คํานํา
คูมือการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป$นแนวทาง
การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่อยูในความครอบครองของกลุมงานขอมูลสารสนเทศ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แกบุคคลภายนอก เชน หนวยงาน
ภาครัฐอื่น รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน เป$นตน โดยมีวัตถุประสงค1ใหการใหบริการขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเป$นไปอยางมีแบบแผนมีวิธีการขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบไดเพื่อ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูจัดทําหวังเป$นอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะชวยสรางมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ในการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป$นไปดวยความมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค1ของการจัดทําทุกประการ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สวนที่ 1 บทนํา
องคความรูเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ
“ขอมูล” (Data) หมายถึง คือ ขอเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสิ่งต%าง ๆ ที่มีอยู%ใน
ธรรมชาติ เป,นกลุ%มสัญลักษณ1แทนปริมาณหรือการกระทําต%าง ๆ ที่ยังไม%ผ%านการวิเคราะห1 หรือประมวลผล
เช%น คน สัตว1 สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู%ในรูปแบบที่เหมาะสมต%อการสื่อสาร การแปลความหมายและการ
ประมวลผล ซึ่งขอมูลอาจจะไดมาจากการสังเกตการรวบรวมการวัดขอมูลเป,นไปไดทั้งขอมูลตัวเลข ตัวหนังสือ
รูปภาพ แผนภูมิ หรือสัญลักษณ1ใด ๆ ที่สําคัญจะตองมีความเป,นจริงและต%อเนื่อง ตัวอย%างของขอมูล เช%น
คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป,นตน
“สารสนเทศ” (Information) หมายถึง ขอมูลต%างๆที่ไดผ%านการประมวลผลหรือจัด ระบบ
และสามารถนํามาใชประโยชน1ตามจุดประสงค1 ผ%านการเลือกสรรใหเหมะสมกับ การใชงาน เช%น หาค%าเฉลี่ย
หรือใชเทคนิคขั้นสูงในการวิจัยดําเนินงาน เป,นตนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพขอมูลทั่วไปใหอยู%ในรูปแบบที่มีความ
สัมพันธ1หรือมีความเกี่ยวของกัน เพื่อนําไปใชประโยชน1ในการตัดสินใจหรือตอบปGญหาต%าง ๆ ได
ความสําคัญของขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญต%อผูบริหารเพื่อใชในการ
กําหนดนโยบาย การตัดสินใจการวางแผน การกํากับติดตามประเมินผล การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เช%น การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ค%าครุภัณฑ1ที่ดินและสิ่งก%อสราง
และขอมูลสารสนเทศยังมีประโยชน1ต%อผูปฏิบัติงาน หน%วยงาน สถานศึกษา ประชาชนและผูสนใจทั่วไป ดังนั้น
การรายงานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบต%างๆ เช%น เอกสารสิ่งพิมพ1และการนําเสนอทาง Internet
หรือทาง Intranet จึงเป,นสิ่งสําคัญ อย%างยิ่งตองมีความถูกตอง ทันสมัย ครอบคลุม สะดวก เพียงพอมีความ
เป,นไปได และเชื่อถือได ทั้งนี้ เพื่อใหผูรับบริการสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน1ตามความตองการ
ไดอย%างมีประสิทธิภาพ
การจัดทําสารสนเทศจากขอมูล ในการจัดทําสารสนเทศจากขอมูลหรือการทําขอมูลใหเป,น
สารสนเทศ มีการดําเนินการ ตามขั้นตอนหรือวิธีการต%างๆ ในการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้
1. การรวบรวม (Capturing) เป,นการดําเนินการเพื่อรวบรวมและบันทึกขอมูลใหอยู%ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการประมวลผล เช%น การบันทึกไวในแฟSมเอกสารหรือดวยเครื่องคอมพิวเตอร1 การ
รวบรวมทําไดโดยการสังเกตการสัมพันธ1 การทําแบบสอบถาม การทดสอบ และการใชแบบสํารวจขอมูลที่ได
จะตองมีคุณลักษณะ สําคัญ 2 ประการ คือ ความตรงตามความตองการที่กําหนดไวและมีความเชื่อถือได
2. การตรวจสอบ (Verifying) เป,นขั้นตอนสําคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ ทําขึ้นเพื่อให
มั่นใจว%าขอมูลไดรับการรวบรวม และบันทึกเอาไวอย%างถูกตอง การตรวจสอบขอมูลเป,นการคนหารวบรวม
ขอมูลที่ยังมีความผิดพลาด โดยทั่วไปจะกระทําได 3 ลักษณะคือ
2.1 การตรวจสอบความเป,นไปได หรือความสมเหตุ สมผลของขอมูล
2.2 การตรวจสอบความสอดคลองกัน
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2.3 ตรวจสอบความสัมพันธ1ของขอมูล เป,นการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดย
อาศัย ความสัมพันธ1ของขอมูลเป,นเกณฑ1
3. การจําแนก (Classifying) เป,นการกําหนดหลักการแบ%งประเภทขอมูลเป,นหมวดหมู%หรือ
เป,นกลุ%มตามคุณสมบัติของขอมูลในลักษณ1 ที่เหมาะสมมีความหมายและเป,นประโยชน1แก%ผูใชโดยการกําหนด
สิ่งที่เหมือนกันไวดวยกัน
4. การจัดเรียงลําดับ (Arranging) ภายหลังที่มีการจําแนกขอมูลและการกําหนดรหัสขอมูล
แลวจําเป,นตองจัดวางโครงสรางของแฟSมขอมูลว%าจะจัดเรียงลําดับระเบียบขอมูลในแฟSมขอมูลอย%างไร
5. การสรุป (Summarizing) เป,นการจัดรวบรวมขอมูลเขาดวยกันหรือแบ%งกลุ%มขอมูล และ
รวบยอดของแต%ละกลุ%มเพื่อเตรียมคํานวณหาค%าดัชนีหรือสารสนเทศในขั้นต%อไปการสรุปหรือการรวบรวมยอด
ขอมูลนี้มีประโยชน1ในการตรวจสอบความแนบนัยของขอมูลอีกดวย
6. การคํานวณ (Calculating) เป,นขั้นตอนสําคัญที่จะจัดการทําขอมูลใหเป,นสารสนเทศที่
อาศัยกระบวนการของคณิตศาสตร1 มาจัดกระทํากับขอมูลในรูปความสัมพันธ1กัน เช%น อัตราส%วน สัดส%วน และ
เลขดัชนี เพื่อใหไดสารสนเทศที่มีความหมายตามความตองการของผูใชที่ไดกําหนดไวแลว
7. การจัดเก็บ (Storing) หลังจากที่ไดคํานวณไดค%าสารสนเทศหรือดัชนีต%าง ๆ แลว ขั้นตอน
ต%อมาคือการจัดเก็บ เพื่อการบริการว%าจะตองจัดเก็บทําขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศ ที่ผ%านการจัดทําดวยมือ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร1
8. การเรียกใช (Retrieving) เป,นกระบวนการคนหาและดึงขอมูลที่ตองการออกจากสื่อที่ใช
เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเป,นปGจจุบันหรือเพื่อใหบริการและคําตอบแก%ผูใช
9. การเผยแพร% (Disseminating and Reproducing) เป,นเปSาหมายสุดทายของการ
ดําเนินการสารสนเทศ คือการเผยแพร%สารสนเทศใหกับผูใชในรูปแบบต%างๆ ทําใหแบบเอกสาร รายงาน หรือ
การเสนอบนจอภาพ
ขอมูลสารสนเทศที่กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีไวใน
ครอบครอง
กลุ%มส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีฐานขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมมาจากระบบจัดเก็บขอมูลต%าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส%วนที่กลุ%ม
ส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และรับผิดชอบระบบ ประกอบดวย ระบบ
จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
(Education Management Information System) ระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ1 (Material OBEC) และ
ระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งก%อสราง (Buildings OBEC) รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่ไดประสานขอขอมูลจากกลุ%มต%าง ๆ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตลอดจนขอมูลจากหน%วยงานภายนอก
ในปGจจุบัน กลุ%มส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีขอมูล
พื้นฐานทางการศึกษา ที่มีความพรอมสําหรับใหบริการหน%วยงานราชการอื่น และประชาชนผูมาติดต%อขอรับ
บริการดานขอมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลจํานวนนักเรียนรายโรงเรียนในภาพรวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขอมูลจํานวนนักเรียนรายโรงเรียนในภาพรวมรายอําเภอ
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3. ขอมูลจํานวนนักเรียนรายโรงเรียนแยกตามระดับชั้น แยกชั้น แยกเพศ
4. ขอมูลจํานวนนักเรียนยากจน
5. ขอมูลจํานวนหองเรียน
6. ขอมูลพื้นฐานรายโรงเรียน
7. ขอมูลจํานวนนักเรียนดอยโอกาส
8. ขอมูลจํานวนนักเรียนพิการ
9. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสังเขป
10. ขอมูลครุภัณฑ1รายโรงเรียน
11. ขอมูลสิ่งก%อสรางรายโรงเรียน
ขอมูลที่ไดแจงไวใน 11 หัวขอขางตน กลุ%มส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแผนมีอยู%ในความครอบครอง สามารถใหบริการหน%วยงานราชการอื่น และประชาชนผูมา
ขอรับบริการได
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สวนที่ 2 การปฏิบตั ิงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่กลุ%มส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มีไวในครอบครอง และขอมูลสารสนเทศนั้น อยู%ในสภาพที่พรอมจะใหแก%ผูรับ
บริการได ซึ่งไดระบุรายการไวเบื้องตน ในส%วนของหัวขอที่ว%าดวยขอมูลสารสนเทศที่กลุ%มส%งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีไวในครอบครองมิใช%ขอมูลสารสนเทศที่ตองจัดทํา วิเคราะห1
จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม% ในกรณีที่ผูขอรับบริการมีความประสงค1จะขอรับบริการขอมูลสารสนเทศ
นอกเหนือไปจากที่ระบุไวขางตน เมื่อเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นว%ากรณีที่ขอนั้นมิใช%การแสวงหาผลประโยชน1
ทางการคา และเป,นเรื่องที่จําเป,นเพื่อปกปSองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้น หรือเป,นเรื่องที่จะเป,นประโยชน1แก%
สาธารณะ เจาหนาที่จะจัดหาขอมูลสารสนเทศนั้นใหก็ไดโดยตองพิจารณาเป,นรายกรณีไป
วิธีการปฏิบัติงาน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ%มส%งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวบรวมขอมูลจากระบบจัดเก็บขอมูลต%าง ๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู%ในความรับผิดชอบของกลุ%มส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร เช%น ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
การศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ1 (M-OBEC) ระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งก%อสราง (B-OBEC) ระบบ
ปGจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ขอมูลจากระบบที่อยู%ในความรับผิดชอบของกลุ%มอื่น ๆ เช%น โปรแกรม
บริหารงานบุคคล (P-OBEC) ระบบบริหารจัดการนักเรียนเรียนรวม รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. กลุ%มส%งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทําการเรียบเรียง
ขอมูลที่ไดจากขอ 1 ใหเป,นระเบียบแบบแผนจัดทําฐานขอมูลพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นําขอมูลที่เรียบเรียงไวเป,นแบบแผนในขอ 2 มาวิเคราะห1 สังเคราะห1 เปรียบเทียบ เพื่อ
จัดทําเป,นสารสนเทศที่เหมาะสมกับการใชงาน
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศใหเป,นรูปเล%มเอกสาร และไฟล1อิเล็กทรอนิกส1 เพื่อเผยแพร%ภายใน
หน%วยงานและภายนอกหน%วยงาน
5. ใหบริการขอมูลสารสนเทศสําหรับผูขอรับบริการภายในหน%วยงานและนอกหน%วยงาน
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
1. ผูขอรับบริการกรอกแบบฟอร1มขอรับขอมูล
ใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 นาที
2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขอมูล
และส%งมอบขอมูลใหแก%ผูขอรับบริการ ใชเวลาประมาณ 5 นาที
3. ผูขอรับบริการตรวจสอบขอมูล รับขอมูล และลงชื่อ
รับขอมูล ใชเวลาประมาณ 2 นาที
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ผู้ขอรับบริ การกรอก
แบบฟอร์ มขอรับข้ อมูล

