
 

คูมอืการปฏบัิตงิานศูนยขอมูลขาวสาร 

 

 

 ตามพระราชบัญญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง 

 

 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร  

พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายท่ีเกดิขึ้นโดยมี

เจตนารมณเพื่อใหประชาชนมสีทิธไิดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินการตาง ๆ ของรัฐ 

ประชาชนมสีทิธไิดรู (Right to Know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจาเปนตองเปนผูมี

สวนไดสวนเสยี โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลขาวสาร มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูล

ขาวสารฯ ใหแกประชาชนตามวธิท่ีีกาหนด และกาหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความ

คิดเห็นและใชสิทธทิางการเมอืงไดโดยถูกตองเปนความเปนจรงิ รวมท้ังมสีวนรวมใน

กระบวนการบรหิารและการตรวจสอบการใชอานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมรัีฐบาลที่

บรหิารบานเมอืงอยางมปีระสทิธภิาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ศูนยขอมูลขาวสาร เปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน 

เพื่อสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการเองได ในเบื้องตนสานักงานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ พิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร 

สถานที่และงบประมาณ จึงใหถือวาหนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารกาหนดให

เปนเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิตบิุคคลเทาน้ัน ดังน้ัน หมายถึง หนวยงานของรัฐที่เปน

ราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมภิาค คือ จังหวัด และราชการ

สวนทองถ่ิน คือ องคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบรหิารสวนตาบล 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง เปนราชการบรหิารสวน

ภูมภิาค ในจังหวัดระยอง จึงมหีนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตาม

ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  



2. วิธกีารเปดเผยขอมลูขาวสาร ม ี3 วธิ ีคือ  

2.1 การพมิพในราชกจิจานุเบกษา (มาตรา 7) หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของ

ราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา 

 

(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดาเนินงาน  

(2) สรุปอานาจหนาท่ีท่ีสาคัญและวธิกีารดาเนินงาน  

(3) สถานที่ตดิตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรอืคาแนะนาในการตดิตอกับหนวยงานของรัฐ  

(4) กฎ มตคิณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คาสั่ง หนังสอืเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตคีวาม ท้ังน้ี เฉพาะท่ีจัดใหมขีึ้นโดยมสีภาพอยางกฎ เพื่อใหมผีลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ี

เกี่ยวของ  

(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด  

ขอมูลขาวสารใดที่ไดมกีารจัดพมิพเพื่อใหแพรหลายตามจานวนพอสมควรแลว ถามกีารลง

พมิพ ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางองิถึงสิ่งพมิพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏบิัติตามบทบัญญัติ

วรรคหน่ึงแลว  

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมขีอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไวเผยแพรเพื่อขายหรอืจา

หนายจายแจก ณ ท่ีทาการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามท่ีเห็นสมควร  

มาตรา 8 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพมิพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพมิพในราชกจิจา

นุเบกษา จะนามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร

น้ันตามความเปนจรงิมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร  

2.2 การจัดใหประชาชนเขาตรวจดู (มาตรา 9) ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมขีอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขา

ตรวจดูได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวธิกีารที่คณะกรรมการกาหนด  

(1) ผลการพจิารณาหรอืคาวินิจฉัยท่ีมผีลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคาสั่งที่

เกี่ยวของในการพจิารณาวนิิจฉัยดังกลาว  

(2) นโยบายหรอืการตคีวามที่ไมเขาขายตองลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาปของปที่กาลังดาเนินการ  

(4) คูมอืหรอืคาสั่งเกี่ยวกับวิธปีฏบิัตงิานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมผีลกระทบถึงสทิธหินาท่ีของ

เอกชน  

(5) สิ่งพมิพท่ีไดมกีารอางองิถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  



(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรอืสัญญารวมทุนกับเอกชนใน

การจัดทาบรกิารสาธารณะ  

(7) มตคิณะรัฐมนตร ีหรือมตคิณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรัฐมนตร ี

ท้ังน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอเท็จจริง หรอืขอมูลขาวสารที่นามาใชในการ

พจิารณาไวดวย  

(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด 

ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง ถามสีวนท่ีตองหามมใิหเปดเผย

ตามมาตรา 14 หรอื มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรอืตัดทอนหรอืทาโดยประการอื่นใดท่ีไมเปน

