิดชอบกำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำรใหบ้รกิำรข้อมูลข่ำวสำร 
ตำมประกำศทีค่ณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ก ำหนด  
และน ำรำยไดด้ังกล่ำว  สง่กลุ่มงำนกำรเงิน ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
    ๕) ด ำเนนิงำนอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ส ำนกังำน
เลขำธกิำร วฒุิสภำมอบหมำย 

คณะกรรมกำรข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
          คณะกรรมกำรขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
เรียกโดยย่อวำ่ “กข.สว” ประกอบดว้ย ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญสังกัดส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ตั้งแตร่ะดับ ๑๐ ขึ้นไป ซึง่เลขำธกิำรวุฒิสภำมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำรและรองประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม ผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธกิำร ๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธกิำร ๒ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักรรมำธิกำร ๓ และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรงำนกลำงเปน็กรรมกำรและเลขำนุกำร ทัง้นี ้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ไดม้ีกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 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 หรือส่งไปยังหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติกรมศิลปำกร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
ที่ก ำหนดในพระรำช กฤษฎกีำตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร  
    ๔) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นในกรณีทีม่ีปญัหำเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยง 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำรกบัส่วนรำชกำรและเอกชน  
    ๕) ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอควำมเห็นในกรณีทีม่ีปญัหำและอุปสรรคเกี่ยวกบั 
กำรด ำเนนิกำรตำมระเบียบนี้  
    ๖) เชิญบุคคลใดๆ มำสอบถำมหรอืให้ค ำชี้แจงแสดงควำมเหน็เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร              
   ๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อกำรปฏิบัติในเรื่องใดๆ ตำมที่ 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
ข้อมูล ข่ำวสำรตำมทีข่อ 

๑. พระรำชบญัญตัิขอ้มูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒. ระเบียบส ำนกังำนเลขำธกิำร วุฒสิภำ
ว่ำดว้ยข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓. ประกำศคณะกรรมกำร ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง หลกัเกณฑ์
กำรเข้ำตรวจดู ศึกษำค้นควำ้  
หรือขอส ำเนำ ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร 
๔. ประกำศคณะกรรมกำร ข้อมูล
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. ประกำศคณะกรรมกำร ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรเข้ำตรวจด ูศกึษำ
ค้นคว้ำ  
หรือขอส ำเนำ ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร 
๔. ประกำศคณะกรรมกำร ข้อมูล
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 
อยู่ในควำม ครอบครองของส ำนักใดบ้ำง   
๒. จัดท ำหนังสือถึงส ำนักทีม่ีหรือ ครอบครอง
ข้อมูลขำ่วสำรเพ่ือพิจำรณำ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรงำนกลำง เป็นผู้ลงนำมในหนังสือ  

 

เจ้ำหนำ้ที่ของส ำนักฯที่ม ี
หรือ ครอบครองขอ้มูลขำ่วสำร 

- วิเครำะหค์ ำขอ และด ำเนนิกำรจดัหำ รวบรวม
ข้อมูลขำ่วสำรที่อยู่ใน 
ควำมครอบครอง ท ำหนังสอืน ำส่งข้อมูล 
ให้กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศูนย์ขอ้มูล
ข่ำวสำร ของรำชกำร  
(กลุ่มงำนวนิัยและเสรมิสร้ำงงำน
วินัย) 

๑. เมื่อได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกส ำนกั 
ผู้ครอบครองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
จัดท ำหนังสือเสนอผูบ้ังคบับญัชำ ตำมล ำดบั 
ลงนำม เพ่ือน ำส่งขอ้มูล ข่ำวสำรใหแ้ก่ผูข้อ 
โดยรองเลขำธกิำร วฒุิสภำ ที่ควบคุมก ำกับ  
ดูแลส ำนัก บรหิำรงำนกลำงเป็นผู้ลงนำม 
๒. เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศนูย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร เรียกเกบ็ ค่ำธรรมเนียม 
และน ำส่งให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน   
๓. จัดเก็บส ำเนำหนังสือไว้เป็น หลักฐำน
อ้ำงอิง 
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(3) กรณีผู้ขอข้อมูลมีค ำขอเป็นหนังสือขอข้อมลูข่ำวสำรตำมมำตรำ 11 และตอ้งส่งเรือ่ง 
ให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ พิจำรณำ  

