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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสำนักงำนปลัด อบต. /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 4575 6813 โทรสำร 0 4575 6814 เว็บไซต์ : www.namaom.go.th)
2. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็ นกฎหมายที่รองรับ &ldquo;สิทธิได้รู&้ rdquo;
ของประชาชนในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
กาหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามโดยยึดหลัก &ldquo;เปิดเผยเป็น
หลัก ปกปิดเป็ นข้อยกเว้น&rdquo;
สิทธิตามกฎหมายพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
1 สิทธิได้รู้ (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กร, อานาจหน้าที่,
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือคาแนะนา และข้อบังคับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี คาสั่งต่าง ๆ
2. สิทธิตรวจดู (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
- ผลการพิจารณาหรืคาวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
- นโยบายและการตีความ
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ
- คู่มือหรือคาสั่งเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั ิงาน
- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุน
- มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตัง้ โดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตัง้ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี
- ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกาหนด
3 สิทธิขอดู (ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องจัดหา
ข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้แก่ผขู้ อภายในเวลาอันสมควร ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยู่แล้ว และพร้อมจะให้ได้ มิใช่การต้องจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวมขึน้ ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ
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ข้อมูลข่าวสารของราชการมีมติในการกาหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบตั กิ รณีที่มคี าขอข้อมูล
ข่าวสารจากประชาชน ดังนี้
- กรณีทเี่ ป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐพร้อมทีจ่ ะจัดหาให้จะต้องทาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
รับคาขอ
- กรณีที่ขอ้ มูลข่าวสารที่ขอมีเป็ นจานวนมาก หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน
จะต้องแจ้งให้ผูข้ อข้อมูลทราบภายใน 15 วัน หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จด้วย
4 สิทธิได้รบั สาเนาและขอให้รบั รองสาเนาถูกต้อง (ตามมาตรา 9 และ 11 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ฯ) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกีย่ วข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสาเนาทีม่ ีคารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ โดยที่หน่วยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมได้ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทัง้ นี้ ต้องคานึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ประกอบด้วย
5 สิทธิคดั ค้านการเปิ ดเผย (ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) กรณีทเี่ จ้าหน้าที่ของรัฐเห็น
ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แจ้งให้ผนู้ นั้ เสนอนาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
โดยผูร้ บั แจ้งมีสทิ ธิคดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ โดยให้ทาเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอ้ งพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า
6 สิทธิรอ้ งเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือปฏิบตั หิ น้าที่ล่าช้า หรือไม่ได้รบั ความสะดวก ผูน้ นั้ มีสทิ ธิรอ้ งเรียน
ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาสั่งมิให้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารฯ หรือคาสั่งไม่รบั ฟังคาคัดค้าน หรือคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล ทัง้ นี้ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องเรียน
เว้นแต่มเี หตุจาเป็นก็ให้ขยายเวลาได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน
7 สิทธิอทุ ธรณ์ (ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีม่ ีคาสั่งไม่ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารหรือมีคาสั่งไม่รบั ฟังคาคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสีย บุคคลนัน้ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคาสั่งนัน้ ซึ่ง
คณะกรรมการจะพิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นผูพ้ จิ ารณา
วินิจฉัยต่อไป
8 สิทธิได้รูข้ อ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) บุคคลมี
สิทธิได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองจากหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน้ ๆ ได้ถา้ พบว่า
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ตามที่เป็นจริงก็มีสิทธิยนื่ คาขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนัน้ ได้
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1. ผูต้ ิดต่อ แสดงความจานง
และกรอก
แบบคาร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
(ระยะเวลา 3 นาที)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่รอ้ งขอ ว่ามีขอ้ มูล
และเปิ ดเผยได้หรือไม่
(ระยะเวลา 10 นาที)
3. กรณีมีขอ้ มูล และสามารถ
เปิ ดเผยข้อมูลได้
เข้าตรวจดูได้ กรณีไม่มีขอ้ มูล
หรือข้อมูลดังกล่าว
ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เจ้าหน้าที่
จะให้คาชีแ้ จงแนะนา
(ระยะเวลา 10 นาที)
4. การขอคัดสาเนาให้ติดต่อ
ชาระเงิน ณ ส่วนการคลัง
และใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา
5 นาที)
5. รับสาเนาข้อมูลข่าวสาร
(ระยะเวลา 2 นาที)

30 นาที

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
4.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
4.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน ตาบลสระ อาเภอ
เชียงม่วน จังหวัด
พะเยา

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

5. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรสำนักเอกสำร
- ขนำดกระดำษ A4 หน้ำละไม่เกิน 1 บำท
- ขนำดกระดำษ A 3 หน้ำละไม่เกิน 3 บำท
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลสระ
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย ์ 56160 โทรศัพท์ 054891513 โทรสาร 054891513 )
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
7. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
1)
แบบคารัองขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
-