การเปดเผยขอมูลขาวสารน้ัน  

บุคคลไมวาจะมีสวนไดสวนเสยีเกี่ยวของหรอืไมก็ตามยอยมสีทิธเิขาตรวจดู ขอสาเนาหรอืขอสา

เนาที่มีคารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรยีกคาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ใน

การน้ีใหคานึงถึงการชวยเหลอืผูมรีายไดนอยประกอบดวย ท้ังน้ีเวนแตจะมกีฎหมายเฉพาะ

บัญญัตไิวเปนอยางอื่น  

คนตางดาวจะมสีทิธติามมาตราน้ีเพยีงใดใหเปนไปตามท่ีกาหนดโดยกฎกระทรวง  

มาตรา 10 บทบัญญัตมิาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกาหนดใหมกีารเผยแพรหรอืเปดเผย ดวยวธิกีารอยางอื่น  

2.3 การจัดหาใหตามคาขอเฉพาะราย (มาตรา 11) นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลง

พมิพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรอืที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือท่ีมกีารจัดให

ประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และ

คาขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของ

รัฐผูรับผดิชอบจัดหาขอมูลขาวสารน้ัน ใหแก ผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอจานวน

มากหรอืบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

ขอมูลขาวสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน

การจัดหาใหหรอืจะจัดทาสาเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใด เพื่อมใิหเกดิความเสยีหายแก

ขอมูลขาวสารน้ันก็ได  

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหน่ึงตองเปนขอมูลขาวสารที่มี

อยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มใิชเปนการตองไปจัดทา วเิคราะห จาแนก รวบรวม หรอืจัด

ใหมขีึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทกึไวในระบบการ

บันทึกภาพหรอืเสยีง ระบบคอมพวิเตอร หรอืระบบอื่นใด ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกาหนด แต



ถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอน้ันมใิชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรือ่งท่ี

จาเปนเพื่อปกปองสทิธเิสรภีาพสาหรับผูน้ันหรอืเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ 

หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารน้ันใหก็ได  

บทบัญญัตวิรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมขีอมูลขาวสารของราชการใด

ขึ้นใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอานาจหนาที่ตามปกตขิองหนวยงานของรัฐ

น้ันอยูแลว 

ใหนาความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสาร

ใหตามมาตราน้ี โดยอนุโลม  

มาตรา 12 ในกรณีที่มผีูยื่นคาขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 แมวาขอมูล

ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรอืสวนสาขาของหนวยงาน

แหงน้ันหรอืจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐท่ี

รับคาขอใหคาแนะนา เพื่อไปยื่นคาขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารน้ันโดย

ไมชักชา  

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคาขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มคีาขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทาโดย

หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบหุามการเปดเผยไวตามระเบยีบที่กาหนดตามมาตรา 16 

ใหสงคาขอน้ันใหหนวยงานของรัฐผูจัดทาขอมูลขาวสารน้ันพิจารณาเพื่อมคีาสั่งตอไป  

3. แนวทางการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  

จากเจตนารมณของพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกาหนดเปน

มาตรการเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐหรอืเจาหนาท่ีของรัฐตองมกีารดาเนินการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของราชการ และไดบัญญัตใินมาตรา 9 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมขีอมูล

ขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกาหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับ

ไดมปีระกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารเกี่ยวกับการ

จัดใหมขีอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทาการของหนวยงานของรัฐ 

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 โดยเรยีกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารวา “ศูนย

ขอมูลขาวสาร” กาหนดใหหนวยงานของรัฐตอง  

จัดใหมสีถานท่ี ใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก จัดทาดัชนี เพื่อใหคนควาไดสะดวก จัดให

มขีอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดโดยสะดวก และ กาหนด

ระเบยีบปฏบิัตใินการเขาตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารฯ สรุปได

ดังน้ี  



 

          1. สถานท่ีตั้ง  

             -ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก  

             -เปนสัดสวน  

             -มปีายชื่อศูนยฯ/ปายบอกทางเห็นชัดเจน  

         2. วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอานวยความสะดวก  

             -โตะ/เกาอี้ สาหรับเจาหนาท่ีและประชาชน  

             -ตู/ช้ัน ใสแฟมเอกสาร  

             -เครื่องคอมพวิเตอร โทรศัพท/โทรสาร  

             -แบบฟอรม เครือ่งเขียน  

             -แผนภาพข้ันตอนการใหบรกิาร แผนพับ ฯลฯ 

          3. การมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ  

             -ผานการอบรม/มคีวามรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารฯ  

             -มจิีตบรกิาร (Service mind)  

