
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร  
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้การบริหารการจัดระบบ การขอ การอนุญาต และ
ก า ร บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ งร าช ก า ร ที่ อ ยู่ ใน ค ว าม ค ร อ บ ค ร อ ง  ห รื อ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  
2561 จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ ยก เลิ กระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช  ว่ าด้ วยข้อมู ลข่ าวสารของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง  ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 
 “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าเงินรายได้

สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  



๒ 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา ตลอดจน
ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

....................................... 
 

ข้อ ๖ ให้ มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กขม .” 
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภาวิชาการแต่งตั้งตามท่ีอธิการบดีเสนอแนะ เป็นประธาน  
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภาวิชาการแต่งตั้งตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ  
อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองคน 
ให้ประธานและกรรมการตาม (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่ได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
 
ข้อ ๗ ให้ กขม. มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการ

บริการข้อมูลข่าวสาร 
(๒) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้ง

การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
(๓) เสนอแผนงานและโครงการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
(๔) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง

เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ 
(๕) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่

มหาวิทยาลัย หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

(๖) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ 

(๗) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการและเอกชน 
(๘) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



๓ 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่ กขม. มอบหมาย 
(๑๐) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(๑๑) ด าเนินงานอื่นใดตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๘ การประชุม กขม. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับในการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่  
กขม. แต่งตั้งโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

…………………………… 

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดประเภทและท าดรรชนีข้อมูลข่าวสารที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของราชการ 

ข้อ ๑๑ ในการด าเนินงานตามข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดให้มี เจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงาน ในการด าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

หมวด ๓ 
การขอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและการอนุญาต 

……………………………… 

ข้อ ๑๒  บุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัย ต้อง
ท าหนังสือหรือยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย การขอข้อมูลข่าวสารและการ
อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กขม. ก าหนด 

ข้อ ๑๓ การขอข้อมูลข่าวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล หรือจากหน่วยงาน หรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ให้หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารน าเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายพิจารณาอนุญาต และให้หัวหน้าหน่วยงานระดับปฏิบัติการขึ้นไปเป็นผู้รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ ๑๔ ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืน หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวด้วย 



๔ 

หมวด ๔ 
การบริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

………………………………….. 

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวบรวม จัดเตรียม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่
ด าเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือเผยแพร่ ขาย จ าหน่ายจ่ายแจก ตรวจดู และศึกษาค้นคว้า 
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่งไปรวมไว้ที่ส านักบรรณสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป 

การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือความเห็นของ กขม. 

ข้อ ๑๖ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กขม. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

รายได้จากการขายหรือจ าหน่ายข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๖ และค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๗ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบทีม่หาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือการนั้น   

การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
นั้นตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัวชื่อสกุล และ
ต าแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน 

ข้อ ๑๗  การบริการข้อมูลข่าวสารให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

หมวด ๕ 
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

………………………………. 
ข้อ ๑๘ ให้กองกลางเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

เป็นสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือให้ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น 
ข้อ ๑๙ ให้ส านักบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ได้รวบรวมจาก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕ 
 
                                             ประกาศ ณ วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

วิจิตร  ศรีสอ้าน 
 

                                                                       (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


