การปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบานกลาง
เกี่ยวดวย
1.คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2.คูมือการใหบริการประชาชน

โดย
งานนิตกิ าร ฝายบริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
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คํานํา
คู มื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของเทศบาลตํ า บลบ า นกลาง เกี่ ย วด ว ยคู มื อ การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และคูมือการใหบริการประชาชนฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปน
ขอกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ ขั้นตอน และรูปแบบ ในการใหบริการขอมูลขาวสารราชการแกประชาชนผูมา
รับบริการของศูนยขอมูลขาวสารราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได
กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั ฐ จะต อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของราชการภายในหน ว ยงาน เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงาน
ประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือผูที่ตองการศึกษาหาความรูในเรื่องดังกลาว
เทศบาลตําบลบานกลางหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชน ตอผูปฏิบัติงานในศูนยขอมูล
ขาวสารราชการและตอประชาชนผูมีใชบริการใหไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจตอไป

เทศบาลตําบลบานกลาง
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สารบาญ
เรื่อง
หนา
1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารราชการ
4
2. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5
-สิทธิรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
5
-สิทธิรองเรียน
7
-สิทธิอุทธรณ
7
-สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร
8
3. ขั้นตอนการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8
-ขอแนะนําในการตรวจดูขอมูล
8
-ขอแนะนําในการใชสิทธิรองเรียน
9
-ขอแนะนําการใชสิทธิอุทธรณ
12
4. สิทธิเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
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-การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
15
-การจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล
15
-การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
16
-การตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล
16
-การแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล
17
5. แนวทางในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
17
6. ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง
21
7. หนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
22
8. ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
23
9. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสาร
24
10. เอกสารอางอิง
30
11. ภาคผนวก
31
-แบบคําขอขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง
-ทะเบียนผูใชบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง
-แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
-แบบรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง
-หนังสือรองเรียน
-หนังสืออุทธรณ
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คูมือการปฏิบัติงานคูมือการปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง
1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารราชการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (๑) บัญญัติวา บุคคลและชุมชนยอม
มีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหน วยงานของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และมาตรา 59 บัญญัติวารัฐตองเปดเผย ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน ครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ ที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความ มั่นคงของรัฐหรือเปนความลับ ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก ประกอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ เพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู (Right to know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไม
จําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลขาวสาร มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
ขาวสารราชการใหแกประชาชนตามวิธีที่กํา หนด และกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่
หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผย หรืออาจไมเปดเผยและใหความคุมครองขอมูลขาวสาร สวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช อํานาจรัฐ อันจะเปน
การสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น และมีหลักการคือ การขอขอมูลขาวสารราชการไมจําเปนตองมีสวนไดเสีย ตองเปดเผยเปนหลัก ปกปด
เปนขอยกเวน และใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหคํานิยามของ “ขอมูลขาวสาร”
หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ ความหมายนั้นจะทํา
ไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทํา ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง คอมพิวเตอร
หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได ไดใหคํานิยามของ “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของ หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน ไดใหคํานิยามของ “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล”
หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปน “สิ่งเฉพาะตัว” ของ บุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ การทํางาน ประวัติอาชญากรรม เปนตน ไดใหคํานิยามของ”
หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หนวยงานอิ สระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กํา หนดในกฎกระทรวง และไดใหคํานิยามของ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
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2.สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย
(๑) สิทธิรบั รูแ ละการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
(๒) สิทธิรองเรียน
(๓) สิทธิอทุ ธรณ
(๔) สิทธิคดั คานการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก
สิทธิรบั รูแ ละการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
ประชาชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจําเปนตองมีสวนไดเสีย ประกอบดวย
- การตรวจคนไดจากราชกิจจานุเบกษา สําหรับขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยโดยวิธีการลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหเผยแพรหลายตามจํานวนพอสมควรและ ถามีการลง
พิมพ ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
- การใชสิทธิเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ณ สถานที่ที่หนวยงานกําหนดและจัดเตรียมขอมูลขาวสารนั้นไว
สําหรับขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไ วใหประชาขนเขาตรวจดูได 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 หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่ไดจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิให
เปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสทิ ธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได
ในกรณีทสี่ มควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ
เรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะ
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
- การไปใชสิทธิขอดูโดยการยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ ที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลขอมูลขาวสารที่
ตองการขอดูนั้น สํ าหรับขอมู ล ขาวสารของราชการปกติทั่วไป (ขอมูลขาวสารตามมาตรา 11
แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัด
ไวใหประชาชน เขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตาม
ควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอ
จํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาใหหรือจะ จัดทําสําเนาใหในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก
รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ค ณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐบาลจะจัดหาขอมูลขาวสาร
นั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใด
ขึ้นใหมใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกก ารจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
- การใชบริการศึกษาคนควา ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ สําหรับขอมูลขาวสารที่เปน “เอกสาร
ประวัติศาสตร” (ขอมูลขาวสารตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
มาตรา 26 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรค สองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไวให
ประชาชนไดศึกษาคนควา
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กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้
(1) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบหาป
(2) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบป กําหนดเวลาตามวรรคสอง
อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(3) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนใน
การใชสอยโดยตอง จัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่ตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร
(4) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสั่งขยาย
เวลา กํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้น ใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราว
มละหาปไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญ ญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา
สิทธิรองเรียน
1. การรองเรียนตามมาตรา 13 หากผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐ
1) ไมสงขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 23 (3) ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
2) ไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9
3) ปฏิบัติงานลาชาในการพิจารณาใหขอมูลขาวสารหรือเพิกเฉย
4) ฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
5) ฝาฝนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
2 การรองเรียนตามมาตรา 33 กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารที่มีคําขอนั้นแตผูขอ
ไมเชื่อวาเปนความจริง
1) หากประชาชนเห็นวาหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามมาตรา 13 ไมวาตนเองจะไดรับ
ผลกระทบหรือไมก็ตาม สามารถรองเรียนตอ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได
2) การรองเรียนใหทําเปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ในหนังสือรองเรียนควรแจงหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับเพื่อการประสานงาน
ไวดวย
3) การรองเรียนไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
สิทธิอทุ ธรณ
1 สิทธิอุทธรณตามมาตรา 18 จากกรณีที่
1) หนวยงานของรัฐปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ขอตรวจดูหรือขอสําเนาหรือสําเนา
พรอมคํารับรองความถูกตอง
2) หนวยงานของรัฐไมรับฟงคําคัดคานโดยจะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ

๘

2 สิทธิอุทธรณตามมาตรา 25 กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล
1) ประชาชนผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการดวย
เหตุดังกลาว
2) การอุทธรณใหทําเปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยแนบ
สําเนาหลักฐานไปดวย
3) สงหนังสือไปที่ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300
4) การอุทธรณไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
สิทธิคดั คานการเปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่ กี่ยวกับผลประโยชนไดเสียของตน
- ประชาชนมีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน โดยทํา
หนังสือถึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบภายในเวลา 15 วัน นับแตวันไดรับแจง
- กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน ประชาชนมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันไดรับคําสั่ง
3.ขั้นตอนการใชสทิ ธิตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดวย
(๑) ขอแนะนําในการตรวจดูขอมูล
(๒) ขอแนะนําในการใชสิทธิรอ งเรียน
- ขั้นตอนการรองเรียน
- ระยะเวลาและกระบวนการในการดําเนินการ
(๓) ขอแนะนําการใชสิทธิอุทธรณ
- ขั้นตอนการอุทธรณ
- ระยะเวลาและกระบวนการในการดําเนินการ
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก
ขอแนะนําในตรวจดูขอมูล
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง
สิทธิในการยื่นคําขอขอมูลขาวสารนี้ ถือวาเปนไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ประชาชนมี
สิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการไดทุกเรื่อง โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจํากัดหรือขอหามวาไมใหยื่นคํา
ขอขอมูลขาวสารประเภทใดหรือเรื่องใด และผูใชสิทธิยื่นคําขอตามกฎหมายนี้ก็ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสีย
เชนเดียวกับสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร
สิทธิในการเขาตรวจดู
สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนสามารถทําได แมวาจะไมมีสวนได
เสียเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น โดยกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยตามรายการที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 9 นําไปรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได เชน แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะ
ผูกขาดตัดตอน เปนตน
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สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกตอง
เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมูลขาวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิ
ที่จะขอสําเนา และขอใหรับรองสําเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐในเรือ่ งนั้นได
หมายเหตุ การขอสําเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการถายสําเนาใหกับหนวยงานของ
รัฐที่เขาตรวจดูดวย แตทั้งนี้จะเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ใหความเห็นชอบไมได
บุคคลมีสทิ ธิยื่นคําขอเปนหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง
(มาตรา 25 วรรคหนึ่ง)
เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดที่มีการรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดไว เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เปนตน
บุคคลผูนั้นก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดู หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ของตนเองได คําวา
บุคคล ตามที่นี้ก็คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง ทั้งนี้ กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกั บ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยดวย
ขอแนะนําในการใชสทิ ธิรองเรียน
1. ควรใชถอยคําสุภาพ
2. ระบุขอเท็จจริง หรือพฤติการณของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของใหชัดเจน
3. ขอความทีค่ วรระบุในหนังสือรองเรียน
3.1 รายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวกับผูรองเรียน ประกอบดวย
- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท
- วันที่ที่ยื่นคํารองเรียน
3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
- ชื่อหนวยงาน
- ขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย
3.3 เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถามี)
หากมีเอกสารประกอบอื่น ๆ เชน คํารองขอขอมูลขาวสาร หรื อหนังสือแจงการปฏิเสธการให
ขอมูลขาวสาร ซึ่งหากผู รองจะแนบไปดวยก็จะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ซึ่ งจะไดนําไปเปนขอมู ล
ประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนนั้น ๆ ตอไป
4. พยายามหลีกเลี่ยงการรองเรียนที่ใชถอยคําเสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น
5. ถามีขอขัดของในการเขียนหนังสือรองเรียน
สามารถขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ อาคาร
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ชั้น 2) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 หรือโทรศัพท
0-2283-4693 โทรสาร 0-2283-4698

๑๐

ขั้นตอนการรองเรียน
เมื่อหนวยงานของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 13 และมาตรา 33) ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการรองเรียน ดังตอไปนี้
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) กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตาม
มาตรา 23
7) กรณีเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของขอมูล ตามมาตรา 24
8) กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยฝาฝนไม
ปฏิบัติตาม มาตรา 25 (ยกเวนเปนกรณี ตามมาตรา 25 วรรคสี่)
9) กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัติศาสตร ใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา ตามมาตรา 26
10) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมใหบริการขอมูลขาวสาร ตาม
มาตรา 13
11) กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ตามมาตรา 13
12) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอ และผูรองขอไม
เชื่อวาเปนความจริง (มาตรา 33)
2. ยื่นหนังสือรองเรียนดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นมายื่นแทน สามารถยื่นหนังสือตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดทันที โดยยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ชั้น 2) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 หรือจะสงหนังสือ
รองเรียนทางไปรษณียก็ได โดยจาหนาซองดังนี้

