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คํานํา
ตามที่ เทศบาลตําบลหนองควายไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการของเทศบาลตําบล
หนองควายขึ้นตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งนี้เพื่อเปนแหลงรวมของขอมูล
ขาวสารตางๆ ของภาครัฐที่ตองเปดเผยใหแกประชาชนไดรับทราบ ตลอดจนเพื่อเปนการแสดงถึงความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับขอสั่งการของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ที่กําหนดให “ป 2560 เปนปแหงศูนยขอมูลขาวสารของราชการ”ซึ่งใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
ทุกแหงมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ และใหเรงผลักดันใหทุกหนวยงานจัดแสดงขอมูลขาวสารตามสิทธิที่
ประชาชนพึงไดรับรูเพื่อสรางความโปรงใสของภาครัฐ นั้น
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและเปนไปตาม
ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เทศบาลตําบลหนองควายจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขึ้น เพื่อเผยแพรความรูและวิธีบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ รวมทั้งใหมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจัดกัดความ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ
ปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการติดตอราชการ
เทศบาลตําบลหนองควายหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือดังกลาวจะสามารถใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการของเทศบาลตําบลหนองควายตอไป
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คูมือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540
1. ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจของหนวยงาน นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิใน
การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดใหหนวยงานราชการตองเปดเผยขอมูล
ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ ประกอบดวย ขอมูลขาวสารตามมาตร 7 คือ โครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือ
คําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน แบบแผน
นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่
เกี่ยวของ และขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 หนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอยดังตอไปนี้ใหประประชาชนเขาตรวจดูได กลาวคือ 1. ผลการพิจารณาหรือคํา
วินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 2.
นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตร 7(4) 3. แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง และ 6.
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชน ในการจัดทําบริการ
สาธารณะ
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางครบถวนถูกตองตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตําบลหนองควายจึงไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปน
แนวทางในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองควาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการไดอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลหนองควาย
2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
2.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลหนองควาย เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
และเอกสารที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการปฏิบัติงาน
เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเปนแนวทางปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
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3. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลหนองควาย สวนราชการในสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ”คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ
ในดานการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมี
เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูป
ถาย และใหความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย ขอมูลขาวสารที่มีอยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอมจํากัดเฉพาะที่หนวยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมไวตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแกหนวยงานของ
รัฐครอบครองอยูดวย
5. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้
5.1.1 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลหนองควาย
เพื่อใหประชาชนสามารถขอรับบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
5.1.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ
5.1.3 มีปายบอกถึงที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสารที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
และงายตอการเขาถึงศูนยขอมูลขาวสาร
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5.1.4 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 พรอมดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการผูมาติดตอและขอรับบริการ
5.1.5 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ
เชน มีการแตงตั้งคณะกรรม เปนตน
6. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
6.1 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
6.2 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือจะขอ
เจาหนาที่ประจําศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได
6.3 หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํา
รับรองความถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนดหรือเขียนขึ้นเองโดยระบุขอมูลขาวสารที่ตองการใน
ลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
6.4 หากขอมูลขาวสารที่ประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
เจาหนาที่ประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานที่ครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป
6.5 กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร
6.5.1 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดระยะเวลาภายในวันทําการที่มีคําขอนั้น
6.5.2 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา
ภายในวันทําการที่ขอหรือโดยเร็วทั้งนี้ไมเกิน 15 วัน
6.5.3 ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนาให
แลวเสร็จภายใน 15 วันเทศบาลตําบลหนองควายจะแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน วาจะใหมารับขอมูล
ขาวสารในวันที่เทาใด
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10

แผนผังขั้นตอนการใหบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลหนองควาย
ประชาชนผูใชบริการขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหการตอนรับ
และใหคําแนะนําการใชบริการศูนยขอมูลฯ
การแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนผูใชบริการศูนยขอมูลฯ
ตรวจดูและคนหาขอมูลขาวสารที่ตองการที่เก็บไวในศูนยขอมูลฯจาก
๑. แฟมบัญชี/ดัชนีขอมูลขาวสารหรือ
๒. เครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยขอมูลฯ หรือ
๓. ติดตอเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลฯ
เขียนคําขอขอมูลขาวสารตามแบบฟอรม
เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลฯพิจารณาวา
จะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม

ไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน
แนะนําใหขอขอมูลที่
หนวยงานอื่น
ที่ควบคุมดูแลขอขอมูลขาวสารนั้น
หมายเหตุ :
๑. ระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วัน ที่รับคําขอ
๒. หากขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ เจาหนาที่จะแจงกําหนดวันให
ผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วัน
๓. ถาสงสัยเปนบุคคลตางดาว ขอดูหลักฐาน และอาจ
ไมใหบริการได