            -จัดทาดัชนี/จัดทาแฟมขอมูลได  

            -สามารถปฏบิัตหินาที่ประจาศูนยไดอยางตอเน่ือง  

          4. การจัดทาดัชนี  

              -ดัชนีรวม  

              -ดัชนี/สารบัญประจาแฟม  

          5. การกาหนดระเบยีบ/หลักเกณฑการใหบรกิาร (ตอ)  

             -มกีารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงาน/การศึกษาดูงาน  

            -กําหนดชองทางการประชาสัมพันธศูนยฯ (บอรด ฯลฯ)  

            -กําหนดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ( ณ ศูนยขอมูลฯ และเว็บไซต)  

           -การสารวจความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของศูนยฯ  

           -จัดทารายงานเสนอผูบังคับบัญชา  

 

มตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2554 กาหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏบิัตใินการนา

ขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 (เปนขอมูลที่ลงพมิพในราชกจิจานุเบกษา) และมาตรา 9 เปน

ขอมูลท่ีคณะกรรมการกาหนดไวใน (1) –(8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เผยแพรผานทาง



เว็บไซตของหนวยงานทุกหนวยงาน ดังน้ัน ขอมูลขาวสารที่ตองนามาแสดงในศูนยขอมูล

ขาวสารฯ จึงเปนขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

3.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 7  

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานตองลงพมิพในราชกจิจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)  

1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดาเนินงาน  

2. สรุปอานาจหนาท่ีท่ีสาคัญและวธิกีารดาเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดรูถึงบทบาทท่ีแทจริง

ของแตละหนวยงาน รูถึงวธิกีารหรอืกระบวนการทางาน  

3. สถานที่ตดิตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรอืคาแนะนาในการตดิตอกับหนวยงานของรัฐ เปน

การเพิ่มความสะดวกแกประชาชน เพื่อทราบวาจะไปตดิตอไดที่ใด จุดใด  

4. หลักเกณฑที่มสีภาพอยางกฎมผีลเปนการท่ัวไปตอเอกชน (ยกเวนกฎหมายที่มผีลเฉพาะตอ

เจาหนาที่ในองคกร เชน กฎระเบยีบ ข้ันตอน วธิปีฏบิตังิานของเจาหนาท่ีท่ีไมมผีลตอเอกชน

เปนการท่ัวไป)  

5. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด  

ขอมูลขาวสารใดที่ไดมกีารจัดพมิพเพื่อใหแพรหลายตามจานวนพอสมควรแลว ถามกีารลง

พมิพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางองิถึงสิ่งพิมพน้ัน ก็ใหถือวาเปนการปฏบิัตติามบทบัญญัติ

วรรคหน่ึงแลว ใหหนวยงานของรัฐรวบรวม และจัดใหมขีอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไวเผยแพร

เพื่อขาย หรอื จาหนายจายแจก ณ ที่ทาการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร  

3.2 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 9  

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูในศูนยขอมูลขาวสาร  

1. ผลการพจิารณาหรอืคาวนิิจฉัยที่มผีลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคาสั่งที่

เกี่ยวของในการพจิารณาวนิิจฉัยดังกลาว ไดแก คาสั่ง การอนุญาต อนุมัต ิการวินิจฉัย การ

อุทธรณ ท่ีกระทาโดยเจาหนาท่ี (เปนคาสั่งปกครอง)  

2. นโยบายสาคัญ หรอืการตคีวามขอกฎหมายท่ีไมเขาขายตองลงพมิพในราชกจิจานุเบกษา 

ตามมาตรา 7(4)  

2.1 นโยบาย เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด วสิัยทัศนจังหวัด วสิัยทัศนโรงพยาบาลบาน

คาย จังหวัดระยอง  

2.2 การตคีวามขอกฎหมาย หรอืผลการหารอื เชน การตคีวามของคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การหารอืขอกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการตาม มตคิรม. เปนตน  



3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาปของปที่กาลังดาเนินงาน เชน แผน

ยุทธศาสตรของหนวยงานตามคารับรองการปฏบิัตริาชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. ...... 

แผนปฏบิัตริาชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. .......  

