ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ๑
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ป ระกาศส านั ก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติต ามพระราชบั ญ ญั ติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ ได้แก่
(๑) ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) พนักงานราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๓) ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔) อนุ กรรมการ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่ งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์แ ละ
วิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(๕) ผู้ท รงคุณ วุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์แ ละ
วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖) ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๗) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชานาญการ
ประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๘) ผู้มีอานาจหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และ
สภาวิชาชีพ ทางการแพทย์แ ละสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ สื่อมวลชน ตามระเบี ยบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือก
กันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ
(๙) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน้า ๕๔/๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒

แห่ งชาติ ตามระเบี ยบคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ
ข้อ ๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(๑) ทะเบียนประวัติข้าราชการ
(๒) แฟ้มประวัติพนักงานราชการ และลูกจ้าง
(๓) แฟ้มประวัติอนุกรรมการ
(๔) ทะเบียนและประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
(๕) ทะเบียนประวัติผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๖) ทะเบียนประวัติเลขานุ การและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๗) สาเนาบัต รประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ทาการแทนองค์กร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
(๘) เอกสารแสดงการมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนด้ า น
สิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
(๙) ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อ ๓ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ใช้ในการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ใช้ เป็ น หลั กฐานประกอบการเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่
กรณี
(๓) อนุ ก รรมการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานประกอบการเสนอให้ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้มีอานาจหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และ
สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใช้เป็นหลักฐานในการรับจดแจ้ง
เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน
(๕) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(๑) เจ้าของข้อมูลยื่นคาขอ (แบบฟอร์มที่กาหนด) ตรวจดูด้วยตนเอง หรือมอบอานาจเป็นหนังสือ
ให้บุคคลอื่นยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓

(๒) เจ้ าของข้ อมู ล ยื่ นหนั งสื อแจ้ งความประสงค์ ขอตรวจดู ข้ อมู ล ต่ อเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(๑) เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยทาเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมอบหมาย เป็นผูพ้ ิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๖ แหล่งที่มาของข้อมูล
(๑) เจ้าของข้อมูล
(๒) คาสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน ลงโทษทางวินัยและเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
บุญเกือ้ สมนึก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