มีขอมูลขาวสารในหนวยงาน
ที่เก็บไวในศูนยขอมูลฯ หรือ
แยกเก็บไวตางหาก

เปดเผยขอมูล
นําเอกสารขอมูลมาใหตรวจดู

กรณีไมเปดเผยขอมูล
ชี้แจงเหตุผล

ถายสําเนาเอกสารขอมูลและ
รับรองสําเนาถูกตองให
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คําอธิบาย
แผนผังขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
---------------------------------------------------------------------------------1. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีที่ศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียม
ไวเพื่อสืบคนหาขอมูลขาวสารตามที่ตองการ
2. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน
3. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารที่มีไวบริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและ
ตองใหคําแนะนํากับประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ที่ใด อยางไร ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเปนหลัก
4. ในกรณีที่สงสัยวาเปนคนตางดาวขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูล
ขาวสาร มีสิทธิขอดูบัตรประจําตัวของผูที่เจาหนาที่สงสัยวาจะเปนคนตางดาว ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบริการ
ก็ได แตเจาหนาที่จะขอใหประชาชนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยไมมีเหตุสงสัยไมได เนื่องจากเปนการ
สรางภาระใหกับประชาชนเกินควร
5. เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนินการสําเนาใหโดยคิด
คาธรรมเนียม เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน 1 บาท ขนาดกระดาษ F4 หนาละไมเกิน 1.50 บาท
เปนตน
6. หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาที่จะคิดคาธรรมเนียมอัตรารับรอง
ละไมเกิน 5 บาท
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดวย
หมายเหตุ
อางอิง ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542
เพิ่มเติม
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7.หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
7.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
7.1.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ .ศ.2540 มีความมุงหมาย
โดยตรงตอการพัฒนาสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชนหรือมุงตอการจัดการความรูการ
พัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารโดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร การจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทที่
การเปดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกําหนดหนวยงานของ
รัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
7.1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรใหนําเรื่องการ
จัดระบบและการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปนหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณพ.ศ.2540 เพื่อเปน
การสนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7.1.3 หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
7.1.3.1 เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสารวิเคราะห
ขอมูลขาวสารที่จัดทําไว จัดระบบขอมูลขาสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภทขอมูล
ขาวสารเพื่อสะดวกรวดเร็วในการคนหา
7.1.3.2 เปดเผยขอมูลขาวสารคือ
- จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนดรวบรวมและ
จัดสงขอมูลขาวสารของราชการตามมารา 7 เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดพิมพเผยแพรตาม
จํานวนสมควรทันทีที่มีขอมูลขาวสาร
1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชน
ตรวจดูตามมาตรา 9 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเมื่อ 27
กุมภาพันธ 2541 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู
2) จัดสถานที่สําหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของ
ราชการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
3) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอ สําหรับบริการ

ประชาชนเพื่อความสะดวกในการคนหาดวยตนเอง
- จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆใหผูขอในเวลาอันสมควรตามมาตรา 11
ซึ่งหมายถึงหัวหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะที่อาจเขาใจไดตาม
ควรและไมขอรวบรวมหรือจัดใหมีขึ้นใหมเจาหนาที่ของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได
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- จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา 9 และมาตรา
11)หนวยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ไดและตองคํานึงถึงการชวยเหลือ
ผูมีรายไดนอยประกอบดวยและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยไดมี
ประกาศเรื่องคาธรรมเนียมไววาถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนที่แทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กอนก็ไดคาธรรมเนียมมี 3 ประเภทคือ
(1) คาธรรมเนียมในการทําสาเนาและรับรองสําเนา

ทอนขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผยหนวยงาน

(2) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(3) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัด

- ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการที่มิไดอยูในความดู
และของหนวยงานโดยใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา 12)
7.1.3.3 หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตอง
พิจารณากอนวาคําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม
กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการกฎหมายถือการมีคําสั่ง
เปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง ) ดังนั้นผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจ
ทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนคําสั่งการสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารจึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชา
หรือศาลเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น
การสั่งมิใหเปดเผยนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะดังนั้น
อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณีหลังหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารยัง
มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ .ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรกที่ตองแจงใหผู
ขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยนั้นตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้นโดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ (มาตรา 18)
7.1.3.4 แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวคัดคานการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นตามมาตรา 17 วรรคแรก
7.1.3.5 จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแก
ระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา 23) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา 24) แกไขและ
ปรับปรุงขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 25)
7.1.3.6 สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทาง
ราชการเมื่อครบ 25 ป (มาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคสอง)
7.1.3.7 ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ผูรับบริการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย

ภาคผนวก

คําขอขอมูลขาวสาร
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................
เรื่อง

ขอขอมูลขาวสารของราชการ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................อายุ...................ป
อาชีพ............................................................สถานทีท่ ํางาน/สถานศึกษา............................................................
อยูบานเลขที่......................หมูที่...............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท……....................................หมายเลขโทรสาร..................................
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540ดังนี้
 ขอตรวจดู
 ขอคัดสาเนาที่มีคารับรองถูกตอง
ในเรื่องตอไปนี้ 1.

ขอคัดสาเนา
อื่นๆ

............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................

เพื่อใชประโยชน (ถามี)...........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการและขาพเจาทราบถึงประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการเรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการดีทุกประการทั้งนี้ไดแนบหลักฐานการขอรับขอมูลขาวสารมาพรอมนี้

ไดรับเอกสารแลว
(ลงชื่อ)....................................................ผูรับ

(ลงชื่อ)................................................ผูยื่นคํารอง
()

(สําหรับเจาหนาที่)
เปนการขอรับบริการตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540
มาตรา 7
มาตรา 9
มาตรา 11
ไดดําเนินการ
ใหขอมูล/เอกสารตามที่ตองการแลว
ใหเขาตรวจขอมูล/เอกสารแลว
นัดมารับเอกสารในวันที
เปดเผยไดเฉพาะบางสวน()
เปดเผยไมไดเพราะ................................................
(ลงชื่อ)...........................................เจาหนาที่ผูรับผิดชอบฯ
(
)

หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งที่มีการยื่นคําขอ

ความเห็นปลัด
...............................................................
……………………………………………………………

ปลัดเทศบาลตําบลหนองควาย
ความเห็นนายก
……………………………….…………………………
………………………………………………………….
(

)

นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย

