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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอข้อมลูข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการทีท่  ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระส ำนกังำนปลดั อบต. /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (โทรศพัท ์0 4575 6813 โทรสำร 0 4575 6814 เว็บไซต์ : www.namaom.go.th) 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธกีำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรบั &ldquo;สิทธิไดรู้&้rdquo; 
ของประชาชนในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรฐัและ 
ก าหนดหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัและเจา้หนา้ที่ของรฐัใหต้อ้งปฏิบตัิตามโดยยึดหลกั &ldquo;เปิดเผยเป็น 
หลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้&rdquo; 
สิทธิตามกฎหมายพระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ 
1 สิทธิไดรู้ ้(ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูข่าวสารของ 
ราชการอย่างนอ้ยลงพิมพใ์นราชกจิจานเุบกษา ไดแ้ก่ โครงสรา้งและการจดัองคก์ร, อ านาจหนา้ที่, 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูหรือค าแนะน า และขอ้บงัคบั กฎ มติคณะรฐัมนตรี ค  าสั่งต่าง ๆ 
2. สิทธิตรวจด ู(ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูข่าวสาร 
ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนีไ้วใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้
 - ผลการพิจารณาหรืค าวินิจฉยัที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 
 - นโยบายและการตีความ 
 - แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
 - คู่มือหรือค าสั่งเกีย่วกบัวิธีปฏิบตัิงาน 
 - สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มีลกัษณะผกูขาดตดัตอน หรอืสญัญาร่วมทุน 
 - มติคณะรฐัมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยมติ 
คณะรฐัมนตร ี
 - ขอ้มลูข่าวสารตามที่คณะกรรมการก าหนด 
3 สิทธิขอด ู(ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) หน่วยงานของรฐัผูร้บัผิดชอบตอ้งจดัหา 
ขอ้มลูข่าวสารนัน้ใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร ซึ่งขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มลูข่าวสาร 
ที่มีอยู่แลว้ และพรอ้มจะใหไ้ด ้มิใชก่ารตอ้งจดัท า วิเคราะห ์จ าแนก รวบรวมขึน้ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ 



2/4 
 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการมีมติในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบตักิรณีที่มคี  าขอขอ้มลู 
ข่าวสารจากประชาชน ดงันี ้
 - กรณีทีเ่ป็นขอ้มลูข่าวสารที่หน่วยงานของรฐัพรอ้มทีจ่ะจดัหาใหจ้ะตอ้งท าใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่ 
รบัค าขอ 
 - กรณีที่ขอ้มลูข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนั 
จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้อขอ้มลูทราบภายใน 15 วนั หรือไม่สามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จดว้ย 
4 สิทธิไดร้บัส าเนาและขอใหร้บัรองส าเนาถกูตอ้ง (ตามมาตรา 9 และ 11 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสาร 
ฯ) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเกีย่วขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดขูอส าเนาทีม่ีค  ารบัรอง 
ถูกตอ้งของขอ้มลูข่าวสารได ้โดยที่หน่วยงานของรฐัจะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมไดต้ามความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ทัง้นี ้ตอ้งค านึงถึงการช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้อ้ย 
ประกอบดว้ย 
5 สิทธิคดัคา้นการเปิดเผย (ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) กรณีทีเ่จา้หนา้ที่ของรฐัเหน็ 
ว่าการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไ์ดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐั 
แจง้ใหผู้น้ัน้เสนอน าคดัคา้นภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ 
โดยผูร้บัแจง้มีสทิธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารนัน้ได ้โดยใหท้ าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ที่ของรฐั 
ผูร้บัผิดชอบ ซึ่งเจา้หนา้ที่ตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณาโดยไมช่กัชา้ 
6 สิทธิรอ้งเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรฐัไม่ 
ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตนิี ้หรือปฏิบตัหินา้ที่ล่าชา้ หรือไม่ไดร้บัความสะดวก ผูน้ัน้มีสิทธิรอ้งเรยีน 
ต่อคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการได ้เวน้แต่ เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มลูข่าวสารฯ หรือค าสั่งไม่รบัฟังค าคดัคา้น หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอ้มลูข่าวสาร 
ส่วนบุคคล ทัง้นี ้คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งเรียน 
เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นกใ็หข้ยายเวลาได ้แต่ตอ้งไม่เกนิ 60 วนั 
7 สิทธิอทุธรณ ์(ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ีค  าสั่งไม่ใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มลูข่าวสารหรือมีค าสั่งไม่รบัฟังค าคดัคา้นของผูม้ีประโยชนไ์ดเ้สีย บุคคลนัน้สามารถยื่นอทุธรณต์่อ 
คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ค าสั่งนัน้ ซึ่ง 
คณะกรรมการจะพิจารณาส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการวินจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเป็นผูพ้จิารณา 
วินิจฉัยต่อไป 
8 สิทธิไดรู้ข้อ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลของตน (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) บุคคลมี 
สิทธิไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกบัตนเองจากหน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดแูลขอ้มลูข่าวสารนัน้ ๆ ไดถ้า้พบว่า
ขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ตามที่เป็นจริงก็มีสิทธิยืน่ค  าขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูนัน้ได ้
3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูติ้ดต่อ แสดงความจ านง 
และกรอก 
แบบค ารอ้งขอขอ้มูลข่าวสาร 
ย่ืนต่อเจา้หนา้ที่  
(ระยะเวลา 3 นาที) 
2. เจา้หนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูล
ข่าวสารที่รอ้งขอ ว่ามีขอ้มูล 
และเปิดเผยไดห้รือไม่ 
(ระยะเวลา 10 นาที) 
3. กรณีมีขอ้มูล และสามารถ
เปิดเผยขอ้มูลได ้ 
เขา้ตรวจดูได ้กรณีไม่มีขอ้มูล 
หรือขอ้มลูดงักล่าว 
ไม่สามารถเปิดเผยได ้เจา้หนา้ที่
จะใหค้ าชีแ้จงแนะน า 
(ระยะเวลา 10 นาที) 
4. การขอคดัส าเนาให้ติดต่อ
ช าระเงิน ณ ส่วนการคลงั 
และใบเสร็จรบัเงิน (ระยะเวลา 
5 นาที) 
5. รบัส าเนาขอ้มูลข่าวสาร 
(ระยะเวลา 2 นาที) 
 
 

30 นาที องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระ อ าเภอ
เชียงม่วน จงัหวดั

พะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

4.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
 

4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 

 
5. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรส ำนักเอกสำร 

- ขนำดกระดำษ A4 หน้ำละไม่เกิน 1 บำท 
- ขนำดกระดำษ A 3 หน้ำละไม่เกิน 3 บำท 
 

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนช่องทางการรอ้งเรยีน  ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา   (ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา  
รหสัไปรษณีย ์ 56160  โทรศพัท ์ 054891513 โทรสาร  054891513 ) 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค ารอังขอขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

- 
 

 
 


