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ความเปนมา
ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัตวิ า ภายใต
ขอบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรา 9 วรรคหนึง่ (1)-(8) ไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ตามบทบัญญัติดังกลาว และ
ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
(สขร.) ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ไดกาํ หนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองมี
ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเปนสถานที่จัดเตรียม
ขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได เปนการเปดเผยขอมูลตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได ดังนั้น
กรมเจาทา จึงไดกําหนดใหหองสมุด เปนสถานที่
ติดตอเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสาร ขอรับบริการขอมูล
ขาวสาร หรือคําแนะนํา โดยศูนยขอมูลขาวสารกรมเจาทา
เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 ตามประกาศกรมเจาทาที่ 24/2542 เรื่อง สถานที่
ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําจากกรมเจาทา

การจําแนกหมวดหมูตามมาตรา 9
ในสวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการประชาชนนั้น ศูนยขอมูล
ขาวสารกรมเจาทาไดมีการจัดเก็บขอมูลขาวสารตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยจําแนกและแบงกลุมเนื้อหาของการคนหาขอมูลขาวสาร ตาม
มาตรา 9 แหง พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดเปนหมวดหมูจัดเรียงไว
ตามเนือ้ หา ดังนี้

ตารางแสดงการจําแนกหมวดหมูตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ
รหัสหมวดหมู

ขอมูลขาวสารจําแนกตามเนื้อหา

1-00
1-01
1-02
1-02(1)
1-03

โครงสรางและการบริหารองคกร [มาตรา 7(1), มาตรา 7 (3)]
ผลการดําเนินงาน [มาตรา 9 (3)]
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ [มาตรา 9 (3)]
รายจายจริง [มาตรา 9(3)]
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง พรบ. มติคณะรัฐมนตรี [มาตรา 7(4)],
[มาตรา 9(2)], มาตรา 9(5)], [มาตรา 9(7)]
คําวินิจฉัยตาง ๆ สัญญาสัมปทานการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ [มาตรา 9(1)], [มาตรา 9(6)]
รายงานสถิติตาง ๆ [มาตรา 9(3)]
คูมือแนวทางปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวของ [มาตรา 9 (4)]
เอกสารจากสํานักงาน/สาขายอย
รายงานการจัดซือ้ -จัดจาง [มาตรา 9 (8)]
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
คาระดับน้ํา / แผนที่แสดงหมุดหลัก / แผนที่รองน้ํา
เบ็ดเตล็ด (หนังสือครบรอบ, เอกสารเผยแพรตา ง ๆ)

1-03(1)
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10

การคนหาขอมูลขาวสาร
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ผูใชสามารถเขาคนหาขอมูลขาวสารไดโดยงาย
สะดวก และรวดเร็ว จาก
1. เครือขายภายในระบบ Intranet หรือ
Internet ผานทางเว็บไซตwww.md.go.th
เขาไปที่เมนู หองสมุด/ศูนยขอมูลขาวสาร และ
เลือกสืบคน ฐานขอมูล CDG (สืบคนขอมูล
ขาวสาร)
2. สืบคนจากแฟมดรรชนีขอมูล
ขาวสารซึ่งทางศูนยฯ ที่จัดเตรียมไว

ขั้นตอนการขอขอมูล
การขอขอมูล ผูใชบริการตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกแบบฟอรมขอใชบริการขอมูลขาวสาร ยื่นตอเจาหนาที่
2. สืบคนเรื่องที่ตองการได 2 วิธี คือ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่ศูนย
จัดเตรียมไวบริการ Intranet และ Internet
ผานทางเว็บไซต www.md.go.th
2.2 แฟมดรรชนีขอมูลขาวสารที่
จัดไวบริการภายในศูนยฯ
3. จดรหัสหมวด หรือเลขเรียก
หนังสือของเรื่องที่ตองการ

