
 

 

ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประชุม
ครั้งที ่

ประเภทผู้ขอ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เรื่องที่น าเข้าที่ประชุม ผลการวินิจฉัย 

1/2561 ส ำนักงำนปลัด  
ส ำนักนำยกรฐัมนตร ี
(สขร.) 

- ขอควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ได้มมีตเิห็นชอบใน
หลักกำรของพระรำชบญัญตัิดงักล่ำว
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ มมีติให้
ด ำเนินกำรจดัส่งแบบแสดง
ควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรแกไ้ข 
ร่ำงพระรำชบัญญัตขิ้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....  
จ ำนวน 3 มำตรำ คือ มำตรำ 3, 4  
และมำตรำ 27  
วรรคหนึ่ง เพ่ือให้ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักนำยกรฐัมนตรี ด ำเนนิกำร
ในสว่นที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

2/2561 ส ำนักงำน 
กำรตรวจเงนิ
แผ่นดิน 

- พิจำรณำค ำขอให้เปิดเผยร่ำงพระรำชบัญญัติ   
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. .... ดงันี ้ 
1. รำยงำนกำรประชุมของคณะอนุกรรมำธิกำร

พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. .... ทุกครัง้ และเจตนำรมณ์ของ 
ร่ำงพระรำชบัญญัตดิังกลำ่วเป็น 
รำยมำตรำพร้อมรบัรองควำมถูกต้อง 

2. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงนิ
แผ่นดิน พ.ศ. .... ทุกครั้ง และเจตนำรมณ์
ของร่ำงพระรำชบญัญตัิดงักล่ำวเปน็รำย
มำตรำพร้อมรับรองควำมถกูต้อง 

3. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมำธกิำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. .... ทุกครัง้ และเจตนำรมณ ์

  ที่ประชมุคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ มมีติให้
ส ำนักกรรมำธกิำร 2 
ด ำเนินกำร  ในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยมกีำรจดัส่งเอกสำรให้
ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผน่ดิน 
คือ ส ำเนำบนัทึกกำรประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั
พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วย 

  กำรตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. .... 
และไม่เปดิเผยรำยงำน 
กำรประชมุ (รำยงำนชวเลข) 
เนื่องจำกเปน็ขอ้มูลที่ยังมิได้
รับรองควำมถูกตอ้ง ส ำหรบั
ข้อมูลในกำรพิจำรณำ 
ในชั้นอนุกรรมำธิกำร 
ไม่มีกำรเผยแพร่เนื่องจำก 



๒ 
 

 

ประชุม
ครั้งที ่

ประเภทผู้ขอ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เรื่องที่น าเข้าที่ประชุม ผลการวินิจฉัย 

ของรำ่งพระรำชบัญญตัดิังกล่ำว 
เป็นรำยมำตรำพรอ้มรบัรองควำมถูกต้อง 

มิไดม้ีกำรแต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมำธิกำรดงักล่ำว 

3/2561 คณะกรรมกำร 
ข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

- พิจำรณำร่ำงประกำศส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ที่ไม่ตอ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 15  
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. 2540  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ มมีีมติ
เห็นชอบให้ใช้ชื่อ “ประกำศ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
เรื่อง ข้อมลูข่ำวสำรทีไ่มต่้อง
เปิดเผยตำมมำตรำ 15 แหง่
พระรำชบัญญัตขิ้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
โดยมกีำรพิจำรณำรำยละเอยีด
ของรำ่งประกำศส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรที่ไมต่้อง
เปิดเผยตำมมำตรำ 15  
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. 2540 พรอ้มบนัทึก
หลักกำรและเหตุผลประกอบ 
ร่ำงประกำศดังกลำ่ว  
 

4/2561 คณะกรรมกำร 
ข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

- พิจำรณำร่ำงประกำศส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
ที่ไม่ตอ้งเปิดเผย ตำมมำตรำ 15  
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งบันทกึ
หลักกำรและเหตุผล (ที่คณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรมมีติใหแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ ในครำว
ประชมุครัง้ที่ 3/2561) 

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรขอ้มูล
ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำมีมติ ดังนี ้
1. ยกเลกิค ำสัง่ส ำนกังำน

เลขำธกิำรวฒุิสภำ  
ที่ 580/2550  
ลงวันที ่1 พฤษภำคม 
2550 เรื่อง รำยชื่อข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ที่ไม่ตอ้งมกีำรเปิดเผย 
เพื่อให้กำรบังคบัใช้ประกำศ



๓ 
 

 