4. คูมอืหรอืคาสั่งเกี่ยวกับวธิปีฏบิัตงิานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมผีลกระทบถึงสทิธหินาท่ีของ

เอกชน เชนคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ คาสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปฏบิัตงิานประจาศูนยขอมูล

ขาวสารฯ แผนพัฒนาฯ ฯลฯ  

5. สิ่งพมิพท่ีไดมกีารอางถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  

ถามกีารจัดพมิพเผยแพรไวจานวนพอสมควรแลว ก็ไมจาเปนตองนาลงพมิพในราชกจิจาฯ 

ท้ังหมด ลงพมิพแตเพยีงวา ไดมกีารเผยแพรขอมูลดังกลาว โดยอางถึงสิ่งพมิพท่ีมกีารเผยแพร

แลวไวในราชกิจจาฯ ดวยกฎหมาย จึงกาหนดใหตองนาสิ่งพมิพท่ีไดมกีารอางองิในราชกจิจาฯ 

นามารวมไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวย  

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชนในการ

จัดทาบรกิารสาธารณะ  

6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทาบรกิารสาธารณะ  

6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธเิอกชนกระทาการแตเพยีงผูเดยีว  
 

6.3 สัญญารวมลงทุนกบัเอกชนในการจัดทาบรกิารสาธารณะ หมายถึง กจิการที่เปนของรัฐแต

มกีารรวมทุนกับเอกชน  

6.4 สัญญาอื่น ๆ เชน สัญญาจัดซื้อจัดจางตาง ๆ  
 

7. มตคิณะรัฐมนตรี หรอืมตคิณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย และแตงตั้งโดยมติ ครม.  

7.1 มต ิครม.  

7.2 มตคิณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย เชน คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาภัย

พบิัตดิานการเกษตร เปนตน  

8. ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกาหนด  

8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว  

8.2 สรุปผลการพจิารณาจัดซื้อจัดจางประจาเดอืน ตามแบบ สขร.1  

8.3 ขอมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพ  

ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามวรรคหน่ึง ถามสีวนท่ีตองหามมใิหเปดเผย 

ตามมาตรา 14 หรอื มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรอืตัดทอนหรอืทาโดยประการอื่นใดท่ีไมได

เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนน้ัน บุคคลไมวาจะมสีวนไดสวนเสยีเกี่ยวของหรอืไมก็ตาม 



ยอมมสีทิธเิขาตรวจดู สาเนา หรอื ขอสาเนาที่มคีารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคห

น่ีงได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ

เรยีกคาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ในการน้ีใหคานึงพงึการชวยเหลอืผูมรีายไดนอยประกอบดวย 

ท้ังน้ี เวนแตจะมกีฎหมายเฉพาะบัญญัตไิวเปนอยางอื่น  

***คนตางดาวจะมสีทิธติามมาตราน้ีเพยีงใดใหเปนไปตามท่ีกาหนดโดยกฎกระทรวง*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย 

โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540 โดยใชชื่อวา “ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย” โดยมหีนาท่ี

ใหบรกิารขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งอยูที่ 

โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง 144 หมู 4  ตาบลหนองละลอก  อาเภอบานคาย จังหวัด

ระยอง 21150 โทร. 0-3864-1005 โทรสาร 0-3864-1005 เว็บไซต : 

http://www.bankhaihospital.org 

วัตถุประสงค 

การจัดทาคูมอืการปฏบิัตงิานการใหบรกิารขอมลูขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาล

บานคาย จังหวัดระยอง มวีัตถุประสงค ดังน้ี  

1. เพื่อใหผูปฏบิัตงิานประจาศูนยขอมูลขาวสาร หรอืเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมกีารปฏบิัตถูิกตอง

เปนไปในทิศทางเดยีวกันภายใตขอกาหนดของกฎหมาย ระเบยีบท่ีเกี่ยวของ  

2. เพื่อใหเกดิความมั่นใจวาการใหบรกิารขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มี

ประสิทธภิาพและเปนมาตรฐานเดยีวกัน  

3. เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการทางานของผูเกี่ยวของทุกระดับ  

4. เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประสานงานและเปนเอกสารอางองิในการปฏบิัตงิาน  

5. เพื่อใหผูบรหิารของหนวยงานและของจังหวัด สามารถใชในการตดิตาม ประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานไดทุกข้ันตอน  

6. เพื่อใชเปนแนวทางการปฏบิัตงิานใหกับเจาหนาที่ประจาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน

ภาครัฐอื่น ๆ  
 

 

 

 

http://www.bankhaihospital.org/


 

ขอบเขต 

คูมอืการปฏบิัติงานการใหบรกิารขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารน้ี ครอบคลุมถึงสาระ

สาคัญตามขอกฎหมายขอมูลขาวสาร ระเบียบปฏบิัต ิหลักเกณฑและวธิกีารเกี่ยวกับการจัดให

มศูีนยขอมูลขาวสารของราชการ ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการใหบรกิารขอมูลขาวสารแก

ประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการปฏบิัตท่ีิเกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง

ยิ่งสาหรับผูปฏบิัตงิานประจาศูนยขอมูลขาวสาร หรอืผูที่ตองการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายขอมูลขาวสาร 

คําจากัดความ 

ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจรงิ ขอมูลหรอืสิ่งใด ๆ ไม

วาการสื่อความหมายน้ันจะทาไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรอืโดยผานวธิกีารใด ๆ และไมวาจะ

ไดจัดทาไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสอื แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม 

การบันทึกภาพหรอืเสยีง การบันทึกโดยเครื่องคอมพวิเตอร หรอืวธิอีื่นใดท่ีทาใหสิ่งท่ีบันทึกไว

ปรากฏได  

ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรอืควบคุม

ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรอืขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจรงิที่เปน “สิ่ง

เฉพาะตัว” ของบุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิุขภาพ ประวัติ

การทางาน ประวัตอิาชญากรรม เปนตน  

หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมภิาค ราชการ

บรหิารสวนทองถ่ิน รัฐวสิาหกจิ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ

พจิารณาพพิากษาคด ีองคกรควบคุมการประกอบวชิาชพี หนวยงานอสิระของรัฐและหนวยงาน

อื่นตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง  

เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา ผูปฏบิัตงิานใหแกหนวยงานของรัฐ 



หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 

ระเบียบขั้นตอนการปฏบัิต ิ

ระเบยีบขั้นตอนการปฏบิัติ  

การใหบรกิารขอมูลขาวสาร มรีายละเอยีดของการปฏบิัตงิานที่ไมยุงยากสลับซับซอน 

เจาหนาที่หรอืผูใหบรกิารสามารถปฏบิัตติามข้ันตอนตาง ๆ ที่ระบุตามขางลางน้ี จะทาใหการ

ใหบรกิารแกผูมารับบริการ เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และท่ีสาคัญ ทาใหผูมา

รับบรกิารเกดิความพึงพอใจ ซึ่งจะกอใหเกดิประโยชนตอตัวเจาหนาที่ / สานักงานหรอืองคกร  

การบรกิารขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง สามารถ

ดาเนินการได ดังน้ี  



1. รับเรื่องคาขอขอมูลขาวสารจากผูรับบรกิาร ณ จุดรับบรกิาร ซึ่งผูเขยีน ตองระบุ

รายละเอยีดใหชัดเจน ดังน้ี  

1.1 รายละเอยีดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล เชน ชื่อ ท่ีอยู สถานท่ีตดิตอ หมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

และวันที่ขอขอมูล  

1.2 รายละเอยีดเกี่ยวกับขอมูล เชน ชื่อเอกสารที่พอเขาใจ วธิตีองการไดขอมูล (ตองการดู/

ตองการสาเนา) หรอื (ตองการสาเนาท่ีมกีารรับรองความถูกตอง)  

1.3 เหตุผลที่ขอขอมูล  

2. หากเปนขอมูลท่ัวไป สามารถใหบรกิารขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องที่สงผลตอการดาเนินงาน

ของหนวยงานให นาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อพจิารณาอนุมัตเิปนรายกรณี  

3. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ  

ขอพงึปฏบิัต ิ 

การบรกิารขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

เพื่อใหผูรับบรกิารเกดิความพงึพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการดาเนนิงาน 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหการดาเนินงานหนวยงานปฏบิัตงิานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

ข้ันตอนการดาเนินงาน  

1. จัดเตรยีมแฟมเอกสาร จานวน 10 แฟม ตามมาตรา 9 (1) –(8)  

2. จัดทาสนแฟมเอกสารตาม มาตรา 9  

3. จัดทาหมายเลขเอกสารในแฟม  

4. จัดทาบัญชรีายชื่อเอกสารในแฟม  

5. ทาดัชนสีาหรับรวบรวมรายชื่อเอกสารประจาแฟมขอมูลตางๆ จานวน 2 แฟม  

6. จัดทาขอมูลขาวสารเรยีงตามลาดับมาตรา 9 (1) –(8) บนชั้นท่ีเตรยีมไว  

7. จัดทาแฟมเอกสารตามมาตรา 7 (1) –(5) จานวน 12 แฟม  

8. รวบรวมเอกสารใสประจาแฟม     

 