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเอกสารข้ อมูล และส่งมอบ

ผู้รับบริ การตรวจสอบข้ อมูล
รับข้ อมูล และลงชือรับข้ อมูล

สิ #นสุด

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ผูใหบริการจัดใหผูขอรับบริการ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อรับทราบประเด็นที่ผูไดรับบริการไม%พึงพอใจ หรือไม%ไดรับความสะดวกในการรับบริการ
(กระทําไดเฉพาะในกรณีที่ผูขอรับบริการมาติดต%อดวยตนเอง)
2. เจาหนาที่ผูใหบริการบันทึกขอมูลประเด็นปGญหาในการใหบริการในแต%ละครั้ง (ถามี) หรือ
บันทึกกรณีมีการรองเรียนที่เกี่ยวของกับการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3. เจาหนาที่ผูใหบริการรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินการพึงพอใจ การใหบริการขอมูล
สารสนเทศ และขอมูล ประเด็นปGญหาในการใหบริการที่บันทึกไวตลอดปoงบประมาณ มาทําการวิเคราะห1ผล
เปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในคู%มือกับการดําเนินการจริงวิเคราะห1ปGญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตามคู%มือ เสนอแนะแนวทางการแกไขปGญหาหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามคู%มือ
4. เจาหนาที่ผูใหบริการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานใหบริการขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในแต%ปoงบประมาณเสนอผูบังคับบัญชา
การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป. รบ. 1
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ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540
เป9นป:ที่ 52 ในรัชกาลป;จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศว%า
โดยที่เป,นการสมควรใหมีกฎหมายว%าดวยขอมูลข%าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต%อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว%า พระราชบัญญัติขอมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(1)
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต%วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป,นตนไป
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในส%วนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแห%งพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความว%า สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไม%ว%า
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ%านวิธีการใดๆ และไม%ว%าจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสารแฟSม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ%าย ฟqล1ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร1 หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความว%า ราชการส%วนกลาง ราชการส%วนภูมิภาค ราชการส%วนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส%วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส%วนที่ไม%เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค1กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน%วยงานอิสระของรัฐและหน%วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความว%า ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแก%หน%วยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความว%า ขอมูลข%าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช%น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เช%น ลายพิมพ1นิ้วมือ แผ%นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ%าย และใหหมายความรวมถึงขอมูลข%าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว ของผูที่ถึงแก%กรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความว%า คณะกรรมการขอมูลข%าวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความว%า บุคคลธรรมดาที่ไม%มีสัญชาติไทยและไม%มีถิ่นที่อยู%ในประเทศไทยและนิติ
บุคคลดังต%อไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนส%วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป,นของคนต%างดาว ใบหุนชนิดออกใหแก%ผูถือใหถือว%าใบ
หุนนั้นคนต%างดาวเป,นผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป,นคนต%างดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค1เพื่อประโยชน1ของคนต%างดาว
(4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป,นคนต%างดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเป,นผูจัดการ หรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ใหถือ
ว%าผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกล%าวเป,นคนต%างดาว
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลข%าวสารของราชการขึ้น ในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแก%คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสาร ประสานงานกับหน%วยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแก%เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด 1
การเปBดเผยขอมูลขาวสาร
.....................................
มาตรา 7 หน%วยงานของรัฐตองส%งขอมูลข%าวสารของราชการอย%างนอยดังต%อไปนี้ลงพิมพ1ในราชกิจจา
นุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองค1กรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดต%อเพื่อขอรับขอมูลข%าวสารหรือคําแนะนําในการติดต%อกับหน%วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอย%างกฎเพื่อใหมีผลเป,นการทั่วไปต%อเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลข%าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลข%าวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพ1เพื่อใหแพร%หลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ1ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพ1นั้นก็ใหถือว%าเป,นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหน%วยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลข%าวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพร%เพื่อขายหรือจําหน%าย
จ%ายแจก ณ ที่ทําการของหน%วยงานของรัฐแห%งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 8 ขอมูลข%าวสารที่ตองลงพิมพ1ตามมาตรา 7 (4) ถายังไม%ไดลงพิมพ1ในราชกิจจานุเบกษา จะ
นํามาใชบังคับในทางที่ไม%เป,นคุณแก%ผูใดไม%ได เวนแต%ผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลข%าวสารนั้นตามความเป,นจริงมาก%อน
แลวเป,นเวลาพอสมควร
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน%วยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลข%าวสารของ
ราชการอย%างนอยดังต%อไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ1และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต%อเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล%าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม%เขาข%ายตองลงพิมพ1ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ%ายประจําปoของปoที่กําลังดําเนินการ
(4) คู%มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ1ที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป,นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร%วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต%งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลข%าวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลข%าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ขอมูลข%าวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีส%วนที่ตองหามมิใหเปqดเผยตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู%ดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม%เป,นการเปqดเผยขอมูล
ข%าวสารส%วนนั้น
บุคคลไม%ว%าจะมีส%วนไดเสียเกี่ยวของหรือไม%ก็ตาม ย%อมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลข%าวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหน%วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ1เรียกค%าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการช%วยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแต%จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเป,นอย%างอื่น
คนต%างดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเป,นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม%กระทบถึงขอมูลข%าวสารของราชการที่มีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพร%หรือเปqดเผยดวยวิธีการอย%างอื่น
มาตรา 11 นอกจากขอมูลข%าวสารของราชการที่ลงพิมพ1ในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ข%าวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลข%าวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควรให
หน%วยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลข%าวสารนั้น ใหแก%ผูขอภายในเวลาอันสมควรเวนแต%ผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบ%อยครั้งโดยไม%มีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลข%าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง%าย
หน%วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอย%างหนึ่งอย%างใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก%ขอมูลข%าวสารนั้นก็ได
ขอมูลข%าวสารของราชการที่หน%วยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเป,นขอมูลข%าวสารที่มีอยู%แลว
ในสภาพที่พรอมจะใหได มิใช%เป,นการตองไปจัดทําวิเคราะห1 จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม%เวนแต% เป,น
การแปรสภาพเป,นเอกสารจากขอมูลข%าวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร1
หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต%ถาหน%วยงานของรัฐเห็นว%ากรณีที่ขอนั้นมิใช%การ
แสวงหาผลประโยชน1ทางการคา และเป,นเรื่องที่จําเป,นเพื่อปกปSองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเป,นเรื่องที่จะ
เป,นประโยชน1แก%สาธารณะ หน%วยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลข%าวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไม%เป,นการหามหน%วยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลข%าวสารของราชการใดขึ้นใหม%
ใหแก%ผูรองขอหากเป,นการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหน%วยงานของรัฐนั้นอยู%แลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแก%การจัดหาขอมูลข%าวสารให
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา 12 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลข%าวสารของราชการตามมาตรา 11 แมว%าขอมูลข%าวสารที่ขอ
จะอยู%ในความควบคุมดูแลของหน%วยงานส%วนกลาง หรือส%วนสาขาของหน%วยงานแห%งนั้น หรือจะอยู%ในความ
ควบคุมดูแลของหน%วยงานของรัฐแห%งอื่นก็ตาม ใหหน%วยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต%อ
หน%วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลข%าวสารนั้นโดยไม%ชักชา
ถาหน%วยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นว%าขอมูลข%าวสารที่มีคําขอเป,นขอมูลข%าวสารที่จัดทําโดยหน%วยงาน
ของรัฐแห%งอื่น และไดระบุหามการเปqดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 16 ใหส%งคําขอนั้นใหหน%วยงาน
ของรัฐผูจัดทําขอมูลข%าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต%อไป
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มาตรา 13 ผูใดเห็นว%าหน%วยงานของรัฐไม%จัดพิมพ1ขอมูลข%าวสารตามมาตรา 7 หรือไม%จัดขอมูล
ข%าวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไม%จัดหาขอมูลข%าวสารใหแก%ตนตามมาตรา 11 หรือฝsาฝtน
หรือไม%ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ล%าชา หรือเห็นว%าตนไม%ไดรับความสะดวกโดยไม%มีเหตุ
อันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนต%อคณะกรรมการ เวนแต%เป,นเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปqดเผยขอมูล
ข%าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม%รับฟGงคําคัดคานตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไม%แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลตามมาตรา 25
ในกรณีที่มีการรองเรียนต%อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต%วันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป,นใหขยายเวลาออกไปได แต%ตองแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไม%เกินหกสิบวัน

หมวด 2
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปBดเผย
……………………………..
มาตรา 14 ขอมูลข%าวสารของราชการที่อาจก%อใหเกิดความเสียหายต%อสถาบันพระมหากษัตริย1 จะ
เปqดเผยมิได
มาตรา 15 ขอมูลข%าวสารของราชการที่มีลักษณะอย%างหนึ่งอย%างใดดังต%อไปนี้ หน%วยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปqดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหน%วยงานของรัฐ
ประโยชน1สาธารณะ และประโยชน1ของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปqดเผยจะก%อใหเกิดความเสียหายต%อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ1ระหว%างประเทศ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปqดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม%อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค1
ได ไม%ว%าจะเกี่ยวกับการฟSองคดี การปSองกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหล%งที่มา
ของขอมูลข%าวสารหรือไม%ก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน%วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต%ทั้งนี้ไม%
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลข%าวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล%าว
(4) การเปqดเผยจะก%อใหเกิดอันตรายต%อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย1หรือขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลซึ่งการเปqดเผยจะเป,นการรุกล้ําสิทธิส%วนบุคคล
โดยไม%สมควร
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(6) ขอมูลข%าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปqดเผย หรือขอมูลข%าวสารที่มีผูใหมาโดยไม%
ประสงค1ใหทางราชการนําไปเปqดเผยต%อผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปqดเผยขอมูลข%าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย%างใดก็ได แต%ตองระบุไวดวยว%าที่
เปqดเผยไม%ไดเพราะเป,นขอมูลข%าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถือว%าการมีคําสั่งเปqดเผยขอมูล
ข%าวสารของราชการเป,นดุลพินิจโดยเฉพาะ ของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต%ผูขออาจ
อุทธรณ1ต%อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว%าขอมูลข%าวสารของราชการจะเปqดเผยต%อบุคคลใด
ไดหรือไม%ภายใตเงื่อนไขเช%นใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหน%วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลข%าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว%าดวยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา 17 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นว%า การเปqดเผยขอมูลข%าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน1ไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐ แจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนดแต%ตองใหเวลา
อันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไม%นอยกว%าสิบหาวันนับแต%วันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบว%าการเปqดเผยขอมูลข%าวสารของราชการใด อาจกระทบถึง
ประโยชน1ไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปqดเผยขอมูลข%าวสารนั้นได โดยทําเป,นหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคานเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคาน และแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไม%ชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไม%รับฟGงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปqดเผยขอมูลข%าวสาร
นั้นมิไดจนกว%าจะล%วงพนกําหนดเวลาอุทธรณ1ตามมาตรา 18 หรือจนกว%าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผย
ขอมูลข%าวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปqดเผยขอมูลข%าวสารนั้นไดแลวแต%กรณี
มาตรา 18 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปqดเผยขอมูลข%าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา
15 หรือมีคําสั่งไม%รับฟGงคําคัดคานของผูมีประโยชน1ไดเสียตามมาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณ1ต%อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารภายในสิบหาวัน นับแต%วันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้นโดยยื่นคําอุทธรณ1ต%อ
คณะกรรมการ
มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลข%าวสารที่มีคําสั่งมิใหเปqดเผยนั้น ไม%ว%าจะเป,นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารหรือศาลก็ตาม จะตองดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิใหขอมูลข%าวสารนั้น เปqดเผยแก%บุคคลอื่นใดที่ไม%จําเป,นแก%การพิจารณา และในกรณีที่จําเป,นจะ
พิจารณาลับหลังคู%กรณีหรือคู%ความฝsายใดก็ได
มาตรา 20 การเปqดเผยขอมูลข%าวสารใดแมจะเขาข%ายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใด ใหถือว%า
เจาหนาที่ของรัฐไม%ตองรับผิดหากเป,นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต%อไปนี้
(1) ขอมูลข%าวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ ตาม
มาตรา 16
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(2) ขอมูลข%าวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีคําสั่ง
ใหเปqดเผยเป,นการทั่วไปหรือเฉพาะแก%บุคคลใดเพื่อประโยชน1อันสําคัญยิ่งกว%าที่เกี่ยวกับประโยชน1สาธารณะ
หรือชีวิต ร%างกาย สุขภาพ หรือประโยชน1อื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแก%เหตุ ในการนี้จะ
มีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลข%าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได
การเปqดเผยขอมูลข%าวสารตามวรรคหนึ่งไม%เป,นเหตุใหหน%วยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล%าว

