
 หนา   ๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
วาดวยขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ 

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ประกอบกับเพ่ือรักษาความปลอดภัย

ของเอกสารและความเปนระเบียบเรียบรอยในการใหประชาชนเขาตรวจดู  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

วาดวยขอมูลขาวสารของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และคํา ส่ังอื่นใดของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้   หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   

ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“ขอมูลขาวสารของสํานักงาน”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงาน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

“หนวยงานเฉพาะทาง”  หมายความวา  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ   

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  และหนวยงานเฉพาะทางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา  ๕  (๕)   

แหงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงาน 

“ผูอํานวยการหนวยงานเฉพาะทาง”  หมายความวา  ผูอํานวยการของหนวยงานเฉพาะทาง 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานหรือพนักงานโครงการของสํานักงาน 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ัง 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัย

นั้นใหเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 
 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน  ประกอบดวย 

(๑)  รองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมายใหกํากับดูแลหนวยงานท่ีใหบริการขอมูลขาวสาร

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  เปนประธานกรรมการ 

(๒)  ผูชวยผูอํานวยการ  ดานส่ือและประชาสัมพันธ  รองผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ดานบริหาร  รองผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ดานบริหาร  

รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  ดานบริหาร  รองผูอํานวยการ

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  ดานบริหาร  ผูอํานวยการฝายกฎหมาย  ผูอํานวยการฝายบริการทรัพยากรบุคคล  

ผูอํานวยการฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร  ผูอํานวยการฝายบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย  

และผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธเปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกรรมการและเลขานุการ  

และใหผูอํานวยการฝาย  สํานักผูอํานวยการ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗ ใหผูอํานวยการเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑ  หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอและการอนุญาต   

และการบริการขอมูลขาวสารของสํานักงาน 
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(๒)  กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และขอบเขตการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงาน

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๓)  กําหนดประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่สํานักงาน  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการ 

(๔)  กําหนดประเภทขอมูลขาวสารของสํานักงานที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลที่เปนความลับ 

ของสํานักงาน  และการคุมครองขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยวาขอมูลขาวสารของสํานักงานใดจะเปดเผยไดหรือไมตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๖)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร 

(๗)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

กับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือเอกชน 

(๘)  ใหคําแนะนํา  ความเห็น  หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขระเบียบ  ประกาศ   

หรือคําส่ังท่ีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

(๙)  พิจารณาปญหาหรืออุปสรรค  รวมท้ังเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรืออุปสรรค 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ตอผูอํานวยการ 

(๑๐)  เชิญเจาหนาที่ของสํานักงานหรือบุคคลใด ๆ  มาสอบถาม  ชี้แจง  ใหขอมูลหรือความเห็น

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

(๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการ  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีผูอํานวยการ

มอบหมาย 

ขอ ๙ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการอยางใด

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ใหนําขอ  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ  ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเพ่ือทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๒ 

ศูนยขอมูลขาวสารของสํานกังาน 
 

 

ขอ  ๑๑  ใหสํานักงานจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน  เพ่ือเปนสถานที่สําหรับ

ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารไดสะดวกตามสมควร  และมอบหมายเจาหนาที่

ใหรับผิดชอบขอมูลขาวสารภายในศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน 

ขอ  ๑๒  ใหเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายในศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานจัดทําดัชนีขอมูล

ขาวสารของสํานักงานที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง   

ซึ่งอาจจัดทําเปนระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเอกสารอื่นใดที่มีความสะดวกในการสืบคนและมีการควบคุม

ความปลอดภัยของระบบก็ได 

หมวด  ๓ 

การขอขอมลูขาวสารและการอนญุาต 
 

 

ขอ  ๑๓  ผูใดประสงคจะเขาตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร  ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือ   

คําขอดังกลาวอยางนอยตองระบุ 

(๑)  ชื่อและที่อยูของผูขอขอมูลขาวสาร  พรอมเอกสารแสดงตัวบุคคล 

(๒)  รายละเอียดของขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่เขาใจไดตามสมควร 

(๓)  เหตุผลที่ขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร  หรือวัตถุประสงคในการนําไปใช 