กระบวนการดาเนินงาน 
วัตถุประสงค  

เพื่อแนะนาการใหบรกิารและคนหาขอมูลขาวสาร  

ขั้นตอนการดาเนนิงาน  
การใหบรกิารขอมูลขาวสารฯ ม ี2 กรณี คือ กรณีมเีอกสารในศูนยขอมูลฯ และกรณีไมมี

เอกสารในศูนยขอมูลฯ หรอืเอกสารอยูในความรับผดิชอบของหนวยงาน  

กรณมีเีอกสารในศูนยขอมูลฯ ดาเนินการดังน้ี  

 1. ตรวจดูวามขีอมูลอยูในศูนยขอมูลฯ หรอืไม 

 2. เขยีนคาขอ/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  

 3. แนะนา คนหาจากดัชนีหรอืท่ีแยกเก็บตางหาก  

 4. ถายสาเนา (ถารองขอ) 5. รับรองสาเนาถูกตอง  

กรณไีมมเีอกสารกรณใีนศูนยขอมลูฯ ดาเนินการดังน้ี  

1. เขยีนคาขอ/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  

2. ถาสงสัยวาเปนตางดาว ขอดูหลักฐาน เจาหนาที่อาจไมใหบรกิารก็ได  

3. แนะนาใหไปที่แหลงเก็บขอมูลขาวสารแหงอื่น  

4. นําเอกสารสงหนวยงานที่รับผดิชอบขอมูลพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามคา

ขอไดหรอืไม  

5. ตดิตอนัดหมายมาฟงคาขอ  

6. ถายสาเนา (ถารองขอ)  

7. รับรองเสาเนาถูกตอง 

 



 
 

กระบวนการดาเนินงาน 

การดาเนินงาน รับ-สง แบบฟอรมคาขอรับบรกิารขอมูลขาวสารของราชการ กรณีไมมใีนศูนย

ขอมูลฯ ตองประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชน/ผูรองขอรับบรกิารขอมูลขาวสารไดรับขอมูลขาวสารที่ตองการ

ไดอยางรวดเร็ว  

ขั้นตอนการดาเนนิงาน 

 1.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ รับแบบฟอรมคาขอรับบรกิาร ลงทะเบยีน  

 2.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ตรวจสอบแบบฟอรมคาขอรับบรกิาร เบื้องตน  

 3.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ นาแจงหัวหนาฯ เพื่อพจิารณาขอมูลที่ขอและสั่งการ  

4.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ทาบันทึกโดยหัวหนาฯ ลงนาม สงถึง เกษตรและสหกรณจังหวดั

ระยอง พรอมแนบแบบฟอรมคาขอรับบรกิาร และถายสาเนาเก็บไว 1 ชุด  



5.ออกเลขหนังสอืภายใน (พเิศษ) ที่งานสารบรรณ  

6.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ นาสงเอกสารถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวน  

7.เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผดิชอบขอมูลขาวสารลงชื่อรับในสาเนาเอกสารพรอมท้ัง

ลงทะเบยีนรับเอกสารคาขอรับบรกิาร เพื่อเสนอตามข้ันตอน  

8.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ตดิตามทวงถามผลการดาเนินงานพรอมใหสงผลการดาเนินงานแจง

โดยตรงถึงประชาชน/ผูรองขอ กรณีมารับเรื่องดวยตนเองภายในเวลาที่กาหนดพรอมท้ังใหแจง

ผลการดาเนินงานกลับมาที่ศูนยขอมูลฯ ทราบดวย  

9.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ทาหนังสือแจงประชาชน/ผูรองขอ กรณีเอกสารขอมูลขาวสารลาชา 

เกนิ 15 วัน จากน้ันกาหนดวัน เวลา ใหมารับขอมูลอกีคร้ังที่หนวยงานรับผดิชอบขอมูล  

10.ศูนยขอมูลฯ จัดเก็บเอกสารสาเนาการดาเนินงานและเอกสารแจงผลการดาเนินงานเขา

แฟม 

 

เอกสารอ้างองิ 
 

1. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

2. ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

3. คาสั่งโรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง ท่ี 179/2560 

 

 

 

 

 

 


