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ประกาศสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 บัญญัติให้ส่วนราชการ
สั งกั ด รั ฐสภาเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาซึ่ งเป็ น ส่ วนราชการสั งกั ด รัฐ สภา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 6 (2) จึงต้องจัดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนดาเนิน การต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. 2554 จึงให้ยกเลิกคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 580/2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไม่ต้องเปิดเผย และกาหนดให้ข้ อมูลข่าวสาร
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงสร้างสถานที่ทาการของรัฐสภา
ข้อ 2 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เว้นแต่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือยินยอมไว้ล่วงหน้าหรือในขณะที่มีการขอให้เปิดเผย
หรือเป็นการเปิดเผยสาหรับกรณีตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามภารกิจของสภา ดังนี้
(1) รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมที่ยังมิได้รบั รองความถูกต้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
แก่สมาชิกสภา กรรมาธิการ รัฐมนตรีผู้อภิปราย บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการอภิปราย
ของสมาชิกสภา กรรมาธิการ หรือรัฐมนตรี ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่สภาพิจารณา ส่วนราชการภายในของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สภาพิจารณา
หรือสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือขอศึกษาค้นคว้าข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สภาพิจารณา แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การเปิดเผยตามข้อยกเว้นดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประทับตรายางหรือกระทาด้วยวิธีอื่นใดให้ปรากฏ
ข้อความจากัดความรับผิดชอบของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนารายงาน
การประชุมหรือบันทึกการประชุมที่ยังมิได้รับรองความถูกต้องไปใช้ตามเจตนาของผู้ขอไว้ในรายงาน
การประชุมหรือบันทึกการประชุมทุกหน้าด้วย
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(2) รายงานการประชุมลับ
(3) การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
(4) ร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
(5) ญัตติที่ยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
(6) กระทู้ถามที่ประธานสภายังมิได้วินิจฉัย
(7) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการโดยลับของสภา
(8) ภาพ เสีย ง ภาพและเสี ยง บั น ทึ ก การประชุ ม เว้น แต่ เป็ น การประชุม โดยเปิ ด เผย
และมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ตามข้อบังคับการประชุมของสภา
ข้อ 4 ข้อ มูล ข่ าวสารที่ เกี่ ยวกั บ การด าเนิ น การตามภารกิจ ของคณะกรรมาธิก าร หรือ
คณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(1) รายงานการด าเนิ น การ รายงานการสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ รายงานการศึ ก ษา
ของคณะกรรมาธิการที่ยังไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม หรือของคณะอนุกรรมาธิการที่ยังมิได้รายงาน
ต่อคณะกรรมาธิการ
(2) บันทึกการประชุม รายงานการดาเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศึกษา ของคณะกรรมาธิการที่สภามีมติมิให้เปิดเผยโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(3) บันทึกการประชุม รายงานการดาเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศึ ก ษา ของคณะกรรมาธิ ก ารที่ ก ระท าเป็ น การลั บ และสภามี ม ติ มิ ให้ เปิ ด เผยโดยอาศั ย อ านาจ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(4) บันทึกการประชุมที่ยังมิได้รับรองความถูกต้อง เว้นแต่คณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ
มีมติให้เปิดเผย
(5) รายงานการประชุม เว้น แต่เลขาธิการวุฒิ สภาพิจารณาให้เปิดเผยโดยเห็นว่าเป็นการ
เปิดเผยแก่สมาชิกสภา กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ผู้อภิปราย บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจาก
การอภิปรายของสมาชิกสภา กรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ ส่วนราชการภายในของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คณะกรรมาธิการหรือ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา หรือสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือขอศึกษาค้นคว้าข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่คณะกรรมาธิการหรือ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่
ปกปิดข้อความที่เห็นว่าอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล และให้ประทับตรายางหรือกระทาด้วย
วิธีอื่น ใดให้ ป รากฏข้อความจากัด ความรับ ผิด ชอบของสานัก งานเลขาธิการวุฒิ สภาในความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการนารายงานการประชุมไปใช้ตามเจตนาของผู้ขอไว้ในรายงานการประชุมทุกหน้าด้วย
(6) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหรือการพิจารณาโดยลับ
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ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามภารกิจของคณะกรรมการสรรหา หรือ
คณะกรรมการอื่น ในการสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ดังนี้
(1) รายงานของคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการอื่นในการสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ยังมิได้เสนอต่อสภา
(2) บันทึกการประชุม เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการอื่นมีมติให้เปิดเผย
(3) บันทึกการประชุมลับ
(4) รายงานการประชุม
(5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหรือการพิจารณาโดยลับ
ข้อ 6 รายงานการดาเนินการของหน่วยงานที่กฎหมายกาหนดให้เสนอต่อรัฐสภาซึ่งหน่วยงาน
ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้นาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
ข้อ 7 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกั บการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรมของสมาชิกสภา
และกรรมาธิการตามมาตรฐานจริยธรรมที่สภากาหนดขึ้นโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เว้นแต่คณะกรรมการจริยธรรมของสภามีมติให้เปิดเผย
ข้อ 8 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางจริยธรรมหรือวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ดาเนินการ ทั้งนี้
ในการเปิดเผยตามข้อยกเว้นดังกล่าวให้ปกปิดข้อความที่ไม่เกี่ยวกับผู้ขอหรือที่อาจทาให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอื่นไว้ด้วย
ข้อ 9 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน
ข้อ 10 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินการของคณะกรรมการที่ประธานสภาอาศัยอานาจ
ตามข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาตั้ งขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การใด ๆ ทั้ งนี้ ให้ รวมถึ งข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ เกี่ ย วกั บ
การดาเนินการของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการใด ๆ ด้วย ดังนี้
(1) รายงานการดาเนินการที่ยังไม่ได้รายงานต่อประธานสภา
(2) บันทึกการประชุมที่ยังไม่ได้รับรองความถูกต้อง เว้นแต่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีมติให้เปิดเผย
(3) บันทึกการประชุมลับ
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(4) รายงานการประชุม
(5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหรือการพิจารณาโดยลับ
ข้อ 11 ข้อมูลข่าวสารอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาเห็น ว่า
มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา

