
  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์  

-------------------------------------------- 
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เสริมสร้างความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาลของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์และมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.1  ลักษณะ ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องมีเนื้อหาตาม 7  และ

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
      ข้อมูลตามมาตรา 7   

1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ

การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
     ข้อมูลตามตามมาตรา 9  

1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่ง
ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  

2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)   
3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของปีที่กำลังดำเนินการ  
4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

ของเอกชน  
5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ  

เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  
7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  
8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด     

(1) เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)  
(3) ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 
(4) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน 
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ 

(6) รายชื่อ... 
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(6) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงาน 
(7) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการ

อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
(8) รายงานงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522  
1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9               

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

1.3 การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ รวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ นำเข้า และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้อง ควบถ้วน เป็นปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบ
และจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์          

1.4 ขั้นตอนและระยะเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1.4.1  กรณีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลดำเนินการเผยแพร่ด้วยตนเอง เมื ่อดำเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลและผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการของหน่วยงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ   

1.4.2  กรณีส่งข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดำเนินการ
เผยแพร่ เมื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการของหน่วยงานแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้ ศทส. เพ่ือนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วันทำการ   

1.5 การตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้ว ัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส (ราย 3 เดือน)  

1.6 การจัดแสดงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เพื่ออำนวยความ
สะดวกกับประชาชนที่ต้องการมาติดต่อขอตรวจดูหรือรับข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง โดยจัดแสดงไว้ ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

1.7 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
1.8 กลไกในการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์หรือท่ีปรึกษา
การพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มี
การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  

 2.แผนผังขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และกลไกการกำกับติดตาม 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

2. แผนผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                กรณีหน่วยงานในสังกัด สป.                                                                           กรณีให้ ศทส. ดำเนินการเผยแพร่ 
               ดำเนินการเผยแพร่ด้วยตนเอง         
 
          
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.ตารางบทบาท... 

เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งขอ้มูลให้เจ้าหน้าท่ี ศทส. 

ผู้อำนวยการหน่วยงาน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู 

เจ้าหน้าท่ี ศทส. ที่ได้รับมอบหมาย 

นำข้อมูลเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์

เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการข้อมลูข่าวสาร 

ตรวจสอบข้อมลูผ่านเว็บไซต์ให้ตรง 

ตามมาตราที่กำหนด (เดือนละครัง้) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลู  
หากไม่ถูกต้องจะดำเนินการแก้ไขทันที 

เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

นำข้อมูลเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์

 

หัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการบริหารบริหารงานข้อมูลข่าวสาร 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

เจ้าหน้าทีศู่นย์บริการข้อมูลข่าวสาร (กองกลาง) 
- รายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการข้อมลูข่าวสาร 

เสนอต่อผูบ้ริหารเป็นรายไตรมาส 

- รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ 
เสนอต่อผูบ้ริหารเป็นรายไตรมาส 
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3. ตารางบทบาทหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน   

ที่ ประเภทข้อมูล 
ผู้รับผดิชอบ 

ระยะเวลาการ
เผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ผู้ตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต ์
1 โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการดำเนนิงาน  กพร. ผอ.กพร. กพร. ภายใน 7 วนัทำการ 
2 สรุปอำนาจหน้าที่ทีส่ำคัญและวิธีการดำเนินงาน  กพร. ผอ.กพร. กพร. ภายใน 7 วนัทำการ 
3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือ

คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
กก. ผอ.กก. กก. ภายใน 7 วนัทำการ 

4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง 
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย  

กบค. ผอ.กบค. กบค. ภายใน 7 วนัทำการ 

5 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย  กก. ผอ.กก. กก. ภายใน 7 วนัทำการ 
6 
 

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

กยผ. ผอ.กยผ. กยผ. ภายใน 7 วนัทำการ 

7 แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายของปีที่กำลังดำเนนิการ  

กยผ. ผอ.กยผ. กยผ. ภายใน 7 วนัทำการ 

8 คู่มือหรือคำสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบตังิานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ 

