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คํานาํ 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง เกี่ยวดวยคูมือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และคูมือการใหบริการประชาชนฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
ขอกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ ขั้นตอน และรูปแบบ ในการใหบริการขอมูลขาวสารราชการแกประชาชนผูมา
รับบริการของศูนยขอมูลขาวสารราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการภายในหนวยงาน เพ่ือให
ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงาน
ประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือผูที่ตองการศึกษาหาความรูในเรื่องดังกลาว  

เทศบาลตําบลบานกลางหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในศูนยขอมูล
ขาวสารราชการและตอประชาชนผูมีใชบริการใหไดรับการบรกิารที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจตอไป  

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 
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คูมือการปฏิบัติงานคูมือการปฏิบัติงานศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาลตาํบลบานกลาง 

1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารราชการ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (๑) บัญญัติวา บุคคลและชุมชนยอม

มีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และมาตรา 59 บัญญัติวารัฐตองเปดเผย ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน ครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ ที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความ มั่นคงของรัฐหรือเปนความลับ ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก ประกอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู (Right to know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไม
จําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลขาวสาร มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
ขาวสารราชการใหแกประชาชนตามวิธีที่กําหนด และกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่
หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผย หรืออาจไมเปดเผยและใหความคุมครองขอมูลขาวสาร สวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปน
การสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมาก
ย่ิงขึ้น และมีหลักการคือ การขอขอมูลขาวสารราชการไมจําเปนตองมีสวนไดเสีย ตองเปดเผยเปนหลัก ปกปด
เปนขอยกเวน และใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหคํานิยามของ “ขอมูลขาวสาร” 
หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ ความหมายนั้นจะทํา
ไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน 
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง คอมพิวเตอร 
หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได ไดใหคํานิยามของ “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา 
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของ หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน ไดใหคํานิยามของ “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” 
หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปน “สิ่งเฉพาะตัว” ของ บุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ประวัติอาชญากรรม เปนตน ไดใหคํานิยามของ”
หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบ 
วิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดใหคํานิยามของ 
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ  
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2.สิทธิของประชาชนตามพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย 
(๑) สทิธริบัรูและการเขาถงึขอมูลขาวสารของราชการ 
(๒) สิทธริองเรียน 
(๓) สทิธิอุทธรณ 
(๔) สทิธคิดัคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก 

สทิธริบัรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
ประชาชนมีสิทธิรับรูและเขาถงึขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจําเปนตองมีสวนไดเสีย ประกอบดวย 

  - การตรวจคนไดจากราชกิจจานุเบกษา สําหรับขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยโดยวิธีการลงพิมพใน     
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา     
                 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
                 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคญัและวิธีการดําเนินงาน 
                 (3) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
                (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
                (5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด      
                 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหเผยแพรหลายตามจํานวนพอสมควรและ ถามีการลง
พิมพ ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 
                 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร 

- การใชสิทธิเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ณ สถานที่ที่หนวยงานกําหนดและจัดเตรียมขอมูลขาวสารนั้นไว
สําหรับขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
                 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาขนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 
                 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
                 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
                 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
                 (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน 
                 (5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง 
                 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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                 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี 
ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
                 (8) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
                ขอมูลขาวสารที่ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิให
เปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารสวนน้ัน 
                  บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสทิธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาที่มีคํารบัรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได 

ในกรณีทีส่มควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ
เรียกคาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะ
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
                  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

  - การไปใชสิทธิขอดูโดยการย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐ ที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลขอมูลขาวสารที่
ตองการขอดูน้ัน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการปกติทั่วไป (ขอมูลขาวสารตามมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 
                  มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัด
ไวใหประชาชน เขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตาม
ควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอ
จํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันควร 
                   ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาใหหรือจะ จัดทําสําเนาใหในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก 
รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืนใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพ่ือปกปองสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐบาลจะจัดหาขอมูลขาวสาร
น้ันใหก็ได 
                  บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใด
ขึ้นใหมใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 
                  ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตราน้ี โดยอนุโลม 

  - การใชบริการศึกษาคนควา ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ สําหรับขอมูลขาวสารที่เปน “เอกสาร
ประวัติศาสตร” (ขอมูลขาวสารตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 
   มาตรา 26 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรค สองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารน้ัน ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือคัดเลือกไวให
ประชาชนไดศึกษาคนควา 
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                  กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้ 
                  (1) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบหาป 
                 (2) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบย่ีสิบป กําหนดเวลาตามวรรคสอง 
อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 
                 (3) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนใน
การใชสอยโดยตอง จัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่ตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร 
                 (4) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสั่งขยาย
เวลา กํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้น ใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราว
มละหาปไมได 
                  การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                  บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา 

สทิธริองเรียน 
1. การรองเรียนตามมาตรา 13 หากผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐ 

      1) ไมสงขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 23 (3) ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
      2) ไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 
      3) ปฏิบัติงานลาชาในการพิจารณาใหขอมลูขาวสารหรือเพิกเฉย 
      4) ฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
     5) ฝาฝนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี

2 การรองเรียนตามมาตรา 33 กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารที่มีคําขอน้ันแตผูขอ
ไมเช่ือวาเปนความจริง 

1) หากประชาชนเห็นวาหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามมาตรา 13 ไมวาตนเองจะไดรับ
ผลกระทบหรือไมก็ตาม สามารถรองเรียนตอ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได 

2) การรองเรียนใหทําเปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ในหนังสือรองเรียนควรแจงหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับเพ่ือการประสานงาน
ไวดวย 

3) การรองเรียนไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 

สทิธิอทุธรณ 
1 สิทธิอุทธรณตามมาตรา 18 จากกรณีที่ 

       1) หนวยงานของรัฐปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ขอตรวจดูหรือขอสําเนาหรือสําเนา
พรอมคํารับรองความถูกตอง 
       2) หนวยงานของรัฐไมรับฟงคําคัดคานโดยจะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ 
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2 สิทธิอุทธรณตามมาตรา 25 กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล 

      1) ประชาชนผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการดวย
เหตุดังกลาว 

2) การอุทธรณใหทําเปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยแนบ
สําเนาหลักฐานไปดวย 