หมวด 3
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
…………………………..
มาตรา 21 เพื่อประโยชน1แห%งหมวดนี้ บุคคล หมายความว%าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคล
ธรรมดาที่ไม%มีสัญชาติไทยแต%มีถิ่นที่อยู%ในประเทศไทย
มาตรา 22 สํานักข%าวกรองแห%งชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแห%งชาติ และหน%วยงานของรัฐแห%งอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ1 วิธีการ
และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลที่อยู%ใน
ความควบคุมดูแลของหน%วยงานดังกล%าวก็ได
หน%วยงานของรัฐแห%งอื่นที่จะกําหนด ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเป,นหน%วยงานของรัฐ ซึ่ง
การเปqดเผยประเภทขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป,นอุปสรรครายแรงต%อการ
ดําเนินการของหน%วยงานดังกล%าว
มาตรา 23 หน%วยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลดังต%อไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลเพียงเท%าที่เกี่ยวของและจําเป,นเพื่อการดําเนินงานของ
หน%วยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงค1เท%านั้นและยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกล%าวเมื่อหมดความจําเป,น
(2) พยามยามเก็บขอมูลข%าวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลโดยเฉพาะอย%างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน1ไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพ1ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยู%เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต%อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลข%าวสารส%วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลข%าวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหล%งที่มาของขอมูล
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(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยู%เสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแก%ระบบขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อปSองกัน
มิใหมีการนําไปใชโดยไม%เหมาะสมหรือเป,นผลรายต%อเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลข%าวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หน%วยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ
ล%วงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงค1ที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลตามปกติและกรณี
ที่ขอขอมูลนั้นเป,นกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเป,นกรณีมีกฎหมายบังคับ
หน%วยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีที่มีการใหจัดส%งขอมูลข%าวสารส%วนบุคคล ไปยัง
ที่ใดซึ่งจะเป,นผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลข%าวสารนั้นได เวนแต%เป,นไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
มาตรา 24 หน%วยงานของรัฐจะเปqดเผยขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลที่อยู%ในความควบคุมดูแลของตนต%อ
หน%วยงานของรัฐแห%งอื่นหรือผูอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป,นหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวล%วงหนาหรือ
ในขณะนั้นมิไดเวนแต%เป,นการเปqดเผย ดังต%อไปนี้
(1) ต%อเจาหนาที่ของรัฐในหน%วยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหน%วยงานของรัฐ
แห%งนั้น
(2) เป,นการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค1ของการจัดใหมีระบบขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลนั้น
(3) ต%อหน%วยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต%าง ๆ ซึ่งมีหนาที่ตอง
รักษาขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลไวไม%ใหเปqดเผยต%อไปยังผูอื่น
(4) เป,นการใหเพื่อประโยชน1ในการศึกษาวิจัยโดยไม%ระบุชื่อ หรือส%วนที่ทําใหรูว%าเป,นขอมูลข%าวสาร
ส%วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ต%อหอจดหมายเหตุแห%งชาติ กรมศิลปากร หรือหน%วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อ
การตรวจดูคุณค%าในการเก็บรักษา
(6) ต%อเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปSองกันการฝsาฝtนหรือไม%ปฏิบัติตามกฎหมายการสืบสวนการสอบสวน
หรือการฟSองคดี ไม%ว%าเป,นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป,นการใหซึ่งจําเป,นเพื่อการปSองกันหรือระงับอันตรายต%อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ต%อศาลและเจาหนาที่ของรัฐหรือหน%วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกล%าว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปqดเผยขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทํา
บัญชีแสดงการเปqดเผยกํากับไวกับขอมูลข%าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ1และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย%อมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลข%าวสารส%วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเป,นหนังสือ หน%วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลข%าวสารนั้น
จะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้น ไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลส%วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปqดเผยรายงานการแพทย1ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปqดเผยต%อ
เฉพาะแพทย1ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได
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ถาบุคคลใดเห็นว%าขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส%วนใดไม%ถูกตองตามที่เป,นจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเป,นหนังสือใหหน%วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลข%าวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข%าวสารส%วน
นั้นไดซึ่งหน%วยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกล%าว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไม%ชักชา
ในกรณีที่หน%วยงานของรัฐไม%แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข%าวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณ1ต%อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารภายในสามสิบวัน นับแต%วันไดรับแจงคําสั่งไม%
ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข%าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ1ต%อคณะกรรมการ และไม%ว%ากรณีใด ๆ ให
เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหน%วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลข%าวสารส%วนที่เกี่ยวของ
ได
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้แทน
ผูเยาว1 คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแก%กรรมแลวได

หมวด 4
เอกสารประวัติศาสตร
……………………………..
มาตรา 26 ขอมูลข%าวสารของราชการที่หน%วยงานของรัฐไม%ประสงค1จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแต%วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลข%าวสารนั้น ใหหน%วยงานของรัฐส%งมอบใหแก%หอ
จดหมายเหตุแห%งชาติ กรมศิลปากรหรือหน%วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาตองส%งขอมูลข%าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้
(1) ขอมูลข%าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบหาปo
(2 )ขอมูลข%าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบปo
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังต%อไปนี้
(1) หน%วยงานของรัฐยังจําเป,นตองเก็บรักษาขอมูลข%าวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชน1ในการใช
สอยโดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห%งชาติ กรม
ศิลปากร
(2) หน%วยงานของรัฐเห็นว%าขอมูลข%าวสารของราชการนั้นยังไม%ควรเปqดเผยโดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับ
ไวเป,นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แต%จะกําหนดเกินคราวละหาปoไม%ได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไม%เปqดเผยจนเกินความจําเป,นใหเป,นไปตาม
หลักเกณฑ1และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลข%าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหน%วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายได โดยไม%ตอง เก็บรักษา
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หมวด 5
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
……………………………………
มาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการขอมูลข%าวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป,นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ1
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต%างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย1
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห%งชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักข%าวกรองแห%งชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต%งตั้งอีกเกาคนเป,นกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต%งตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง เป,น
เลขานุการ และอีกสองคนเป,นผูช%วยเลขานุการ
มาตรา 28 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังต%อไปนี้
(1) สอดส%องดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหน%วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาแก%เจาหนาที่ของรัฐ หรือหน%วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ไดรับคําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา 13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป,นครั้งคราว ตาม
ความเหมาะสม แต%อย%างนอยปoละหนึ่งครั้ง
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแต%งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยู%ในตําแหน%งคราวละ
สามปoนับแต%วันที่ไดรับแต%งตั้ง ผูที่พนจากตําแหน%งแลวอาจไดรับแต%งตั้งใหม%ได
มาตรา 30 นอกจากการพนจากตําแหน%งตามวาระ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแต%งตั้งตาม
มาตรา 27 พนจากตําแหน%ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร%องหรือไม%สุจริตต%อหนาที่หรือหย%อน
ความสามารถ
(4) เป,นบุคคลลมละลาย
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(5) เป,นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต%เป,นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม%นอยกว%ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป,นองค1ประชุม
ใหประธานกรรมการเป,นประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการไม%มาประชุมหรือไม% อาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป,นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเท%ากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป,นเสียงชี้ขาด
มาตรา 32 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหส%งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา 33 ในกรณีที่หน%วยงานของรัฐปฏิเสธว%าไม%มีขอมูลข%าวสารตามที่มีคําขอ ไม%ว%าจะเป,นกรณี
ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูมีคําขอไม%เชื่อว%าเป,นความจริงและรองเรียนต%อคณะกรรมการตามมาตรา
13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลข%าวสารของราชการที่เกี่ยวของไดและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หน%วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลข%าวสารที่อยู%ในความครอบครองของตนไดไม%ว%าจะเป,นขอมูลข%าวสารที่เปqดเผย
ไดหรือไม%ก็ตาม
มาตรา 34 คณะกรรมการจะแต%งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย%างใดอย%าง
หนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด 6
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปBดเผยขอมูลขาวสาร
……………………………..
มาตรา 35 ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารสาขาต%าง ๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต%งตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ1คําสั่งมิให
เปqดเผยขอมูลข%าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคําสั่งไม%รับฟGงคําคัดคานตามมาตรา 17 และคําสั่ง
ไม%แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข%าวสารส%วนบุคคลตามมาตรา 25
การแต%งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารตามวรรคหนึ่งใหแต%งตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลข%าวสารของราชการ เช%น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศหรือการบังคับใชกฎหมาย
มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวยบุคคลตาม
ความจําเป,นแต%ตองไม%นอยกว%าสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแต%งตั้งปฏิบัติหนาที่เป,นเลขานุการ
และผูช%วยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลข%าวสารของหน%วยงานของรัฐแห%งใด กรรมการวินิจฉัยการเปqดเผย
ขอมูลข%าวสารซึ่งมาจากหน%วยงานของรัฐแห%งนั้นจะเขาร%วมพิจารณาดวยไม%ได
กรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสาร จะเป,นเลขานุการหรือผูช%วยเลขานุการไม%ได
มาตรา 37 ใหคณะกรรมการพิจารณาส%งคําอุทธรณ1 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูล
ข%าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารแต%ละ
สาขาภายในเจ็ดวันนับแต%วันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ1
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารใหเป,นที่สุด และในการมีคําวินิจฉัย
จะมีขอสังเกตเสนอต%อคณะกรรมการ เพื่อใหหน%วยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็น
สมควรก็ไดใหนําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบังคับแก%การพิจารณาอุทธรณ1ของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปqดเผยขอมูลข%าวสารโดยอนุโลม
มาตรา 38 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสาร แต%ละสาขาวิธี
พิจารณาและวินิจฉัยและองค1คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเป,นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 39 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกล%าวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปqดเผยขอมูลข%าวสารโดยอนุโลม
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หมวด 7
บทกําหนดโทษ
………………………..
มาตรา 40 ผูใดไม%ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไม%
เกินสามเดือน หรือปรับไม%เกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 41 ผูใดฝsาฝtนหรือไม%ปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา
20 ตองระวางโทษจําคุกไม%เกินหนึ่งปoหรือปรับไม%เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
…………………………..
มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใชบังคับกับขอมูลข%าวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นก%อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหน%วยงานของรัฐจัดพิมพ1ขอมูลข%าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลข%าวสารตามวรรคหนึ่งไว
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแต%กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ1และวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
มาตรา 43 ใหระเบียบว%าดวยการรักษาความปลอดภัยแห%งชาติ พ.ศ. 2517 ในส%วนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลข%าวสารของราชการ ยังคงใชบังคับต%อไปไดเท%าที่ไม%ขัดหรือแยงต%อพระราชบัญญัตินี้ เวนแต%ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะไดกําหนดเป,นอย%างอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ
:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวาง ในการไดรับขอมูลข%าวสาร เกี่ยวกับการดําเนินการต%าง ๆ ของรัฐเป,นสิ่งจําเป,น
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเป,นจริง อันเป,น
การส%งเสริมใหมีความเป,นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลข%าวสาร
ของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไม%ตองเปqดเผยที่แจงชัด และจํากัดเฉพาะขอมูลข%าวสารที่หากเปqดเผยแลวจะ
เกิดความเสียหายต%อประเทศชาติหรือต%อประโยชน1ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอย%างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปGกรักษาประโยชน1
ของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิส%วนบุคคลในส%วนที่เกี่ยวของกับขอมูลข%าวสาร
ของราชการไปพรอมกัน จึงจําเป,นตองตราพระราชบัญญัตินี้
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แบบคํารองขอรับบริการขอมูลสารสนเทศ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สวนที่ 1 คํารองกรณีผูขอรับบริการมาติดตอดวยตนเอง
ข'าพเจ'า (ชื่อ-นามสกุล)..................................................................................................... อายุ.................ปบัตรประจําตัวประชาชนเลขที…่ ..................................................... ภูมิลําเนาตั้งอยูที่ บ'านเลขที.่ .................... หมูที่.....................
ตําบล......................................... อําเภอ........................................................ จังหวัด.................................................... หมายเลข
โทรศัพท4สํานักงาน..................................................... โทรสาร................................................ มือถือ............................................
ข'าพเจ'าเป5น
บุคคลธรรมดา
ผู'แทนหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ………………………………..…………………....……………
ผู'แทนบริษัทเอกชน..........................................................................................................
อื่น ๆ ...............................................................................................................................
มีความประสงค4จะขอรับบริการข'อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังตอไปนี้
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค4จะนําไปใช'ประโยชน4โดยชอบด'วยกฎหมาย คือ …………….….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หากข'าพเจ'านําข'อมูลที่ได'รับไปเปลี่ยนแปลง แก'ไข เพิ่มเติม ตัดทอนหรือกระทําการใด ๆ ตลอดถึงการนําข'อมูลไปใช'ในทาง
ที่มิชอบด'วยกฎหมาย หรือเผยแพรข'อมูลอันเป5นเท็จ ซึ่งจะกอให'เกิดความเสียหายแกผู'ใด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเจ'าหน'าที่ผู'ให'ข'อมูลมิได'มสี วนรู'เห็นใด ๆ ในการกระทาดังกลาวทั้งสิน้
ลงชื่อ........................................................... ผู'ยื่นคําร'อง
(............................................................)
วันที่............. เดือน..........................พ.ศ. .................
สวนที่ 2 สําหรับเจาหนาที่

สวนที่ 3 สําหรับผู'รับบริการลงชื่อรับข'อมูล

ข'าพเจ'า………………………………………………………………
ตําแหนง……..............................................................................
ได'รับคําร'องของผู'ขอรับบริการเมื่อ……………………………………….
และได'ดําเนินการจัดทําข'อมูลสารสนเทศให'แกผู'ขอรับบริการ
ตามขั้นตอน รวมทั้งได'สงมอบเมื่อ..........................................
โดยการให'บริการข'อมูลเป5นไปตาม พ.ร.บ. ข'อมูลขาวสาร ของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข'อง และ
ถ'าหาก มีข'อมูลใดที่ไมสามารถให'ได'ตามคาขอ ได'แจ'งผู'ขอรับ
บริการทราบแล'ว
ลงชื่อ....................................................
(........................................................)

ข'าพเจ'า...........................................................................
ได'รับข'อมูลตามที่ร'องขอในสวนที่ 1 เมื่อ........................................
และข'อมูลที่ได'รับ
ครบถ'วน
ไมครบถ'วน ได'แก................................
........................................................................................................
เนื่องจาก……..................................................................................
…………………….……………………………………………………………………
จึงได'ลงชื่อรับข'อมูลไว'เป5นหลักฐาน
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมารับบริการ
จากกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
คําชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู'มารับบริการ (ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) เพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจของผู'มารับบริการในการติดตองาน
กรุณาทําเครื่องหมาย
หน'าข'อความตอไปนี้
ตอนที่ 1 ข'อมูลทั่วไปของผู'ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-40 ป41-60 ป61 ป- ขึ้นไป
ประเภทผู'รับบริการ
บุคคลธรรมดา
ผู'แทนหนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ผู'แทนบริษัทเอกชน
อื่น ๆ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู'มารับบริการ(กรุณาทําเครื่องหมาย หน'าข'อความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สดุ )
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ

มากสุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง

น'อย

หมายเหตุ

1. ความพึงพอใจดานกระบวนงาน/การใหบริการ
1.1การให'บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต'อง
1.2การให'ข'อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ติดตอมีความ
ถูกต'องชัดเจน
2.ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.1เจ'าหน'าที่มีความกระตือรือร'น เอาใจใสในการให'บริการ
พูดจาสุภาพ ยิ้มแย'มแจมใส มีความเป5นกันเอง
2.2เจ'าหน'าที่สามารถแก'ปญ
H หาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
ให'คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข'อซักถามได'ดีเข'าใจงาย
3.ความพึงพอใจดานสถานที่ตั้งสํานักงาน
3.1ความเหมาะสมของที่ตั้งสํานักงาน
3.2สถานที่ให'บริการเป5นระเบียบเรียบร'อย สะอาด และ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข'อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง / พัฒนาการให'บริการ
1.จุดเดนทีทานประทับใจจากการให'บริการ....................................................................................................................
2.จุดที่ควรปรับปรุง.........................................................................................................................................................
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค เจริญศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นางสาวอารีย อินทรวงศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุ1มส1งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ผูจัดทํา
นางอรสา พึ่งวัน

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญการ

นางสาวอารีย อินทรวงศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุ1มส1งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ปก
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