
   

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

 
 
 
 



   

 

ค าน า 
 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานโดยเลือกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความส าคัญของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  



   

 

สารบัญ 
 
 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร        ๔ 
 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด    ๖  
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
 
การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับ    ๘  
ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 
 
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร       ๙  
 
เอกสารอ้างอิง          ๑๑  
 
ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มที่ใช้        ๑๒ 
 
ภาคผนวก ข. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    ๑๓  
 
ภาคผนวก ค. ระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ๑๔  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



  ๔ 

 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่กฎหมายก าหนด แก่ประชาชนในวันและเวลาราชการ 
ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

การน าข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่กฎหมายก าหนดลงตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ 

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับ หน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ 

ตีความ มีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 

 
การตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีประกาศส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น ได้ตีพิมพ์ลงในราชกิจจานุเษกส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพ่ือขอรับข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ง หน้า ๑๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 

 



  ๕ 

 
การสืบค้นราชกิจจานุเบกษา 
  1. เข้าถึงเว็บไซต์ http://www.mratchakitcha.soc.go.th และคลิกท่ี “ค้นหาราชกิจจานุเบกษา” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. ค้นหาข้อมูลดังนี้ 
 2.1 สืบค้นข้อมูลที่ “ชื่อเรื่อง (เท่าท่ีทราบ)”  
 2.2 คลิกค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ปรากฎผลการค้นหาดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ๖ 

 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้
 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง 
  เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(๒) นโยบายและการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ก าลังด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ 
  จัดท าบริการสาธารณะ 
(๗) โดยมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี ้

ให้ระบรุายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(๘) จัดหาข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ได้แก่ การประกวด

ราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน 
 
  



  ๗ 

 
การค้นหาข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 
เข้าถึงได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic ปรากฎข้อมูลดังภาพ และค้นหาข้อมูลมาตรา ๗ ได้ที่ 
“ดัชนีข้อมูล” 

 
 
ข้อมูลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ : ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกดูรายการที่ต้องการได้จาก “รายละเอียด” 

 
 
ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 



  ๘ 

 

การเปิดเผยหรือการจดัหาข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับ 
ประชาชนที่ขอข้อมูลขา่วสารเฉพาะราย 

 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติว่าถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูล
ข่าวสารให้กบัผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัด
ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเฉพาะราย 

 
ประชาชนที่ต้องการขอข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ สามารถยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะรายได้ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าขอ
ข้อมูลข่าวสาร 



ประชาชนขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
www.nstda.or.th/th/nstda-oic

ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม ขขร.01

ตรวจสอบข้อมูล
ที่ร้องขอ

มี ไม่มี

ผู้ร้องขอ

- จัดเตรียมเอกสารให้บริการ
- คิดค่าบริการ

ส่งข้อมูลให้ผู้ยื่นคําขอ
ภายใน 15 วันทําการ หรือไม่เกิน

30 วันทําการ

สิ้นสุด

จัดส่งแบบ ขขร. 01
ไปยังฝ่าย/หน่วยงานเจ้าของขอ้มูล

ภายใน 1 วันทําการ

พิจารณาคําร้องขอ
สามารถเปิดเผยได้หรือไม่

ภายใน 5 วันทําการ

ผู้อํานวยการ (ผพว.) 
หรือผู้อํานวยการหน่วยงาน

เฉพาะทางพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ
ภายใน 5 วันทําการ

ส่งผลการวินิจฉัยไปยัง
ฝ่ายกฎหมาย

จัดทําคําส่ังไม่เปดิเผยข้อมลูฯ

แจ้งคําส่ังไม่เปดิเผยข้อมูลให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่มีคําส่ัง

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

ฝ่าย/หน่วยงานเจ้าของขอ้มลู

ไม่อนุมัติเปิดเผยข้อมลู

อนุมัติเปิดเผยข้อมูล

ไม่อนุมัติเปิดเผยข้อมลู

ฝ่ายกฎหมาย

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

1

2

6

8

10

12

4

5

3

7

9

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

อนุมัติเปิดเผยข้อมูล

ส่งคําร้องขอ พร้อมข้อวินิจฉัย
ของฝ่าย/หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ไปยัง ผู้อํานวยการ (ผพว.) หรือ ผอ. 
หน่วยงานเฉพาะทาง ภายใน 1 วันทําการ

จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ

กรณีเป็นคําส่ังไม่ซับซ้อน ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ
กรณีเป็นคําส่ังซับซ้อน ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ
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  ๑๐ 

 
ค ำอธิบำยขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 
 ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารให้ค าแนะน าต่อประชาชน 
ผูเ้ข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ดังนี ้
 ๑. แนะน าให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วยการสืบคน้ขอ้มูลจากเว็บไซต์ www.nstda.or.th/th/nstda-oic  
 ๒. ผู้ใช้บริการพบข้อมูลที่ต้องการ กรอกขอ้มูลแบบฟอร์ม ขขร.01 และส่งให้กบัเจ้าหน้าทีศู่นย์บรกิารข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลฯ ท าการตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนรอ้งขอ 
 ๔. เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลฯ พิจารณาแล้วมีข้อมูลให้บรกิารได้ ด าเนินการจัดเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสารให้บริการ 

 คิดค่าบริการ 
๕. เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลฯ ส่งข้อมูลให้กับผู้ยื่นค าขอภายใน ๑๕ วันท าการ หรือไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 
๖. เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลฯ พิจารณาแล้วไม่มีข้อมูลจาก www.nstda.or.th/th/nstda-oic ให้บริการ หรือเปน็ข้อมูล 

เฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลฯ จัดส่งแบบ ขขร.01 ไปยังฝ่าย/หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อพิจารณาภายใน ๑ วันท าการ 
๗. ฝ่าย/หน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณาค าร้องขอสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ ภายใน ๕ วันท าการ หากผลการ

พิจารณา “อนุมัติเปิดเผยข้อมูล” เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ด าเนินการจัดเตรียมจัดเตรียมเอกสารให้บริการ คิดค่าบริการ และส่ง
ข้อมูลให้ผู้ยื่น 
ค าขอภายใน ๑๕ วันท าการ หรือไม่เกิน ๓๐ วันท าการ หากพิจารณาแล้ว “ไม่อนุมัติเปิดเผยขอ้มูล” 

๘. เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้มูลฯ ส่งค ารอ้งขอพรอ้มข้อวนิิจฉัยของฝ่าย/หน่วยงานเจ้าของขอ้มูล ไปยังผู้อ านวยการ (ผพว.) 
หรือ ผู้อ านวยการหนว่ยงานเฉพาะทาง ภายใน ๑ วันท าการ 

๙. ผู้อ านวยการ (ผพว.) หรือ ผู้อ านวยการหนว่ยเฉพาะทาง พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ภายใน ๕ วันท าการ 
หากพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยขอ้มูล ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ด าเนินการดังนี ้

 จัดเตรียมเอกสารให้บริการ 

 คิดค่าบริการ 

 ส่งข้อมูลให้ผู้ยื่นค าขอภายใน ๑๕ วันท าการ หรือไม่เกนิ ๓๐ วันท าการ 
๑๐. หากพิจารณาไม่อนุมัติเปิดเผยข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ส่งผลการวินิจฉัยไปยังฝ่ายกฎหมาย 
๑๑. ฝ่ายกฎหมาย จัดท าค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลฯ  

 กรณีเป็นค าสัง่ไม่ซับซ้อน ฝ่ายกฎหมายด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗ วันท าการ 
และจัดส่งค าสั่งไปยัง เจ้าหน้าทีศ่นูย์ข้อมูลฯ 

 กรณีเป็นค าสัง่ซับซ้อน ฝ่ายกฎหมายด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ 
และจัดส่งค าสั่งไปยัง เจ้าหน้าทีศ่นูย์ข้อมูลฯ 

๑๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ แจ้งค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๕ วันท าการ นับแต่ 
วันที่มีค าสั่ง 



  ๑๑ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.(๒๕๔๘) 
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่รัฐ. กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์ 

 
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ www.oic.go.th 

  

http://www.oic.go.th/


  ๑๒ 

 

ภาคผนวก ก. 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

 

 
  





  ๑๓ 

 

ภาคผนวก ข. 
พระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

  































  ๑๔ 

 

ภาคผนวก ค. 
ระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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