
หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เร่ือง  การจัดระบบขอมลูขาวสารสวนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

 

เพื่อให เปนไปตามมาตรา   ๒๓   (๓)   แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
โดยจัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ไดจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูล 
  ๑.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๑.๒ ขาราชการบํานาญ  สังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๑.๓ ลูกจางประจํา  สังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๑.๔ พนักงานราชการ  สังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๑.๕ บุคคลในครอบครัวของขาราชการพลเรือนสามัญ  ขาราชการบํานาญและ

ลูกจางประจํา  สังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ขอ ๒ ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  ๒.๑ สมุดประวัติ/ก.พ.๗/แฟมประวัติ 
  ๒.๒ ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร 
  ๒.๓ ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
ขอ ๓ ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  ๓.๑ ใชในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๓.๒ ใชในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  ๓.๓ ใช ในการจั ดทํ าฐ านขอมูลบุคลากรภาครั ฐตามโครงการจ ายตรง 

คารักษาพยาบาล 
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  ๓.๔ ใชในการจัดทําฐานขอมูลตามโครงการจายตรงเงินเดือน  คาจางประจํา   
และคาตอบแทน 

ขอ ๔ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  ๔.๑ กรอกแบบคําขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล   
  ๔.๒ แสดงหลักฐานประจําตัวของเจาของขอมูล  หรือหนังสือมอบอํานาจจาก

เจาของขอมูล  หรือหนงัสือยินยอมจากเจาของขอมูล 
  ๔.๓ ระบุความประสงคในการขอดูหรือนําขอมูลไปใช 
  ๔.๔ เสนอเลขานุการกรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ขอ ๕ วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
  ๕.๑ การขอแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการขอแกไข  วัน  เดือน  ปเกิด  ในทะเบียนประวัติขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
  ๕.๒ รายการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่จะตองแจงใหฝายการเจาหนาที่  สํานักงาน

เลขานุการกรมทราบเพื่อบันทึกในสมุดประวัติ/ก.พ.๗/แฟมประวัติ/ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร 
    ๕.๒.๑ การผานการอบรม   ดูงานและการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ   

แจงการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการดังกลาว  โดยแนบสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหฝาย 
การเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการกรม  จํานวน  ๑  ชุด 

    ๕.๒.๒ การเพิ่มวุฒิการศึกษา  ใชหลักฐานสําเนาประกาศนียบัตรหรือสําเนา
ปริญญาบัตร  และสําเนาใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  จํานวน  ๓  ชุด 

    ๕.๒.๓ การเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใหแจงการเปลี่ยนแปลง
โดยแนบสําเนาเอกสารหลักฐานใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๔  ชุด 

    ๕.๒.๔ การเพิ่มเติมรายการอื่น  ๆ  เชน  การไดรับคัดเลือกเปนขาราชการดีเดน  
เปนตน  ใหสงสําเนาใบประกาศหรือหลักฐานอื่น  ๆ  จํานวน  ๑  ชุด 

  ๕.๓ รายการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอมูลในระบบฐานขอมูลบุคลากร
ภาครัฐตามโครงการจายตรงคารักษาพยาบาล  ที่จะตองแจงใหฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการ
กรมทราบ  เพื่อบันทึกในระบบฐานขอมูล 
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    ๕.๓.๑ แจงการเสียชีวิตของบิดา - มารดา 
    ๕.๓.๒ แจงการสมรสหรือหยาของตนเอง 
    ๕.๓.๓ แจงการเสียชีวิตของคูสมรส 
    ๕.๓.๔ แจงการเกิด - เสียชีวิตของบุตร  และแจงการสมรสของบุตร 
    ๕.๓.๕ แจงการจดทะเบียนรับรองบุตร   หรือคําส่ังศาลสั่งให เปนบุตร 

ชอบดวยกฎหมาย 
    ๕.๓.๖ แจงการยกบุตรใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 
โดยใหกรอกแบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอมูล  พรอมแนบเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  ๐๔๑๗/ว  ๑๑๔  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๔๙   
  ๕.๔ รายการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอมูลในระบบฐานขอมูลตามโครงการ

จายตรงเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาตอบแทน  ที่จะตองแจงใหฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการ
กรมทราบ  เพื่อบันทึกในระบบฐานขอมูล 

    ๕.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงที่อยู  ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ชุด 
    ๕.๔.๒ การเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใหแจงการเปลี่ยนแปลง

โดยแนบสําเนาเอกสารหลักฐานสําเนาทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ชุด 

    ๕.๔.๓ การเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคาร  ใหแจงการเปลี่ยนแปลงโดยแนบ
สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร  จํานวน  ๑  ชุด 

  ๕.๕ เอกสารหลักฐานที่สงใหฝายการเจาหนาที่   สํานักงานเลขานุการกรม   
ตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖   

  ๕.๖ การขอเปลี่ยนแปลงขอมูล  ใหเจาของขอมูลจัดทําบันทึกผานหนวยงาน 
ตนสังกัดของเจาของขอมูล 

  ๕.๗ เจาหนาที่ผู รับผิดชอบดูแลขอมูลตามปกติเปนผูแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอมูล 

ขอ ๖ แหลงที่มาของขอมูล 
  ๖.๑ เจาของขอมูลสวนบุคคล 
  ๖.๒ หนวยงานตนสังกัดของเจาของขอมูล 
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  ๖.๓ คําส่ังเกี่ยวกับเจาของขอมูล  เชน  คําส่ังแตงต้ัง  ยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  เปนตน 
  ๖.๔ ประกาศหรือหนังสือราชการประเภทอื่น ๆ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เชาวน  รอดทองคํา 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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