กก. ผอ.กก. กก. ภายใน 7 วนัทำการ 

9 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ 
เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  

กบค. ผอ.กบค. กบค. ภายใน 7 วนัทำการ 

10 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ    
ที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ คณะรัฐมนตร ี

กก. ผอ.กก. กก. ภายใน 7 วนัทำการ 

11 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กบค. ผอ.กบค. กบค. ภายใน 7 วนัทำการ 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) กบค. ผอ.กบค. กบค. ภายใน 7 วนัทำการ 
13 ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ

ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 

หน่วยงานที่มี
ภารกจิเกีย่วขอ้ง 

หน่วยงานที่มี
ภารกจิเกีย่วขอ้ง 

หน่วยงานที่ม ี
ภารกจิเกีย่วขอ้ง 

ภายใน 7 วนัทำการ 

14 งานวิจยัที่ใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

15 ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

16 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงาน สจบ. ผอ.สจบ. สจบ. ภายใน 7 วนัทำการ 
17 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ

การจัดซื ้อจัดจ้าง และสัญญาที ่ได้มีการ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  

กบค. ผอ.กบค. กบค. ภายใน 7 วนัทำการ 

18 รายงานงานการตรวจสอบอาคารตาม ม. 32 ทวิ 
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

กบค. ผอ.กบค. กบค. ภายใน 7 วนัทำการ 

หมายเหตุ : ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร สป. ครั้งที่ 1 /2564 เมื่อ 30 มีนาคม 2564 
4.มาตรฐานการให้บริการ... 
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4. มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
            15 วัน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงเมื่อ 21  มีนาคม 2564 

รับแจ้ง
การ 

ขอรับ
บริการ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

พิจารณา 
คำขอ 
รับ

บริการ 

ค้นหา 
ข้อมูล 

ที่ต้องการ 

 

ทำสำเนา/ 
ถ่ายเอกสาร 

รับรอง        
สำเนา
เอกสาร 

(15 นาที) (20 นาที) 

(30 นาที) (10 นาที) (5 นาที) 

(10 นาที) 

ให้เอกสาร      
ตามคำร้อง 

รับชำระเงิน  
(ถ้ามี) 

(10 นาที) 

จัดเก็บ   
แบบคำขอ  
รับบริการ 

กำหนดสถานท่ี (ห้องสมดุกระทรวงพาณิชย์ ช้ัน 3 สป.) 
 

จัดตั้ง
ศูนย์บริการ

ข้อมูลข่าวสาร 

 
สร้างระบบ

จัดเก็บข้อมลู 

 
ให้บริการ

ข้อมูลข่าวสาร 

ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร) 

จัดทำดัชนีจำแนกประเภท 
ของข้อมูลข่าวสาร สำหรับ 
การสืบค้น ณ ศูนย์บริการฯ 

เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ขึ้นเผยแพร่

บน Website 

www.ops.moc.go.th  
คลิกท่ีลิงค์ “พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร” ทาง

เว็บ 
ไซต์ 

 ณ ศูนย์ 
บริการ 
ข้อมูล 
ข่าวสาร 

เปิดเผย     
 (มาตรา 
 7 ,9) 

อธิบาย 
ให้ผู้มา
ติดต่อ
ทราบ 

ส่งผู้รับผิดชอบ
พิจารณา และแจ้ง
วันมารับข้อมูลให้ผู้

มาติดต่อทราบ 

รับผลการ
พิจารณา
และทำ

บันทึกแจ้ง 
ผู้มาติดต่อ 

ผู้มาติดต่อ
รับทราบผล
การพิจารณา
และเซ็นชื่อรับ

เอกสาร 

 

ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มาติดต่อทราบ 

เปิดเผย
(มาตรา 
  11) 

ไม่
เปิดเผย 
 (มาตรา 
 14 ,15) 

หมายเหต ุ: เวลาในการใหบ้ริการอาจมีการปรบัเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กบัข้อมูลที่ผู้มาตดิต่อต้องการ แต่ไม่เกิน 15 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด 