(เจ้ำของเรือ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยวำ่ข้อมูลข่ำวสำรน้ันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเปิดเผยได้) 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่  กฎหมำย/ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศูนย์ขอ้มูล
ข่ำวสำร ของรำชกำร  

(กลุ่มงำนวนิัยและเสรมิสร้ำงงำน
วินัย) 

1. รับเรื่องจำกส ำนักทีม่ีหรอืครอบครอง
ข้อมูลขำ่วสำร ลงทะเบียนรบัในระบบสำร
บรรณอเิล็กทรอนิกสข์องศูนย์ข้อมูลขำ่วสำร 
2. น ำเรื่องเสนอประธำนคณะกรรมกำร 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
๓. เมือ่ประธำนกรรมกำรฯ พิจำรณำแลว้  
มีค ำสั่งใหน้ดัประชุมคณะกรรมกำรฯ 
๔. เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำศนูย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร จัดท ำหนังสือ
นัดพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุ 
และส่งหนงัสือนดัประชมุ 
5. ฝ่ำยเลขำนกุำร จัดท ำหนงัสือแจ้งมติ 
ที่ประชมุ ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักที่มหีรือ
ครอบครองข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือด ำเนนิกำร 
ตำมมติทีป่ระชุมของคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 
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ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ กฎหมำย/ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

เจ้ำหนำ้ที ่
ของส ำนักฯ  
ที่มีหรือ
ครอบครองข้อมูล
ข่ำวสำร 

 

กรณีอนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร  
๑. ด ำเนนิกำรจัดหำ รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร 
ที่อยู่ในควำมครอบครอง 
๒. จัดท ำหนังสือเพื่อน ำส่งขอ้มูลข่ำวสำร 
ให้แก่ผูข้อรบับรกิำร เพื่อเสนอรองเลขำธิกำร
วุฒิสภำทีค่วบคุม ก ำกบั ดูแล ส ำนักฯ  
เป็นผู้ลงนำม 
๓. เจ้ำหนำ้ที่ของส ำนกัฯ ทีม่ีหรือ ครอบครอง
ข้อมูลขำ่วสำรเรียกเกบ็ ค่ำธรรมเนียม และ
น ำส่งให้ส ำนัก กำรคลังและงบประมำณ เพื่อ
ออก ใบเสร็จรบัเงนิให้แก่ผู้ขอ  
๔. น ำส่งขอ้มูลขำ่วสำรใหแ้ก่ผู้ขอ 
กรณีไม่อนุญำตให้ข้อมูลขำ่วสำร   
จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรวินจิฉัยให้ผู้ขอทรำบ  
โดยรองเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ควบคุมก ำกับ  
ดูแล ส ำนกัฯ เปน็ผู้ลงนำม เพ่ือแจ้งสิทธ ิ
ในกำรยืน่อุทธรณ์ตอ่ประธำนกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำร ส ำนักงำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
ท ำเนียบรัฐบำล กทม. 10300 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์  

 

สัญลักษณ ์ ค ำอธิบำย 

 จุดเริม่ต้น หรือจดุสิ้นสุดของกระบวนกำร 

 

กระบวนกำรที่มีกจิกรรมย่อยอยูภ่ำยใน 

 กิจกรรมและกำรปฏิบตัิงำน 

 ขั้นกำรตัดสินใจ 

 ฐำนข้อมูล 

 เอกสำร / รำยงำน 

 เอกสำร รำยงำนหลำยแบบ หลำยประเภท 

 จุดเช่ือมต่อระหว่ำงข้ันตอน / กระบวนกำร 

 จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ำกัน 

  ทิศทำง / กำรเคลื่อนไหวของงำน 

 ทิศทำงกำรน ำเข้ำ / ส่งออกของเอกสำร / รำยงำน / ฐำนข้อมูล   
ที่อำจเกิดขึ้น 

 

  












































































































