3) สงหนังสือไปที่ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

4) การอุทธรณไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 

สทิธคิดัคานการเปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวกบัผลประโยชนไดเสียของตน 
- ประชาชนมีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน โดยทํา

หนังสือถึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบภายในเวลา 15 วัน นับแตวันไดรับแจง 
  - กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน ประชาชนมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันไดรับคําสั่ง 

3.ขั้นตอนการใชสทิธติามพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย  
(๑) ขอแนะนําในการตรวจดูขอมูล 
(๒) ขอแนะนําในการใชสิทธิรองเรียน 

- ขั้นตอนการรองเรียน 
- ระยะเวลาและกระบวนการในการดําเนินการ 

(๓) ขอแนะนําการใชสิทธิอุทธรณ 
- ขั้นตอนการอุทธรณ 
- ระยะเวลาและกระบวนการในการดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก 

ขอแนะนาํในตรวจดขูอมูล 
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง 

       สิทธิในการยื่นคําขอขอมูลขาวสารนี้ ถือวาเปนไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ประชาชนมี
สิทธิย่ืนคําขอขอมูลขาวสารของราชการไดทุกเรื่อง โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจํากัดหรือขอหามวาไมใหยื่นคํา
ขอขอมูลขาวสารประเภทใดหรือเรื่องใด และผูใชสิทธิยื่นคําขอตามกฎหมายนี้ก็ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสีย
เชนเดียวกับสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 

สิทธิในการเขาตรวจดู 
       สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนสามารถทําได แมวาจะไมมีสวนได
เสียเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารน้ัน โดยกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยตามรายการที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 9 นําไปรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได เชน แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะ
ผูกขาดตัดตอน เปนตน 
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สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกตอง 
       เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมลูขาวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิ
ที่จะขอสําเนา และขอใหรับรองสําเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐในเรือ่งนั้นได 
       หมายเหตุ การขอสําเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการถายสําเนาใหกับหนวยงานของ
รัฐที่เขาตรวจดูดวย แตทั้งน้ีจะเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ใหความเห็นชอบไมได 

บุคคลมีสทิธิย่ืนคําขอเปนหนังสือเพ่ือขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง 
(มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 
       เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดที่มีการรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดไว เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เปนตน 
บุคคลผูน้ันก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดู หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวน้ีของตนเองได  คําวา 
บุคคล ตามที่น้ีก็คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง ทั้งนี้ กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกั บ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยดวย 

ขอแนะนาํในการใชสทิธริองเรียน 
1. ควรใชถอยคําสุภาพ 
2. ระบุขอเท็จจริง หรือพฤติการณของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของใหชัดเจน 
3. ขอความทีค่วรระบุในหนังสือรองเรียน 

     3.1 รายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวกับผูรองเรียน ประกอบดวย 
            - ช่ือ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท 
            - วันที่ที่ยื่นคํารองเรียน 

    3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 
            - ช่ือหนวยงาน 
            - ขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย หรอืไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

    3.3 เอกสารประกอบอ่ืน ๆ (ถามี) 
หากมีเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เชน คํารองขอขอมูลขาวสาร หรือหนังสือแจงการปฏิเสธการให

ขอมูลขาวสาร ซึ่งหากผูรองจะแนบไปดวยก็จะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ซึ่งจะไดนําไปเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนนั้น ๆ ตอไป 

4. พยายามหลีกเลี่ยงการรองเรียนที่ใชถอยคําเสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงไปถึงบุคคลอ่ืน 
5. ถามีขอขัดของในการเขียนหนังสือรองเรียน 
สามารถขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ อาคาร

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ช้ัน 2) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 หรือโทรศัพท         
0-2283-4693 โทรสาร 0-2283-4698 

 
 



๑๐ 

 

ขั้นตอนการรองเรียน 
เมื่อหนวยงานของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 13 และมาตรา 33) ประชาชนมีสิทธิย่ืนคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการรองเรียน ดังตอไปน้ี 
   1. พิจารณาวาพฤติการณ หรือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐไดมีลักษณะตามกรณี
ดังตอไปนี้หรือไม 
        1) กรณีไมนําขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
        2) กรณีไมจัดขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 ใหประชาชนเขาตรวจดูได 
        3) กรณีไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูใชสิทธิขอดู ตามมาตรา 11  
        4) กรณีไมใหคําแนะนําที่ถูกตอง หรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจัดทําขอมูลขาวสาร
พิจารณา ตามมาตรา 12 
        5) กรณีไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ของ
ราชการ ตามมาตรา 17 
        6) กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตาม
มาตรา 23 
        7) กรณีเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของขอมูล ตามมาตรา 24 
        8) กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยฝาฝนไม
ปฏิบัติตาม มาตรา 25 (ยกเวนเปนกรณี ตามมาตรา 25 วรรคสี่) 
       9) กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพ่ือคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา ตามมาตรา 26 
        10) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมใหบริการขอมูลขาวสาร ตาม
มาตรา 13 
        11) กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอัน 
สมควร ตามมาตรา 13 
        12) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอ และผูรองขอไม
เช่ือวาเปนความจริง (มาตรา 33) 

2. ย่ืนหนังสือรองเรียนดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนมายื่นแทน สามารถยื่นหนังสือตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดทันที โดยยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ช้ัน 2) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 หรือจะสงหนังสือ
รองเรียนทางไปรษณียก็ได โดยจาหนาซองดังน้ี 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ระยะเวลาและกระบวนการในการดาํเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ขอแนะนาํในการอุทธรณ 
1. ควรใชถอยคําสุภาพ 
2. ขอความทีค่วรระบุในหนังสืออุทธรณ 
    1) รายละเอียดเกี่ยวกับผูอุทธรณ ไดแก 
          - ช่ือ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท 
          - วันที่ที่ยื่นคําอุทธรณ 
    2) รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการกระทําที่เปนเหตุใหทานย่ืนคําอุทธรณ ไดแก 
         - ช่ือหนวยงาน 
         - ขอเท็จจริง หรือพฤติการณและการกระทํา หรือคําสั่งที่เปนมูลเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ โดย

ระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีไมเปดเผยขอมูลที่ทานขอ หรือไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือไมยอมแกไขหรือลบ
ขอมูลที่ทานขอใหแกไข 

         - รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลที่เปนเหตุใหทานอุทธรณ โดยควรระบุใหละเอียดชัดเจนและเขาใจ
ไดวาขอมูลที่ทานขอดูหรือขอมูลที่ทานคัดคาน ในฐานะผูมีสวนไดเสีย หรือขอมูลที่ทานตองการใหแกไขหรือลบ 
เปนเรื่องอะไร โดยระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได และควรระบุช่ือและประเภทตลอดจนหมายเลขและวันที่ที่
กําหนดในเอกสารไวดวย (ถามี) 

    3) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ (ถามี) 
         หากผูอุทธรณมีเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เชน สําเนาคํารองขอขอมูลขาวสาร และหรือหนังสือ

แจงคําสั่งของหนวยงานที่สั่งไมเปดเผย หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลที่ทานตองการใหแกไข ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)   

หากจะแนบไปกับคําอุทธรณก็จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งจะไดนําไปใชประกอบการวินิจฉัย
อุทธรณตอไปได 

3. พยายามหลีกเลียงการเขียนที่พาดพิงไปถึงบุคคลอ่ืนโดยไมจําเปน 
4. ถามีขอขัดของในการเขียนอุทธรณ 
ควรปรึกษาเจาหนาที่ของรัฐ เชน เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ช้ัน 2) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท 0-2283-4694 โทรสาร 0-2283-4698 

ขั้นตอนการอุทธรณ 
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือพิจารณาสงเรื่องให

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น
ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ ดังตอไปนี ้

1. พิจารณาวาหนวยงานของรัฐไดกระทําหรือปฏิบัติตามกรณีดังตอไปน้ีแลวหรือไม 
      1) กรณีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีคําขอ  
      2) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งบุคคล       

ผูคัดคานทราบวาตนมีประโยชนไดเสีย และผูมีประโยชนไดเสียน้ันไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบ
เพ่ือให หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว  



๑๓ 

 

      3) กรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็น
วาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริง และไดย่ืนคําขอ
เปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง 

2. ย่ืนหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สามารถยื่นหนังสือตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียที่  

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ช้ัน 2) ทําเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท 0-2281-8559โทรสาร 0-2281-8543 

3. รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ระยะเวลาและกระบวนการในการดาํเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

4.สิทธิเกี่ยวกบัขอมูลขาวสารสวนบคุคล ประกอบดวย 
(๑) การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(๒) การจัดเกบ็ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(๓) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(๔) การตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(๕) การแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก 
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีช่ือของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 

การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวน

บุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลน้ันมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
จะตองใหบุคคลน้ันหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่
เกี่ยวกับบุคคลน้ัน และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การเปดเผยรายงานการแพทยที่เก่ียวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไม
ถูกตองตามที่เปนจริง 
  ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิย่ืน  
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
น้ันได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา 
     ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูน้ันมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไม
ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยย่ืนคําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมว ากรณีใดๆ ให
เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวของได 
  ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตราน้ีแทน
ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวก็ได 

การจัดเกบ็ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
หลักการเกี่ยวกับการจัดใหมรีะบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
1. กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ

และจําเปนตอการปฏิบัติงาน และใหยกเลิกเมื่อหมดความจําเปน 
2. ใหหนวยงานของรัฐพยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารบุคคลจากเจาของขอมูลโดยตรง 
 
 



๑๖ 

 

3. บังคับใหมีการประกาศรายการสําคัญหรอืจําเปนเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดย
การลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาในรายการดังตอไปน้ี 
      - ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
      - ประเภทของขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
      - ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
      - วิธีการขอตรวจขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
      - วิธีการขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล 
      - แหลงที่มาของขอมูล 

4. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
อยูเสมอ 

การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
การนําขอมูลไปใชงาน 

    กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีที่จัดขอมูลขาวสารสวน
บุคคลไปยังที่ใด ซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูล
ปกติ 

   การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
    หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของ
รัฐแหงอ่ืนหรือผูอื่นโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะน้ันมิได 
เวนแตเปนการเปดเผยตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดไว เชน การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของ
ตนเพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น เปนการใหซึ่งจําเปนเพ่ือการปกปองหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของบุคคล เปนตน 

การตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหสิทธิแกประชาชนเจาของขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได และกําหนดวา ถาพบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตอง ประชาชนผูเปนเจาของขอมูลยอมมีสิทธิทําคําขอเปนหนังสือให
หนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นได ทั้งน้ี เพ่ือมิใหมีการนําขอมูลขาวสารที่ผิดพลาดไปใชให
เกิดผลรายแกบุคคล และจะขอสําเนาขอมูลขาวสารน้ันก็ได 
       ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมยอมปฏิบัติตามคําขอใหแกไข ประชาชนเจาของขอมูลอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งถาคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยเชนใด หนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตามน้ัน 
       อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการอุทธรณหรือไม หรือผลการพิจารณาอุทธรณจะเปนเชนใดก็ตาม เจาของ
ขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นก็ได ทั้งน้ี เมื่อ
แตละฝายยืนยันวาตนเปนฝายถูก การใหหมายเหตุไวจึงเปนวิธีการสุดทายที่จะเตือนใหผูจะนําขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้นมาใชไดตระหนักและใชดุลยพินิจโดยระมัดระวังวา ที่ถูกตองเปนเชนใดแน 
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การแกไขขอมูลขาวสารสวนบคุคล 
บุคคลมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่

เกี่ยวกับตนเพ่ือขอใหดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารสวนที่เห็นวาไมถูกตองตามที่เปนจริง
ได (มาตรา 25 วรรคสาม) 
       หากตรวจดูขอมูลขาวสารแลวพบวามีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในสวนของตนเองสวนหน่ึงสวนใดที่ไม
ถูกตองก็สามารถที่จะยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการแกไขได ถาหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ผูที่ยื่นคําขอก็มีสิทธิที่จะย่ืนอุทธรณ ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบขอมูล
ขาวสาร 
       กรณีที่เจาของขอมูลเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนเจาของขอมูล
ที่ถึงแกกรรมแลว กฎหมายกาํหนดใหบุคคลตามที่กฎกระทรวงกําหนดใชสิทธิในเรื่องการคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอใหมีการแกไขแทนได (มาตรา 25 วรรคหา) 
       เชน ในกรณีทีม่ีผูถึงแกกรรมและไมไดทําพินัยกรรมไว ใหบุคคลที่กฎหมายกําหนดตามลําดับตอไปนี้ใช
สิทธิแทน 
         (1) บุตรชอบดวยกฎหมาย 
        (2) คูสมรส 
        (3) บิดาหรือมารดา 
        (4) ผูสืบสันดาน 
        (5) พ่ีนองรวมบิดา มารดา 

5.แนวทางในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการไว 4 ประการ ประกอบดวย 
      1) สถานที่ เพ่ือนําขอมูลขาวสารของราชการมาจัดไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู 
      2) การจัดทําดัชนี เพ่ือแสดงรายการขอมูลขาวสารที่หนวยงานรวบรวมไว 
      3) ขอมูลขาวสารที่นํามาแสดงอยางนอยตามมาตรา 7 และ 9 ต้ังแต (1)-(8) 
      4) ระเบียบปฏิบัติ เพ่ือใหบริการและการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชน 

      ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการจัดต้ังและพัฒนาสถานที่ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบขอมูล
ขาวสาร การนําขอมูลขาวสารมาจัดแสดง และการกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติในการสืบคนขอมูลเพ่ือความเปน
ระเบียบ เรียบรอยและความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดูแลและ
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสมในการสืบคนขอมูล แลการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหเปนที่รับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองมีแนวทางในการจัดต้ังและพัฒนา  
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้ 
       1. สถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
         สถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ควรเปนสถานที่ที่สามารถพบเห็นไดงาย มีความเปนสัดสวน 
และสะดวกตอการเขาไปตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชน โดยมีลักษณะและการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 
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           (1) จัดสถานที่ใหเปนสัดสวน โดยจัดเปนหองใดหองหน่ึงของสํานักงานหรือหนวยงานที่
สามารถพบเห็นไดงายหรือจัดไวภายในหองสมุดของหนวยงานก็ได ในกรณีที่หนวยงานมีพ้ืนที่นอยสามารถ
จัดเปนหองเฉพาะของศูนยขอมูลขาวสารของราชการได ควรจัดเปนมุมหนึ่งของภายในสํานักงานน้ันโดย
คํานึงถึงความเปนสัดสวนและเหมาะสมตอการตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชนและถาไมสามารถเก็บขอมูล
ขาวสารของหนวยงานไวไดทั้งหมดในที่เดียวกันก็สามารแยกเก็บไวตางหากไดแตจะตองมีปายแสดงวา ขอมูล
ขาวสารที่แยกเก็บน้ันเก็บอยูที่ใด และตองมีการจัดทําดัชนีหรือบัญชีรายการขอมูลขาวสารที่เก็บแยกแสดงไว
ดวย ยกเวนกรณีจําเปนจริง ๆ ก็สามารถไปจัดต้ังที่อื่นซึ่งเปนสถานที่ใกลเคียงได 
           (2) สถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ควรเปนบริเวณที่ประชาชนพบเห็นไดงาย มี
วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาสืบคนขอมูล หรือใชบริการได
อยางเหมาะสม เชน การจัดต้ังอยูดานหนาและช้ันลางของสํานักงาน เปนตน 
           (3) จัดทําปายช่ือ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.......(ช่ือหนวยงาน).......” ติดไวใหเห็นชัดเจน หรือ
ทําแผนผังแสดงที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการไวหนาสํานักงาน ซึ่งจะอํานวยความสะดวกแกประชาชนผู
มาสืบคนขอมูล 
           (4) จัดใหมีสถานที่เช่ือมโยงระหวางหองศูนยขอมูลขาวสารของราชการกับหองเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือหองประชาสัมพันธของหนวยงาน เพ่ือเอ้ือตอการติดตอสอบถามและการสืบคนขอมูลขาวสาร
ของประชาชน 
           (5) พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการใหมีความสวยงามเหมาะสมตอ
การสืบคนขอมูลและการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะการจัดทําปายขอมูล ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชน
เขาใชบริการไดตามความเหมาะสม 
        2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
          ในศูนยขอมูลขาวสารของราชการนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือใหสะดวก
ตอการคนหาขอมูลของประชาชน เชน 
           (1) โตะ/เกาอ้ี สําหรับเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
           (2) โตะ/เกาอ้ี สําหรับประชาชนในการสืบคนและศึกษาขอมูล 
           (3) ตูเอกสาร สําหรับใชแสดงแฟมขอมูลเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะตองจัดใหมี
แฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1)-(8) และขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (ควรเปนตูใสเอกสารที่สามารถปด – เปดไดงาย หรือมีความสะดวกตอการคนหาขอมูล
ขาวสาร) 
           (4) ระบบติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท เครื่องคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน 
           (5) แบบฟอรม กระดาษ/เครื่องเขียนเทาที่จําเปนในการคนหาและบันทึกขอมูล 
           (6) แผนภูมิ แผนพับ เอกสารแจกจาย หรือปายประกาศของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการให
ขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
           (7) สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชน พัดลม ตูน้ําเย็น หนังสือพิมพ หรือหนังสืออานประกอบ
อ่ืน ๆ ที่จําเปนในการใหขอมูลความรูแกภาคประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 
 
 



๑๙ 

 

  3. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
          หนวยงานของรัฐที่ไดมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายใหสวนงาน
ภายในหนวยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เชน มอบหมายใหสวน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสวนประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน ไมควรแบงกระจายออกไปตามสวนงาน
ตาง ๆ และควรมอบหมายเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจในหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง สําหรับเจาหนาที่
ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการน้ัน ควรมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
           (1) ผานการอบรมหรือมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราขการ พ.ศ. 
2540 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
           (2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตใจในการใหบริการ 
           (3) สามารถประสานงานกับฝายตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
           (4) มีความสามารถในการจัดระบบแฟมขอมูล หรือจัดทําดัชนีรายการขอมูลขาวสารของ
ราชการตามที่กฎหมายกําหนดไวได 
           (5) สามารถนําขอมูลขาวสารของราชการจากฝายตาง ๆ มาปรับปรุงขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน 
           (6) รูจักและสามารถประยุกตใชชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง
เหมาะสม 
           (7) สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดเก็บรักษา และเผยแพรขอมูลขาวสารของ
ราชการได 
           (8) สามารถปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางตอเนื่อง 
        4. การจัดทําดัชนี/บัญชีรายการขอมูลขาวสารของราชการ 
          การจัดทําดัชนี/บัญชีรายการขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของราชการน้ัน มีความจําเปนและ
เปนประโยชนตอการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและเจาหนาที่ผูดูแลศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
ดังนี้ 
           (1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกตอการสืบคนขอมูลขาวสารของประชาชนผูมาติดตอ
ตรวจดูหรือขอขอมูลขาวสารของราชการ 
           (2) เพ่ือเปนการแสดงรายการหลักของขอมูลขาวสารของราชการวา เปนไปตามขอมูล
ขาวสารของราชการที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เชน การเรียงขอมูลตามมาตรา 9 ต้ังแต (1)-(8) และขอมูล
ขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
           (3) เพ่ือใหสะดวกตอการควบคุมตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่จัดมาไวในศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ ของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการวาขอมูลใดขาดหรือวาสูญหายไป โดย
การจัดทําบัญชีรายการขอมูลขาวสารนี้จะทําใหเจาหนาที่ประจําศูนยไดดูแลรักษาขอมูลขาวสารไวอยาง
เหมาะสมและเพ่ือเปนหลักฐานในการอางอิง 

          ดังนั้น หนวยงานของรัฐจะตองจัดทําดัชนีรายการขอมูลขาวสารใหถูกตอง ชัดเจน มีความสะดวกตอ
การคนหา โดยมีลักษณะและการดําเนินการดังนี้ 
           (1) ควรจัดทําแบบบัตรดัชนีรายการหองสมุด ซึ่งเปนสากลและตรวจคนไดงายหรือเปนแบบ
เฉพาะที่หนวยงานถือปฏิบัติอยู 



๒๐ 

 

           (2) เรียงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ต้ังแต (1) – (8) หรือตามขอมูลขาวสาร
ตามที่หนวยงานกําหนด 
           (3) แสดงรายการขอมูลขาวสารของราชการที่ชัดเจนตามแฟมขอมูล 
           (4) ระบุสถานที่เก็บขอมูลขาวสารของราชการ 
           (5) ถาเปนการจัดทําระบบดัชนีการคนหาขอมูลดวยคอมพิวเตอร จะตองมีเอกสารแนะนํา
การทํางานของระบบดังกลาว รวมทั้งการมอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยคอยแนะนําชวยเหลือผูเขาขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการดวย เพราะผูเขามาตรวจดูบางรายอาจใชคอมพิวเตอรไมเปนหรือไมเข าใจ
ระบบการทํางานที่กําหนดไว 
        5. การกําหนดระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ 
          หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดระเบียบและหลักเกณฑในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
เพ่ือเปนการกํากับ ติดตามกระบวนการทํางานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ การรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร และการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน โดยหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินไดดังนี้ 
           (1) แตงต้ังหรือมอบหมายใหมีคณะกรรมการประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการหรือ
คณะกรรมการดานการจัดระบบขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
           (2) กําหนดระเบียบปฎิบัติของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เชน ออกระเบียบวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการของหนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
           (3) จัดทําคูมือการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารของราชการและนโยบายการสงเสริมสิทธิ
การรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน 
           (4) กําหนดระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการขอสําเนาเอกสาร หากหนวยงานไมประสงคจะ
เรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามที่ประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 หนวยงานรัฐนั้นอาจออก
ระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
เอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
           (5) กําหนดขั้นตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2547 
           (6) กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการ แบบคํา
รองเรียนและแบบคําอุทธรณที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
           (7) จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน
ของทางราชการและการจัดทําสถิติในการตรวจดูขอมูลขาวสาร 
ของราชการ 
           (8) กําหนดแผนงาน นโยบายดานการจัดระบบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ 
           (9) จัดทํารายงานผลการวิเคราะหและการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 



๒๑ 

 

6.ศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตาํบลบานกลาง และแนวทางการปฏบิตัิ 
เทศบาลตําบลบานกลางไดจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 

2540 โดยใชช่ือวา “ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง” โดยมีหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
ราชการ ต้ังอยูที่ ณ กองวิชาการและแผนงาน สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง ๒๐๑ หมู ๙ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน รหัสไปรษณีย ๕๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓–090711 หมายเลขโทรสาร ๐๕๓–
090711 ตอ ๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

7. หนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ  

 
บคุคลทีเ่กี่ยวของ หนาทีค่วามรบัผดิชอบ 

1.นายกเทศมนตรีตําบล
บานกลาง  
 

1. กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร  
2. ติดตาม สอดสอง ดูแล ใหคําแนะนํา และกํากับใหหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด  

2. คณะกรรมการขอมูล
ข า ว ส า ร ร า ช ก า ร ข อ ง
เทศบาลตําบลบานกลาง 
 

1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการขอมูลขาวสาร 
2. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 
3.ใ หคํา แ น ะนํา ห รือ เ ส นอค ว าม เ ห็น เ กี ่ย ว กับหลัก เ กณฑก า ร พิจ า รณ า
ประเภทขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 
4. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับประเภทขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไว
ที่เทศบาลตําบลบานกลาง หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
5. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ที่
เปนประโยชนตอราชการ 
6. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการเช่ือมโยงขอมูลขาวสารกับสวน
ราชการ 
7. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและ อุปสรรคเก่ียวกับ
การดําเนินการตามระเบียบนี้ 
8. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
9. เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหช้ีแจงความเห็นเก่ียวกับขอมูลขาวสาร 
10.ดําเนินงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

3. เจาหนาที่ศูนยขอมูล
ขาวสาร  
 

๑. จัดระบบขอมูลขาวสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถคนหาได เอง  
๒. รับคํารอง เพ่ือเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต  
๓. จัดหาเอกสารตามคํารอง  
๔. ประสานงาน การแจงนัดหมาย กรณีขอมูลที่รองขอไมสามารถจัดใหไดในวัน
ดังกลาว  
๕. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบานกลางมอบหมาย  
๖. รายงานผลการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารราชการ ใหนายกเทศมนตรีตําบล
บานกลางทราบทุกเดือน  

 



๒๓ 

 

8. ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ณ ศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาลตาํบลบานกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถาไมมีขอมูลขาวสารใน
หนวยงานจะแนะนําใหไป