4. นําไปคนหาเอกสารที่ชั้น
จัดเก็บขอมูลขาวสาร
5. กรณีที่หาขอมูลไมพบหรือ
ตองการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ
ติดตอสอบถามเจาหนาที่ที่เคานเตอร
บริการ
6. ถาตองการสําเนาขอมูล
ขาวสาร ใหติดตอเจาหนาที่เพื่อสําเนา
เอกสารดังกลาว ผูขอสําเนาจะตอง
ชําระคาธรรมเนียม ตามประกาศ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีที่ 23/2548 เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการขอ
สําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
หมายเหตุ : กรณีที่ศูนยฯ ไมมีขอมูลตามที่รองขอ เจาหนาที่จะประสานงานกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบขอมูลตอไป

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร กรมเจาทา
ผูรบั ผิดชอบ

กิจกรรม/ผังกระบวนการ

เจาหนาที่หองสมุด/
บรรณารักษ

ติดตอขอใชบริการ

เจาหนาที่หองสมุด/
บรรณารักษ

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูใชบริการติดตอขอใชบริการขอ
ขอมูลขาวสาร
กรอกแบบฟอรมขอใชบริการ
ขอมูลขาวสาร ยื่นตอเจาหนาที่

กรอกแบบฟอรม/ยื่นแบบฟอรมตอเจาหนาที่
(1 นาที)

แบบคํารองขอรับบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
กรมเจาทา

สืบคนเรื่องที่ตองการได 2 วิธี โดย
1. สืบคนจากเครื่องคอมพิวเตอร
โดยผานทาง Intranet และ
Internet เว็บไซต
www.md.go.th ที่หองสมุด/ศูนย
ขอมูลจัดไวบริการ

สืบคนเรื่องที่ตองการ
(10 นาที)

2. สืบคนจากแฟมดรรชนีขอมูล แฟมดรรชนีขอมูลขาวสาร
ขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสาร
จัดเตรียมไว
จดรหัสหมวด/เลขเรียก/หมวดหมู
ของเรื่องที่ตองการ

จดรหัสหมวด/เลขเรียก/หมวดหมู
(1 นาที)

คนได

นําไปคนหาเอกสารที่ช้นั จัดเก็บขอมูลขาวสาร
(5 นาที)

เจาหนาที่หองสมุด/
บรรณารักษ

คนไมได

กรณีหาเอกสารไมพบ
/ตองการสอบถามเพิ่มเติม
(2 นาที)

กรณีไมมีเอกสารขอมูลขาวสาร
/ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2 นาที)

เจาหนาที่หองสมุด/
บรรณารักษ
ขอถายสําเนา
(5 นาที)

นําไปคนหาเอกสารที่ชั้นจัดเก็บ
ขอมูลขาวสาร

1. กรณีที่หาขอมูลไมพบหรือ
ตองการเพิ่มเติม สามารถติดตอ
เจาหนาที่ที่เคานเตอรบริการ
2. กรณีที่ศูนยขอมูลขาวสารไมมี
ขอมูลตามที่รองขอ เจาหนาที่จะ
ประสานงานกับหนวยงานที่
รับผิดชอบตอไป
ถาตองการสําเนาขอมูลขาวสาร
ใหติดตอเจาหนาที่เพื่อสําเนา
เอกสารดังกลาว ผูขอสําเนาจะตอง
ชําระคาธรรมตามประกาศกรมฯ

ประกาศกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวีที่
23/2548 เรื่อง การเก็บ
คาธรรมเนียมการขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการ

ติดตอเจาหนาที่
(2 นาที)
ชําระคาธรรมเนียม
(1 นาที)

รับเรื่อง
/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไมพงึ พอใจ

-รับเรื่อง
- กรอกแบบสอบถามเพื่อแสดง
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจที่มีตอ
บริการของศูนยขอมูลขาวสาร

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ศูนยขอมูล
ขาวสาร กรมเจาทา

สถานที่ตั้ง/หนวยงานที่รับผิดชอบ
หองสมุด/ศูนยขอมูลขาวสาร กรมเจาทา ตั้งอยูบริเวณอาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่
1278 กรมเจาทา ถ.โยธา แขวง ตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
10100

โทรศัพทติดตอ 02-233 1311-8 ตอ 259, 02-6394765
Fax.02-6394766
เวลาเปดทําการ : เปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. (หยุด
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)