ประชุม
ครั้งที ่

ประเภทผู้ขอ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เรื่องที่น าเข้าที่ประชุม ผลการวินิจฉัย 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
เรื่อง ข้อมลูข่ำวสำรของ
รำชกำรที่ไมต่้องเปิดเผย ตำม
มำตรำ 15  
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2540 เพื่อไม่ใหเ้กดิกำร
ขัดกนั 

2. แก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหำของ 
ร่ำงประกำศส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ เรื่อง 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร  
ที่ไม่ตอ้งเปิดเผย ตำม
มำตรำ 15 แหง่
พระรำชบัญญัตขิ้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. 2540 พรอ้มทั้ง
บันทึกหลักกำรและเหตุผล  
 

5/2561 
 
 

คณะกรรมกำร 
ข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิจำรณำร่ำงประกำศส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
ที่ไม่ตอ้งเปิดเผย ตำมมำตรำ 15  
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูลขำ่วสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งบันทกึ
หลักกำรและเหตุผล ซึง่คณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรมมีติใหแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ ในครำว
ประชมุครัง้ที่ 4/2561 เมือ่วันองัคำรที่ 24 
กรกฎำคม 2561 

 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ พิจำรณำ 
และมมีตเิหน็ชอบใหก้ ำหนด
ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ใน 
ควำมครอบครองและควบคมุดูแล
ของส ำนักงำน เลขำธิกำร
วุฒิสภำซึ่งมลีักษณะเป็นข้อมูล
ข่ำวสำรที่ไม่ต้องเปดิเผยตำม
พระรำชบัญญัตขิ้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 
มำตรำ 15 ในรูปแบบของ
ประกำศโดยอำศัยอ ำนำจของ
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ตำมควำมในมำตรำ 11  



๔ 
 

 

ประชุม
ครั้งที ่

ประเภทผู้ขอ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เรื่องที่น าเข้าที่ประชุม ผลการวินิจฉัย 

แห่งพระรำชบญัญตัิระเบียบ
บริหำรขำ้รำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  
พ.ศ. 2554  
 

6/2561 คณะกรรมกำร 
ข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 
 

- พิจำรณำร่ำงประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ตอ้งเปิดเผย
ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญตัขิ้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ที่แกไ้ข 
เสรจ็แล้ว 

- พิจำรณำรำยงำนกำรพิจำรณำจัดท ำ 
ร่ำงประกำศส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  
เรื่อง ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรทีไ่มต่้องเปดิเผย
ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญตัขิ้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ พิจำรณำ 
และมมีติให้แกไ้ขเพ่ิมเตมิ
ถ้อยค ำและกำรจดัวำงล ำดับ
ประเภทของข้อมูลข่ำวสำรใน
ร่ำงประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่
ต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 15  
แห่งพระรำชบญัญตัิข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  
พ.ศ. 2540 
 

7/2561 ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตร ี

- เพื่อพิจำรณำกรณีส ำนักเลขำธกิำร
คณะรฐัมนตรีขอให้เสนอควำมเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรี 

 

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ ได้ขอเสนอ
ควำมเหน็เกี่ยวกับร่ำง
พระรำชบัญญัตขิ้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ใน 3 มำตรำ คือ 
มำตรำ 3 มำตรำ 4/1 และ
มำตรำ 12 โดยจดัส่งเอกสำร
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
จ ำนวน 5 รำยกำร ดงันี ้
1. รฐัธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช 
2560 มำตรำ 203  
และมำตรำ 217 
 



๕ 
 

 

ประชุม
ครั้งที ่

ประเภทผู้ขอ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เรื่องที่น าเข้าที่ประชุม ผลการวินิจฉัย 

2. พระรำชบญัญตัิระเบียบ
บริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  
พ.ศ. 2554 มำตรำ 6 และ
มำตรำ 11 
3. พระรำชบญัญตัิองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถีแ่ละก ำกบั
กำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทศัน ์และกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553 
มำตรำ 14 และมำตรำ 70 
4. พระรำชบญัญตัิองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถีแ่ละก ำกบั
กำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทศัน ์และกิจกำร
โทรคมนำคม (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มำตรำ 6 
5. ระเบียบวฒุิสภำว่ำดว้ย
หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรคัดเลอืก
บุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอ
ชื่อเป็นกรรมกำรตดิตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนตำม
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นควำมถี่และก ำกบักำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553  
พ.ศ. 2555 ข้อ 4 
 

 

 

 