ขอที่หนวยงานอ่ืน 

ให 

ถายสําเนา 

รับรองสําเนา

ใหบางสวน 

สวนที่ให ถายสําเนา 
รับรองสําเนา 

สวนที่ปฏิเสธแจงสิทธิ
อุทธรณแกผูขอ 

ไมให 

แจงสิทธิอุทธรณ 

แนะนําขอปฏิบัติ/
ยกเวน ตามที่

กฎหมายกําหนด 

ไมม ี

ผูขอไมเช่ือ 

แนะนําใหใชสทิธิ
รองเรียน 

รับขอมูลขาวสาร/ 
นัดหมายมาฟงผลคําขอ 

ถามีขอมูลขาวสาร 
ในศูนยขอมูลขาวสาแร 

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหา
จากดัชนีขอมูลขาวสาร 

แสดงตนดวยการลงช่ือในสมดุทะเบียน
ทะเบียน 

ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม 

ถาไมมีขอมูลขาวสารในศูนย
ขอมูลขาวสาร แตมีอยูใน  

ทต.บานกลาง 

ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ 

ถายสําเนา 

รับรองสําเนาถูกตอง 

ใหความชวยเหลือในการ
กรอกแบบฟอรมฯ หรือ

เจาหนาที่กรอกเอง 

คณะทํางานขอมูลขาวสารฯ 
พิจารณาวาจะเปดเผย 

ขอมูลฯ ตามคาํขอ ไดหรือไม 



๒๔ 

 

9. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบรกิารขอมูลขาวสาร  
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตาํบลบานกลาง 

 
กรณผีูขอขอมูลตดิตอดวยตนเอง  

 
ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1. การเขาใชบริการ  
     1) ผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงช่ือในสมุด
ทะเบียน เพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ และ
เพ่ือหนวยงานเก็บเปนสถิติ  
     2) เจาหนาที่แนะนําใหคนหาจากดัชนี
รายการ หรือจากระบบคอมพิวเตอรเพ่ือคนหา
ขอมูลขาวสารที่ตองการ  
     3) เจาหนาที่ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารตาม
คําขออยูในศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน
หรือไม  
     4) กรณีไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน 
เจาหนาที่ แนะนําใหติดตอขอที่หนวยงานอ่ืน  

  
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 

 

2. การพิจารณาอนญุาต/ใหสําเนาขอมูล
ขาวสารตามคาํขอ 
     ก รณี ผู ข อข อมู ลข า วสาร  ประสงค ใ ห
หนวยงานจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารให มี 2 
กรณีดังนี้  
     2.1 กรณีขอขอมูลขาวสารที่อยูในศูนย
ขอมูลขาวสาร  
          1) ผูขอขอมูลกรอกแบบฟอรมคําขอ  
          2) เจาหนาที่จัดทําสําเนาให/รับรอง
ความถูกตองของเอกสาร (กรณีตองการการ
รับรอง)  
          3) รับมอบสําเนาขอมูลขาวสาร  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ  
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก 
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตอง แจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ  

 
 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
     2.2 กรณีขอขอมูลขาวสารที่ไมมีในศูนย
ขอมูลขาวสาร แตมีในหนวยงาน  
     1) ผูขอขอมูลกรอกแบบฟอรมคําขอ  
     2) เจาหนาที่สงแบบฟอรมคําขอของผูขอ
ขอมูลขาวสารใหผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะ
สามารถเปดเผย ขอมูลขาวสารตามคําขอหรือไม  
     3) เจาหนาที่นัดหมายใหมาฟงผลคําขอ
ขอมูลขาวสาร  

 1. เจาหนาที่ 
ประจําศูนย 
ขอมูลขาวสาร 
ของหนวยงาน  
2) ผูรับผิดชอบ 
ขอมูลขาวสาร 
ตามคําขอ  
 

 

3. การแจงผลการพิจารณาคําขอขอมูล
ขาวสาร (กรณีขอสําเนาขอมูลขาวสารที่ไมมีใน
ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน)  
     - เจาหนาที่ติดตอผูขอขอมูลขาวสารมาฟง
ผลคําขอซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี  
     (3.1) กรณีเปดเผยและใหได  
     - เจาหนาที่ถายสําเนา/รับรองความถูกตอง
ของสําเนาให  
 

 
 
 
 
 
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอมีเปนจํานวนมาก 
หรือไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตองแจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง
กําหนดวันที ่จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ  
 

 
 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสาร ของ
หนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
     (3.2) กรณีใหไดบางสวนเทานั้น  
     - เจาหนาที่ถายสําเนาและรับรองความ
ถูกตองของสํ า เนาส วนที่ ให  ส วนที่ ป ฏิ เสธ
เจาหนาที่แจงสิทธิอุทธรณแกผูขอขอมูลขาวสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (3.3) กรณีไมสามารถใหขอมูลขาวสารนั้นได  
     - เจาหนาที่แจงสิทธิอุทธรณ และแนะนําขอ 
ปฏิบัติหรือขอยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดไวแก
ผูขอขอมูลขาวสาร  
 
     (3.4) กรณีไมมีขอมลูขาวสารแลวผูขอขอมูล
ขาวสาร ไมเช่ือตามที่แจง  
     – เจาหนาที่แนะนําผูขอใชสิทธิรองเรียน  
 

- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก 
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตอง แจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง
กําหนดวันที ่จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ  

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

กรณผีูขอขอมูลจดัทําหนังสอืขอขอมูลขาวสารถึงหนวยงาน  
 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
1. กรณีไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน      
     เจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอขอมูลขาวสาร
ติดตอขอที่หนวยงานอ่ืน 

ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 

 

2. กรณีมีขอมลูขาวสารตามที่ขอ  
     ผู รับผิดชอบของหนวยงานพิจารณาวา
สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอได
หรือไม  
     2.1 กรณีเปดเผยและใหได  
           1) เจาหนาที่ถายสําเนา/รับรอง
ความถูกตองของสําเนาให  
           2) เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหทราบ
พรอมแนบสําเนาขอมูลขาวสารตามที่ขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2 กรณีใหไดบางสวนเทาน้ัน  
          1) เจาหนาที่ถายสําเนาและรับรอง
ความถูกตองของสําเนาสวนที่ใหสวนที่ปฏิเสธ 
แจงสิทธิอุทธรณแกผูขอ  
          2) เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหทราบ
พรอมแนบ สําเนาขอมูลขาวสารตามที่ขอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอมีเปนจํานวนมาก 
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตอง แจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง
กําหนดวันที ่จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ  
 
