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ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เร่ือง  การจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

 

เพื่อใหการปฏิบั ติ เกี่ ยวกับขอมูลข าวสารสวนบุคคล เปนไปตามมาตรา   ๒๓   (๓ )   
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  โดยจัดใหมีการนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาและ
ตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ดังนี้ 

๑. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
 ๑) ขาราชการ 
 ๒) ลูกจางประจํา 
 ๓) พนักงานราชการ 
๒. ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 - สมุดประวัติ 
 - ก.พ.  ๗ 
 - แฟมประวัติ 
๓. ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
 - ใชในการบริหารงานบุคคลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
๔. วิธีการขอตรวจดูขอมลูขาวสารของเจาของขอมูล  กําหนดวิธีการ  ดังนี้ 
 ๑) ขอดูดวยตนเองที่หนวยงานการเจาหนาที่   โดยจะตองลงทะเบียนแสดงชื่อ   

ชื่อสกุล  หนวยงานที่สังกัด  หมายเลขโทรศัพท  และวัตถุประสงคของการขอขอมูล 
 ๒) ทําเปนหนังสือถึงหนวยงานการเจาหนาที่  โดยระบุชื่อ  ชื่อสกุล   หนวยงาน 

ที่สังกัด  หมายเลขโทรศัพท  และวัตถุประสงคของการขอขอมูล 
๕. วิธีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
 - เจาของขอมูลย่ืนคําขอโดยจัดทําเปนหนังสือ  พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 

ตอหนวยงานการเจาหนาที่  เพื่อขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารนั้น 
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๖. แหลงที่มาของขอมูล 
 - เจาของขอมูล 
 - คําส่ังแตงต้ังโยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - ประกาศนียบัตรผูผานการอบรม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สมคิด    บัวเพ็ง 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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