(๔)  ลายมือชื่อของผูขอ 
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ขอ  ๑๔  ใหผูอํานวยการมอบหมายใหเจาหนาที่ของสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ผูอํานวยการฝายเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหตรวจดูหรือใหทําสําเนาขอมูลขาวสาร 

ในกรณีท่ีไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม  ใหบุคคล

ตามวรรคหนึ่งเสนอเรื่องพรอมความเห็นเบื้องตนตอผูอํานวยการหรือผูอํานวยการหนวยงานเฉพาะทาง 

เพ่ือวินิจฉัย 

ขอ  ๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ  ๑๔  มีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร  ใหแจงคําส่ัง

พรอมเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบ  ทั้งนี้  ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีมีคําส่ัง  และแจงใหทราบถึงสิทธิ

และกําหนดเวลาในการอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวย 

ขอ  ๑๖  ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรี

กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตไวเปนพิเศษ  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

หมวด  ๔ 

การบริการขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ  ๑๗  สํานักงานจะอนุญาตใหตรวจดูขอมูลขาวสารของสํานักงานไดแตในกรณีที่เปนขอมูล

ขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได  และสํานักงานจะไมอนุญาตในกรณีที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  การตรวจหรือขอขอมูลนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนทางการคาสวนตน  หรือเปนการขอขอมูลที่

ไมเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ   

(๒)  เปนขอมูลขาวสารที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ  ประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมาย  ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ  หรือเปนเรื่องที่ทางราชการยังไมเปดเผย 

และกําหนดชั้นความลับ 

(๓)  เปนขอมูลขาวสารที่กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูอื่น  หรือเปนขอมูลความลับทางการคา 

(๔)  เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล  เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล 

ที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้น 
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(๕)  เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยได 

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

ขอ  ๑๘  การเขาคนควาและอางอิงขอมูลขาวสารของสํานักงาน  ตองกระทําภายในขอบเขต 

และภายใตเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ขอมูลขาวสารของสํานักงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตองไมเปนเรื่องที่มีชั้นความลับ   

เวนแตมีสภาพเปนเอกสารประวัติศาสตรแลว 

(๒)  การขอทําสําเนารายงานการประชุมที่ไมมีการรับรองในเรื่องใดของสํานักงาน  ไมวาโดยวิธีการใด  

สํานักงานจะไมอนุญาต  เวนแตมีเหตุผลความจําเปนหรือไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการหรือผูอํานวยการ

หนวยงานเฉพาะทาง 

(๓)  ในกรณีที่สํานักงานอนุญาตใหคนควาดวยตนเองจากเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน 

หรือเอกสารหรือหนังสืออื่นใด  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 

(๔)  ในกรณีท่ีผูขอประสงคท่ีจะนําขอมูลขาวสารของสํานักงานไปใชในการดําเนินคดี  ตองมี

หมายเรียกพยานเอกสารจากศาล 

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่มีคําขอสําเนาและสํานักงานอนุญาตใหทําสําเนาได  ใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลรักษา

เอกสารนั้นจัดทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคาํรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารที่มีผูย่ืนคําขอภายในวันทําการนั้น  

ถาไมอาจดําเนินการภายในวันทําการนั้น  ใหแจงกําหนดวันและเวลาเพ่ือใหผูย่ืนคําขอมารับแตตองไมเกิน

สิบหาวันทําการ  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  อาจขยายระยะเวลาออกไปไดแตตองไมเกินสามสิบวันทําการ 

การจัดทําสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ ง  ให เจาหนา ท่ี 

ของสํานักงานซึ่งรับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้นเปนผูรับรอง  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  

และตําแหนง  ตลอดจนวันเดือนป  ใหชัดเจน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจาหนาท่ีอาจพิจารณาสงสําเนาขอมูลขาวสารทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับก็ได  แตการสงสําเนาขอมูลขาวสารโดยวิธีนี้  ผูย่ืนคําขอตองชําระคาธรรมเนียม 

การทําสําเนาหรือการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร  และคาสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไวแลว 

จึงจะดําเนินการใหได 
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ขอ  ๒๐  คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร  ใหเปนไปตามท่ี

สํานักงานกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ  ๒๑  ใหฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยขอมูลขาวสาร 

ของสํานักงานตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณรงค  ศริิเลิศวรกุล 

ผูอํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ