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอมีเปนจํานวนมาก 
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตอง แจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง  
 

 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 

 



๒๘ 

 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ
 
 
 
 
     2.3 กรณีไมสามารถใหขอมูลขาวสารน้ันได  
          - เจาหนาที่มีหนังสือแจงสิทธิอุทธรณ 
และแนะนําขอปฏิบั ติหรือขอยกเวนตามที่
กฎหมายกําหนดไวแก ผูขอขอมูลขาวสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.4 กรณีไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ  
          - เจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอขอมูล
ทราบ และแนะนําใชสิทธิรองเรียน (กรณีผูขอไม
เช่ือวาไมมีขอมูล ขาวสารตามที่ขอ)  
 

กําหนดวันที ่จะ 
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ 
 
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก 
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตอง แจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง
กําหนดวันที ่จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ  
 
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ 
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก 
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
เจาหนาที่ตอง แจงให 
ผูขอขอมูลทราบภายใน 
15 วัน รวมทัง้แจง
กําหนดวันที ่จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใหผูขอขอมลูทราบ  

 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
 

 

 
 
 



๒๙ 

 

หมายเหตุ  การทําสําเนาเอกสาร หนวยงานอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพรอมออกใบเสร็จรับเงิน อัตรา 
คาธรรมเนียม ในการจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

1. การขอขอมูลขาวสารที่อยูในศูนยขอมูลขาวสารของราชการ หรือขอมูลขาวสารตามมาตรา 11 
หลักฐานแสดงตัวบุคคล ไดแก  

- กรณีเปนคนไทย แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  
- กรณีเปนคนตางดาว แสดงหนังสือเดินทาง  

2. การขอขอมูลขาวสารสวนบุคคล หรือขอมูลขาวสารลับ หลักฐานแสดงตัวบุคคล ไดแก หลักฐาน 
แสดงการเปนผูมีสวนไดเสีย  
 
ชองทางการรองเรียน  

1. รองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
2. อุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

ของราชการ ส านักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท        
0-2282-2283 โทรสาร 0-2282-9449  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

เอกสารอางอิง 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 2. ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
        2.1 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใชบังคับ 
      2.2 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
      2.3 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง 
การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 
     2.4 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง 
กําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว
เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
      2.5 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 เรื่อง 
กําหนดใหขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตอง
จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
        2.6 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540  ใหไว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2541 
       2.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ใหไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 
 3. ระเบียบของเทศบาลตําบลบานกลาง 

3.1 ระเบียบเทศบาลตําบลบานกลาง วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕60 
3.2 ระเบียบเทศบาลตําบลบานกลาง เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลของเทศบาลตําบลบานกลาง พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

                 แบบคําขอขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตามพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

                                                                              
        เขียนที่.............................................................. 

                                                          วันที่............ เดือน.................................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอขอมูลขาวสารของราชการ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 

                  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ..................................................................... .......................... 
ตําแหนง/อาชีพ      ขาราชการ     พนักงานรัฐวิสาหกิจ      ลูกจางภาครัฐ      อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
หนวยงานที่สังกัด/ที่อยู.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ เลขที่.................................................................................................... 
โทรศพัท์..........................................................................Email………………..............................……………………….. 

  1. มีความประสงค  (    )  ขอตรวจดู  (    )  ขอสําเนา  (    )  ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................ 

2. ของขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ดังนี้ 
                   (   ) ๑. ขอมูลตาม มาตรา ๗  
                   (   ) ๒. ขอมูลตาม มาตรา ๙ 
                   (   ) ๓. ขอมูลอ่ืน ๆ ของสวนราชการเปนการเฉพาะตาม มาตรา ๑๑   
                   (   ) 4. ขอมูลอ่ืนๆ ทั่วไป 
ประเภทขอมูลที่จะขอ (ระบุ)................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป       
                                                                     

ขอแสดงความนับถือ  
 
       ลงช่ือ......................................................ผูขอ 

 (...........................................................) 
 
 
 
 
 

ผูรับคํารอง..........................................  
วันที่............./................../................. 
เวลา..................................น. 



๓๓ 

 

ความเห็นของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร  
เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง      
          ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลขาวสารประเภท 

(   )  เปดเผยไดทั้งหมด และสามารถคัดสําเนาไดทั้งหมด 
(   )  เปดเผยไดทั้งหมด และสามารถคัดสําเนาไดบางสวน 
(   )  เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดบางสวนที่เปดเผยได 
(   )  เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดทั้งหมด 
(   )  เปดเผยไมได  โดยอางเหตุผลตามมาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐……………..…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ลงช่ือ.............................................................เจาหนาที่ 
                    (...............................................................) 
                               วันที่............./................../................. 
 
การพิจารณา 
         (    )  เห็นควรอนุญาต      (    )  เห็นควรไมอนุญาต........................................................................... 
 
                                                 ลงช่ือ............................................................... 
                                                      (................................................................) 
                                                            ปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง 

 ............./................../................. 
 
คําสั่งผูอนุญาต 
         (    )  อนุญาต      (    )  ไมอนุญาต.................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
                                                 ลงช่ือ............................................................... 
                                                      (................................................................) 
                                                          นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 
                  ............./................../................. 

