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สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ได้จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อว่ำ “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ”
โดยให้ บ ริ กำรข้อมูล ข่ำวสำร ตำมพระรำชบั ญญัติข้อมูล ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ตั้งอยู่ที่ ห้ องสมุด
กระทรวงพำณิชย์ ชั้น 3 สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบล บำงกระสอ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2507 6352 และ 0 2507 6295 โทรสำร 0 2547
5210 website : www.ops.moc.go.th
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ น มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนเกี่ยวกับกำรให้ บริ กำรข้ อมูล ข่ำวสำรของรำชกำร ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
1.2 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน ผู้ใช้บริกำร มีประสิทธิภำพและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน
1.3 เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนของรัฐอื่นๆ
2. ขอบเขต
คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนฉบั บ นี้ ใ ช้ ป ระกอบกำรปฏิ บั ติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร
พ.ศ.2540 ของศู น ย์ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงพำณิ ช ย์ ครอบคลุ ม กำรปฏิ บั ติ ง ำนใน
กระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และทำง Website :
www.ops.moc.go.th
3. คาจากัดความ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมำยควำมว่ำ สื่อที่มีควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่ำ
กำรสื่อควำมหมำยนั้นจะทำได้โดยสภำพของสิ่งนั้ นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่ว่ำจะได้ทำไว้ในรูปของ
เอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำรบันทึกภำพหรือเสียง กำรบันทึก โดย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดทีท่ ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรำกฏได้
“ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ” หมำยควำมว ่ำ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ อ ยู่ ใ นควำมครอบครอง หร ือ
ควบคุมดูแล ของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของรั ฐหรือ ข้ อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับ เอกชน
“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” คือ มำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องหน่วยงำน
ภำครัฐในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่แสดงให้ เห็นถึงขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่สำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้ง
ในเชิงข้อมูลและกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิ่งเฉพำะตัวของบุคคล เช่น กำรศึกษำ
ฐำนะกำรเงิน ประวัติสุขภำพ ประวัติอำชญำกรรม หรือประวัติกำรทำงำน บรรดำที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลข
หมำย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลำยพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ เสียงของคน
หรือรูปถ่ำย และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ สิ่งเฉพำะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ข้อมูล
ข่ ำ วสำรที่ อ ยู่ ใ นควำมครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของหน่ ว ยงำนรั ฐ ย่ อ มจ ำกั ด เฉพำะที่ ห น่ ว ยงำน ของรั ฐ

หน้ำ 2/11
ครอบครองหรือควบคุมไว้ตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้นๆ เท่ำนั้น รวมไปถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐในฐำนะผู้ปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่หน่วยงำนของรัฐครอบครองอยู่ด้วย
“การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมำยควำมว่ำ กำรให้บริกำรค้นหำข้อมูล ข่ำวสำรของ
รำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ตำมที่พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 กำหนด
ได้แก่ ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 7 โดยกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ ประกอบด้วย โครงสร้ำงและกำรจัด
องค์กร สรุ ป อำนำจหน้ ำที่ ที่ส ำคัญ และวิธี ก ำรดำเนิน งำน สถำนที่ ติดต่อขอรั บข้ อ มูล ข่ำวสำรของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ และข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 9 ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร กำรสืบค้นจำก
Website สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ www.ops.moc.go.th
4. ความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำทีบ่ รรณำรักษ์

ผู้กำกับดูแลศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ผู้รับผิดชอบศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัติงำนประจำศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร

กิจกรรม

เป้าหมายของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ
ให้คำปรึกษำแนะนำแก่เจ้ำหน้ำที่
ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
รับแจ้งกำรขอรับบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร/พิจำรณำคำขอรับบริกำร
ให้คำแนะนำในกำรค้นหำข้อมูล/
เอกสำร
รับรองสำเนำ

เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้มำขอรับ
บริกำร ณ ศูนย์บริกำรฯ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร
ในกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
ยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล

ชำระเงิน (ถ้ำมี)

ตำมข้อกำหนด พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ/ เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำ
ศูนย์บริกำรฯ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
/เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์บริกำรฯ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

จัดเก็บแบบคำขอรับบริกำร

เพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิง/จัดทำสถิติ

เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำศูนย์บริกำรฯ

ผู้อำนวยกำรกองกลำง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำศูนย์บริกำรข้อมูลฯ
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แผนผังการปฏิบัติงาน
กำหนดสถำนที่ (ห้องสมุดกระทรวงพำณิชย์ ชั้น 3 สป.)

จัดตั้ง
ศูนย์บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมกำรบริหำรงำนข้อมูลข่ำวสำร)

จัดทำดัชนีจำแนกประเภท
ของข้อมูลข่ำวสำร สำหรับ
กำรสืบค้น ณ ศูนย์บริกำรฯ

สร้ำงระบบ
จัดเก็บข้อมูล

เชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร ขึ้นเผยแพร่
บน Web site

www.moc.go.th หรือ
www.ops.moc.go.th/
คลิกที่ลิงค์ “พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร”

ทำง
ให้บริกำร
เว็บ
ข้อมูลข่ำวสำร ไซต์
ตำม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร

(10 นาที)

ณ
ศูนย์
บริกำร
ข้อมูล
ข่ำวสำร

รับแจ้ง
กำร
ขอรับ
บริกำร
ข้อมูล
ข่ำวสำร
(15 นำที)

เปิดเผย
มำตรำ
7 ,9)

พิจำรณำ
คำขอ
รับ
บริกำร

เปิดเผย
มำตรำ
11)

(20 นำที)

ค้นหำ
ข้อมูล
ที่ต้องกำร

ทำสำเนำ/
ถ่ำยเอกสำร

รับรอง
สำเนำ
เอกสำร

(30 นำที)

(10 นำที)

อธิบำย
ให้ผู้มำ
ติดต่อ
ทรำบ

ส่งผู้รับผิดชอบ
พิจำรณำ และ
แจ้งวันมำรับ
ข้อมูลให้ผู้มำ
ติดต่อทรำบ

(5 นำที)

ให้เอกสำร
ตำมคำร้อง

รับผลกำร
พิจำรณำ
และทำ
บันทึกแจ้ง
ผู้มำติดต่อ
15 วัน

ไม่
เปิดเผย
(มำตรำ
14 ,15)

รับชำระเงิน
(ถ้ำมี)

ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มำติดต่อทรำบ

หมายเหตุ : เวลาในการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้มาติดต่อต้องการ

จัดเก็บ
แบบคำขอ
รับบริกำร

ผู้มำติดต่อ
รับทรำบผล
กำรพิจำรณำ
และเซ็นชื่อ
รับเอกสำร
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.2.1 กรณีข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ตามมาตรา 7 และมาตรา 9
1) รับแจ้งควำมจำนง/กรอกข้อมูลในแบบคำขอ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรชี้แจงขั้นตอนให้ผู้มำติดต่อทรำบพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้มำ
ขอรับบริกำรตรวจสอบข้อมูลเบื้ องต้นจำกดัชนีที่ศูนย์ข้อมูล ข่ำวสำรที่จัดเตรียมไว้เพื่อค้นหำข้อมูลข่ำวสำรที่
ต้องกำร เมื่อพบข้อมูลที่ต้องกำร ให้ผู้มำติดต่อกรอกข้อมูลในแบบคำขอ โดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัว เช่น ชื่อ – นำมสกุล อำยุ สัญชำติ อำชีพ ตำแหน่ง สถำนที่ทำงำน ที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์
ที่สำมำรถ ติดต่อได้ พร้อมทั้งแจ้งควำมจำนงถึงรูปแบบในกำรขอรับบริกำร เช่น ขอตรวจดู ตรวจค้นหรือขอ
สำเนำ
2) พิจำรณำแบบคำขอรับบริกำร
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบคำขอ และรูปแบบของ
กำรใช้บริกำร เช่น รำยละเอียดชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เรื่องและเหตุผลที่ต้องกำรข้อมูลนั้น ๆ ในกรณีที่สงสัยว่ำ
เป็นคนต่ำงด้ำวมำขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอำจขอดูบัตรประชำชนของผู้
ที่มำขอรั บ บริ ก ำรก่ อ นให้ บ ริ ก ำรย่ อ มได้ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่จะแนะน ำให้ ผู้ มำขอรั บบริ กำรให้ เปิ ดดู ข้ อ มู ล ทำง
Website : www.moc.go.th อี ก ทำงเลื อ กหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วำมสะดวกและรวดเร็ ว มี ข้ อ มู ล ที่ ส ำมำรถ Link
จำก Website : www.ops.moc.go.th หรือหน่วยงำนกรมต่ำง ๆ อคส. ศศป.และ สวอ. และหน่วยงำนภำยนอก
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งทำงศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริกำรให้กับผู้มำขอรับบริกำรจำนวน 6 เครื่อง
3) ค้นหำข้อมูลที่ต้องกำร
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ ห้ ค ำแนะน ำในกำรค้ น หำหนั ง สื อ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ม ำขอรั บ บริ ก ำรต้ อ งกำร
จำกดัชนีข้อมูลที่ทำงศูนย์บริกำรได้จัดเตรียมไว้ โดยตรวจสอบได้จำก รหัสแฟ้ม สถำนที่จัดเก็บ หรือ เว็บไซต์
ในกรณีที่มีผู้มำใช้บริกำรหลำยคนในครำวเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ จะแจ้งให้ กองกลำง ซึ่งดูแลศูนย์ฯ และ
ห้องสมุด ให้ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปช่วยให้บริกำร โดยคำนึงถึงควำมสะดวกของ ผู้มำขอรับบริกำรเป็นหลัก
4) ทำสำเนำ/ถ่ำยเอกสำร
เมื่อผู้มำขอรับบริกำรค้นหำหนังสือหรือข้อมูล จำกศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว จะนำหนังสือหรือ
ข้อมูลมำให้กับเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อบอกควำมต้องกำรของข้อมูลนั้น เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ จะนำไปถ่ำย
สำเนำ ที่ห้องกองกลำง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ โดยคิดค่ำธรรมเนียมตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำฯ กำหนดไว้ ดังนี้
 ขนำดกระดำษ A ๔
หน้ำละไม่เกิน ๑.00 บำท
 ขนำดกระดำษ F 1๔
หน้ำละไม่เกิน ๑.๕๐ บำท
 ขนำดกระดำษ B 4
หน้ำละไม่เกิน 2.00 บำท
 ขนำดกระดำษ A 3
หน้ำละไม่เกิน 3.00 บำท
 ขนำดกระดำษพิมพ์เขียว A 2 หน้ำละไม่เกิน 8.00 บำท
 ขนำดกระดำษพิมพ์เขียว A 1 หน้ำละไม่เกิน 15.00 บำท
 ขนำดกระดำษพิมพ์เขียว A 0 หน้ำละไม่เกิน 30.00 บำท
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5) รับรองสำเนำ
หำกผู้มำติดต่อต้องกำรให้รับรองสำเนำ เจ้ำหน้ำที่จะคิดค่ำธรรมเนียมอัตรำคำรับรองละไม่เกิน ๕ บำท
6) ชำระเงิน (ถ้ำมี)
กรณีที่มีกำรชำระเงิน เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ จะแนะนำผู้มำขอรับบริกำรให้ไปชำระเงิน
ที่ กองบริหำรกำรคลัง ชั้น 3 สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ แล้วนำใบเสร็จที่ได้มำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำร
เพื่อขอรับข้อมูล
7) ส่งเอกสำรและจัดเก็บแบบคำขอรับบริกำร
ให้ผู้มำติดต่อขอรับบริกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลำยมือชื่อเพื่อรับข้อมูล
8) จัดเก็บแบบคำขอรับบริกำร
หลังจำกให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้รับบริกำรแล้ว เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จัดเก็บแบบคำขอรับ
บริกำรรวบรวมเข้ำแฟ้ม เพื่อจัดทำเป็นสถิติต่อไป
5.2.2 กรณีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ตามมาตรา 11
1) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มำติดต่อทรำบ กรณีที่ไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลได้ หำกผู้
มำติดต่อ ยังยืนยันควำมต้องกำรเดิม เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องให้ผู้กำกับดูแลทรำบ
2) ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนข้อมูลข่ำวสำร ตำมระเบียบสำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 พิจำรณำ และแจ้งกำหนดวันในกำรมำรับข้อมูล
3) เมื่อคณะกรรมกำรฯ ส่งผลกำรพิจำรณำแล้ว ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ทำบันทึกแจ้งให้ผู้มำติดต่อทรำบ
4) ผู้มำติดต่อรับทรำบผลกำรพิจำรณำและเซ็นชื่อรับเอกสำร
5.2.3 กรณีข้อมูลข่าวสารที่มิให้เปิดเผย ตามมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ บริกำรฯ ชี้แจงให้ผู้มำติดต่อทรำบเหตุผลของกำรห้ ำมมิให้ เปิดเผยข้ อมูล
ตำมข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.1 จัดข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนโดยเร็วหรือภำยในวันทีไ่ ด้รับคำขอ เว้นแต่มีเหตุล่ำช้ำให้
ดำเนินกำรภำยใน 15 วัน หำกไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอโดยกำหนดวันแล้วเสร็จไว้ด้วย (28 ธันวำคม 2547)
6.2 ปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดภำยใน 7 วัน หำก
มีปัญหำอุปสรรค ให้แจ้งให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรทรำบโดยเร็ว หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนไม่
ปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยฯ โดยไม่มีเหตุสมควร ให้ผู้บังคับบัญชำดำเนินพิจำรณำ ลงโทษทำงวินัยทุกกรณี (9
มีนำคม 2542)
7. ระบบติดตามประเมินผล
7.1 ข้อกำหนดที่สำคัญ
1) มีกำรบันทึกจำนวนครั้งที่มีกำรค้นหำข้อมูลผิด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกระบวนงำนทุกเดือน
2) มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 1 ครั้ง/ปี และนำข้อมูลจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
มำปรับปรุงในกระบวนกำรทำงำน
7.2 ตัวชี้วัดที่สำคัญ
1) ระดับควำมสำเร็จในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
2) ร้อยละควำม พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย
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7.3 จุดควบคุม
1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ของศูนย์บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์เสนอให้ผู้บริหำรทรำบเป็นรำยไตรมำส
2) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส ให้ผู้บริกำรทรำบ
เป็นรำยไตรมำส
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
8.2 ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรจัดพิมพ์ห รือจัดให้มีข้อมูล ข่ำวสำรของรำชกำรที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระรำชบัญญัติ ข้ อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ใช้บังคับ
8.3 ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ลงวั นที่ 24 กุมภำพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู
8.4 ประกำศคณะกรรมกำรข้ อมูล ข่ำวสำรของรำชกำร ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2542 เรื่อง กำรเรียก
ค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
8.5 ประกำศคณะกรรมกำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร ลงวั น ที่ 21 ตุ ล ำคม 2542 เรื่ อ ง ก ำหนดให้
ประกำศประกวดรำคำและประกำศสอบรำคำของหน่วยงำนของรัฐที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำมแล้ว
เป็นข้อมูล ข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9(8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
8.6 ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2543 เรื่อง กำหนดให้ ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวกับผลพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้
ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9(8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
8.7 ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2543 เรื่อง กำหนดให้ ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวกับผลพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้
ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9(8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
8.8 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกรำคม 2559 เรื่อง กาหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
8.9 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง กาหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ย วกับ รายชื่อผู้ เข้ารั บ การอบรมของหน่ว ยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูล ข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ ใ ห้
ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9(8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
8.10 ระเบียบสำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
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9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
มำตรำ 7 (1) โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร
มำตรำ 7 (2) สรุ ป อ ำนำจหน้ ำที่ ที่ ส ำคั ญ และวิธีกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
มำตรำ 7 (3) สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร
มำตรำ 7 (4) กฎ มติ คข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง .ม.ร.
มำตรำ 9 (1) ผลกำรพิจำรณำหรือคำวินิจฉัยที่มีผล
โดยตรงต่อเอกชน
มำตรำ 9 (2) นโยบำยและกำรตีควำม
มำตรำ 9 (3) แผนงำนโครงกำรและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
มำตรำ 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกีย่ วกับวิธีกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ำที่ของเอกชน
มำตรำ 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีกำรอ้ำงอิงถึงในรำชกิจจำฯ
ตำมมำตรำ 7 วรรคสอง
สัญญำสัมปทำน สัญญำผูกขำดตัดตอน สัญญำร่วมทุน
กับเอกชนฯ สัญญำอื่นๆ
มำตรำ 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมกำร
ที่แต่งตั้งโดยกฎหมำยและโดยมติ ครม.

สถานที่จัดเก็บ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

ผู้รับผิดชอบ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ

การจัดเก็บ
แฟ้มที่ 1
แฟ้มที่ 2

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ

แฟ้มที่ 3
แฟ้มที่ 4
แฟ้มที่ 5

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ

แฟ้มที่ 6
แฟ้มที่ 7

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ

แฟ้มที่ 8

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ

แฟ้มที่ 9

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ

แฟ้มที่ 10

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ

แฟ้มที่ 11
แฟ้มที่ 12 – 17.3

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด

1.ประกำศประกวดรำคำฯ
2.สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำเดือน แบบ สขร.1
3.เอกสำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
4.ข้อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสฯ
5.งำนวิจัยที่ใช้เงินงบประมำณ
6.ที่สำธำรณะประโยชน์
7.รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สป.

จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ
จนท.ประจำศูนย์ฯ

8. แบบฟอร์มที่ใช้
8.1 แบบคำขอใช้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
8.2 หนังสือร้องเรียน
8.3 หนังสืออุทธรณ์
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หนังสือร้องเรียน
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง ร้องเรียน........................................................
เรียน ประธำนกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ข้ำพเจ้ำชื่อ.................................................. นำมสกุล ..........................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ .................................. หมู่ที่ ................. ถนน ..................................................................................
ตำบล / แขวง .................................... อำเภอ / เขต ..................................... จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ..........................................................................................
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำหน่วยงำนของรัฐ คือ ...................................................
............................................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................................... ...................................
ได้กระทำกำรเป็นกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัตติ ำมหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
(1) ..........................................................................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................................................................
(3) ..........................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำด้วยแล้ว คือ เรื่อง
............................................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................................... จำนวน ..........................แผ่น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรให้ตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน
(..........................................)
สถำนที่ติดต่อ





ประธำนกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
อำคำรสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2281 8559 และ 0 2281 8562
โทรสำร 0 2281 8543 และ 0 2282 8994
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หนังสืออุทธรณ์
เขียนที.่ .......................................
วันที่ ......................................................................................
เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ..........................................................................................................
เรียน ประธำนกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ข้ำพเจ้ำ.............................................................. ตำแหน่ง / อำชีพ ...........................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ .................. ตำบล ............................... อำเภอ ............................ จังหวัด ........................................
โทรศัพท์ ....................................................... มีควำมประสงค์ขออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของ ..........................................................................................................................................................................
ด้ วยเมื่อวัน ที่ ........................................ ข้ำพเจ ้ำ ได้ ใช้ส ิทธ ิต ำมพระรำชบ ัญญัติ ข้อ มู ล ข่ำ วสำร ของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสำร จำนวน...........รำยกำร จำก .................................................................... ดังมี
รำยละเอียดตำมสำเนำคำขอที่แนบมำพร้อมนี้ ต่อมำเมือ่ วันที่ .............................................................................
............................................................................................ ได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่อนุญำตให้ตรวจดู / ให้สำเนำ
เอกสำรดังกล่ำว โดยให้เหตุผลว่ำ .....................................................................................................................
........................................................................................................................ ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสำเนำ
หนังส ือปฏิเสธของ ..................................................................................... ที่แนบมำพร ้อมนี้ ข้ำพเจ ้ำจึง
ขอใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ ..................................................................
ตำมพระรำชบัญญัตขิ ้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) ............................................ ผู้อุทธรณ์
(..............................................)

สถำนที่ติดต่อ





ประธำนกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
อำคำรสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2281 8559 และ 0 2281 8562
โทรสำร 0 2281 8543 และ 0 2282 8994