การไดรับขอมูลขาวสารสําหรับผูขอขอมูลขาวสาร 
 (    ) ไดรับขอมูลขาวสารตามที่ขอเรียบรอยแลว 

(    ) ไดชําระเงินคาสําเนาเอกสาร.........................บาท ตามใบสําคัญรับเงินเลขที่................................. 
(    ) ไดชําระเงินคารบัรองสําเนาเอกสาร..............บาท ตามใบสําคัญรับเงินเลขที่................................. 
(    ) อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 

 
  ลงช่ือ...............................................................ผูขอขอมูลขาวสาร 

                                                       (................................................................) 
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               ทะเบยีนผูใชบรกิารขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง 
        ประจําเดือน .................................................... พ.ศ....................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

วันเดือนป ชื่อ-สกลุ อาชพี ที่อยู/โทรศพัท 
รายการขอมูล 

ขาวสารทีข่อรบับรกิาร 
วัตถุประสงค 

ลายมือชื่อ 
ผูขอขอมูล
ขาวสาร 

ลายมือชื่อ 
เจาหนาที่

ศูนยขอมูลฯ 

หมาย
เหต ุ
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               แบบแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการใหบริการขอมูลขาวสาร 
     ของศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตาํบลบานกลาง 

 
วัตถุประสงค  :   แบบแสดงความคิดเห็นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบระดับการใหบริการของทางราชการ 

การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น 
1.  วันที่มารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
2.  เพศ          ชาย            หญิง 
     อาชีพ        ขาราชการ       พนักงานรัฐวิสาหกิจ       ลูกจางภาครัฐ      อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
3. ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม                         
 มี                  มีแตไมครบ             ไมมี  
          เจาหนาที่รับจะจัดหาใหภายหลัง   
          เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพ่ิมเติม 
4.  ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล 
           ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ 
  ไมถูกตอง  และไมเปนปจจุบัน 
           อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................... 
5.  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด 
   มาก                ปานกลาง                    นอย  เน่ืองจาก ............................................... 
6.  ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด                     
     6.1 สถานที่ 
                 มาก             ปานกลาง          นอย  เน่ืองจาก................................................ 
     6.2 การใหบริการขอมูล 
                 มาก             ปานกลาง          นอย  เน่ืองจาก ............................................... 
     6.3 เจาหนาที่ 
                  มาก          ปานกลาง          นอย  เนื่องจาก ............................................... 
 
7. ขอมูลที่ทานตองการเพ่ิมเติม คือ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
8. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ    
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
********************* 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น  
ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง 



               แบบรายงานสถิตกิารใหบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง 
    ประจําเดือน........................................ พ.ศ. ......................... 

 

 
1. สถิติการใหบริการ 

รายการ จํานวน 
จํานวนผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร (ราย)  
จํานวนการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร (ราย/เรื่อง)  
จํานวนการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (ครั้ง/เรื่อง)  

2. สาเหตุที่มีการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร เนื่องจาก 
 2.1............................................................................................................................................ 
 2.2............................................................................................................................................ 

3. กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ ขอมูลขาวสาร (กรุณาระบุเรื่องที่มีการรองเรียน) 
 3.1.......................................................................................................................................... 
 3.2.......................................................................................................................................... 

4. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นในการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล  
    บานกลาง (รอบ 1 เดือน) 
 4.1 เพศ      ชาย .................... คน หญิง .................... คน 
      อาชีพ     ขาราชการ....................คน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ..............คน  
                          ลูกจางภาครัฐ...............คน  อื่นๆ.....................คน ระบุ..................................................... 
 4.2 ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม   มี............คน มีแตไมครบ.............คน ไมมี..............คน 
       เจาหนาที่จะรับจัดหาใหภายหลัง............................................คน  
                เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอเพ่ิม...................คน 
 4.3 ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล 
       มาก...................คน ปานกลาง...................คน นอย.................คน ไมถูกตอง....................คน 
       ถูกตองและเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ.......................คน 
       ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน........................คน  
 4.4 สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับบริการขอมูลมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด 
       มาก...................คน ปานกลาง...................คน นอย...................คน 
 4.5 ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด 
       1) สถานที่  มาก.............คน ปานกลาง..............คน  นอย..............คน 
       2) การใหบริการ มาก.............คน ปานกลาง..............คน  นอย..............คน 
            3) เจาหนาที่      มาก.............คน ปานกลาง..............คน  นอย..............คน 
 
 



๓๗ 

 

4.6 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
      1).................................................................................................................................... 
      2).................................................................................................................................... 
      3).................................................................................................................................... 

5. การดําเนินการแกไข ปรับปรุงการใหบริการของสวนราชการ/หนวยงาน 
1) .................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................................... 
3) .................................................................................................................................... 
4) .................................................................................................................................... 
5) .................................................................................................................................... 

6.สวนราชการ/หนวยงานของทาน เคยไดรับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) / สํานักงาน ก.พ.ร. หรือไม 

เคย    (ระบุ วัน/เดือน/ป) ......................................   
         ไมเคย 

   
 
     (ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 
                    (..........................................................) 
     ตําแหนง...................................................................................... 
    วัน/เดือน/ป........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

 

หนังสือรองเรียน 
 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ............... 
 
เรื่อง รองเรียน................................................................................ 

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
       ขาพเจาช่ือ....................................................นามสกุล............................................................... 
อยูบานเลขที่.......................................หมูที่...........................ถนน......................................................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย.........................................................โทรศัพท.................................................................................. 
ขอรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ................................................ 
..................................................................................................................................................................... ......... 
.............................................................................................................................................................................. 
ไดกระทําการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยมีขอเท็จจริง ดังน้ี 

(1).............................................................................................................................................. 
       (2).............................................................................................................................................. 
       (3).............................................................................................................................................. 
       พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง....................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................จํานวน ......................................แผน 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

    (ลงช่ือ).....................................................ผูรองเรียน 
  (.....................................................) 

 
 
สถานที่ติดตอ    ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2282-1366  โทรสาร.  0-2281-8543 
 



๓๙ 

 

 
 

หนังสืออุทธรณ 
 
                                                                              เขียนที่........................................................... 

วันที่............................................................................. 
 
เรื่อง อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ.............................................................................. 
 
เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
       ขาพเจา..............................................................ตําแหนง/อาชีพ............................................... 
อยูบานเลขที่..................ตําบล...............................อําเภอ...............................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท........................................................................มีความประสงคขออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ของ.......................................................................................................................................................................  
       ดวยเมื่อวันที่.............................................ขาพเจาไดใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ..................................................................... 
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอที่แนบมาพรอมนี้ ตอมาเมื่อวันที่........................................................................ 
(หนวยงาน)...................................................................................ไดมีคําสั่งปฏิเสธไมอนุญาตใหตรวจดู/ใหสําเนา 
เอกสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา 
หนังสือปฏิเสธของ.....................................................................................ที่แนบมาพรอมนี้ 
       ขาพเจาจึงขอใชสิทธิอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ.............................................. 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (ลงช่ือ)..................................................ผูอุทธรณ 
           (....................................................) 
 
สถานที่ติดตอ ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร.  0-2281-8543 



๔๐ 

 

 
 
 
 