๑๑

ระยะเวลาและกระบวนการในการดําเนินการ

๑๒

ขอแนะนําในการอุทธรณ
1. ควรใชถอยคําสุภาพ
2. ขอความทีค่ วรระบุในหนังสืออุทธรณ
1) รายละเอียดเกี่ยวกับผูอุทธรณ ไดแก
- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท
- วันที่ที่ยื่นคําอุทธรณ
2) รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการกระทําที่เปนเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ ไดแก
- ชื่อหนวยงาน
- ขอเท็จจริง หรือพฤติการณและการกระทํา หรือคําสั่งที่ เปนมูลเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ โดย
ระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีไมเปดเผยขอมูลที่ทานขอ หรือไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือไมยอมแกไขหรือลบ
ขอมูลที่ทานขอใหแกไข
- รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่เปนเหตุใหทานอุทธรณ โดยควรระบุใหละเอียดชัดเจนและเขาใจ
ไดวาขอมูลที่ทานขอดูหรือขอมูลที่ทานคัดคาน ในฐานะผูมีสวนไดเสีย หรือขอมูลที่ทานตองการใหแกไขหรือลบ
เปนเรื่องอะไร โดยระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได และควรระบุชื่อและประเภทตลอดจนหมายเลขและวันที่ที่
กําหนดในเอกสารไวดวย (ถามี)
3) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถามี)
หากผูอุทธรณมีเอกสารประกอบอื่น ๆ เชน สําเนาคํารองขอขอมูลขาวสาร และหรือหนังสือ
แจงคําสั่งของหนวยงานที่สั่งไมเปดเผย หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลที่ทานตองการใหแกไข ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
หากจะแนบไปกับคําอุทธรณก็จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งจะไดนําไปใชประกอบการวินิจฉัย
อุทธรณตอไปได
3. พยายามหลีกเลียงการเขียนที่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยไมจําเปน
4. ถามีขอขัดของในการเขียนอุทธรณ
ควรปรึ ก ษาเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เช น เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของ
ราชการ สํ านั กงานปลั ดสํ านักนายกรั ฐ มนตรี (ชั้ น 2)
ทํ าเนีย บรัฐ บาล กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท 0-2283-4694 โทรสาร 0-2283-4698
ขั้นตอนการอุทธรณ
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อพิจารณาสงเรื่องให
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น
ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาวาหนวยงานของรัฐไดกระทําหรือปฏิบัติตามกรณีดังตอไปนี้แลวหรือไม
1) กรณีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีคําขอ
2) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งบุคคล
ผูคัดคานทราบวาตนมีประโยชนไดเสีย และผูมีประโยชนไดเสียนั้นไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบ
เพื่อให หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว

๑๓

3) กรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็น
วาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริง และไดยื่นคําขอ
เปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง
2. ยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สามารถยื่นหนังสือตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียที่
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ชั้น 2) ทําเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท 0-2281-8559โทรสาร 0-2281-8543
3. รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 60 วัน

๑๔

ระยะเวลาและกระบวนการในการดําเนินการ

๑๕

4.สิทธิเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล ประกอบดวย
(๑) การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(๒) การจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(๓) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(๔) การตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(๕) การแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบัน ทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
จะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไม
ถูกตองตามที่เปนจริง
ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ย วกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
นั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไม
ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมว ากรณีใดๆ ให
เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวของได
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้แทน
ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวก็ได
การจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล
หลักการเกี่ยวกับการจัดใหมรี ะบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล
1. กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ
และจําเปนตอการปฏิบัติงาน และใหยกเลิกเมื่อหมดความจําเปน
2. ใหหนวยงานของรัฐพยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารบุคคลจากเจาของขอมูลโดยตรง
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3. บังคับใหมีการประกาศรายการสําคัญหรือจําเปนเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดย
การลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาในรายการดังตอไปนี้
- ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
- ประเภทของขอมูลขาวสารสวนบุคคล
- ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
- วิธีการขอตรวจขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
- วิธีการขอใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล
- แหลงที่มาของขอมูล
4. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
อยูเสมอ
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การนําขอมูลไปใชงาน
กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีที่จัดขอมูลขาวสารสวน
บุคคลไปยังที่ใด ซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูล
ปกติ
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของ
รัฐแหงอื่นหรือผูอื่นโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมู ลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได
เวนแตเปนการเปดเผยตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดไว เชน การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของ
ตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปกปองหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของบุคคล เปนตน
การตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหสิทธิแกประชาชนเจาของขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได และกําหนดวา ถาพบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตอง ประชาชนผูเปนเจาของขอมูลยอมมีสิทธิทําคําขอเปนหนังสือให
หนวยงานของรัฐแกไขขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นได ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการนําขอมูลขาวสารที่ผิดพลาดไปใชให
เกิดผลรายแกบุคคล และจะขอสําเนาขอมูลขาวสารนั้นก็ได
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมยอมปฏิบัติตามคําขอใหแกไข ประชาชนเจาของขอมูลอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ซึ่งถาคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยเชนใด หนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตามนั้น
อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการอุทธรณหรือไม หรือผลการพิจารณาอุทธรณจะเปนเชนใดก็ตาม เจาของ
ขอมูลมีสิทธิขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ เมื่อ
แตละฝายยืนยันวาตนเปนฝายถูก การใหหมายเหตุไวจึง เปนวิธีการสุดทายที่จะเตือนใหผูจะนําขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้นมาใชไดตระหนักและใชดุลยพินิจโดยระมัดระวังวา ที่ถูกตองเปนเชนใดแน
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การแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล
บุคคลมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตนเพื่อขอใหดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารสวนที่เห็นวาไมถูกตองตามที่เปนจริง
ได (มาตรา 25 วรรคสาม)
หากตรวจดูขอมูลขาวสารแลวพบวามีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในสวนของตนเองสวนหนึ่งสวนใดที่ไม
ถูกตองก็สามารถที่จะยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการแกไขได ถาหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ผูที่ยื่นคําขอก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบขอมูล
ขาวสาร
กรณีที่เจาของขอมูลเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนเจาของขอมูล
ที่ถึงแกกรรมแลว กฎหมายกําหนดใหบุคคลตามที่กฎกระทรวงกําหนดใชสิทธิในเรื่องการคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอใหมีการแกไขแทนได (มาตรา 25 วรรคหา)
เชน ในกรณีทมี่ ีผูถึงแกกรรมและไมไดทําพินัยกรรมไว ใหบุคคลที่กฎหมายกําหนดตามลําดับตอไปนี้ใช
สิทธิแทน
(1) บุตรชอบดวยกฎหมาย
(2) คูสมรส
(3) บิดาหรือมารดา
(4) ผูสืบสันดาน
(5) พีน่ องรวมบิดา มารดา
5.แนวทางในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการไว 4 ประการ ประกอบดวย
1) สถานที่ เพื่อนําขอมูลขาวสารของราชการมาจัดไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู
2) การจัดทําดัชนี เพื่อแสดงรายการขอมูลขาวสารที่หนวยงานรวบรวมไว
3) ขอมูลขาวสารที่นํามาแสดงอยางนอยตามมาตรา 7 และ 9 ตั้งแต (1)-(8)
4) ระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหบริการและการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการจัดตั้งและพัฒนาสถานที่ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบขอมูล
ขาวสาร การนําขอมูลขาวสารมาจัดแสดง และการกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติในการสืบคนขอมูลเพื่อความเปน
ระเบียบ เรียบรอยและความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดูแลและ
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสมในการสืบคนขอมูล แลการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหเปนที่รับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองมีแนวทางในการจัดตั้งและพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้
1. สถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
สถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ควรเปนสถานที่ที่สามารถพบเห็นไดง าย มีความเปนสัดสวน
และสะดวกตอการเขาไปตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชน โดยมีลักษณะและการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
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(1) จัดสถานที่ใหเปนสัดสวน โดยจัดเปนหองใดหองหนึ่งของสํานักงานหรือหนวยงานที่
สามารถพบเห็นไดงายหรือจัดไวภายในหองสมุดของหนว ยงานก็ได ในกรณีที่หนวยงานมีพื้นที่นอยสามารถ
จัดเปนหองเฉพาะของศูนยขอมูลขาวสารของราชการได ควรจัดเปนมุมหนึ่งของภายในสํานักงานนั้นโดย
คํานึงถึงความเปนสัดสวนและเหมาะสมตอการตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชนและถาไมสามารถเก็บขอมูล
ขาวสารของหนวยงานไวไดทั้ งหมดในที่เดียวกันก็สามารแยกเก็บไวตางหากไดแตจะตองมีปายแสดงวา ขอมูล
ขาวสารที่แยกเก็บนั้นเก็บอยูที่ใด และตองมีการจัดทําดัชนีหรือบัญชีรายการขอมูลขาวสารที่เก็บแยกแสดงไว
ดวย ยกเวนกรณีจําเปนจริง ๆ ก็สามารถไปจัดตั้งที่อื่นซึ่งเปนสถานที่ใกลเคียงได
(2) สถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ควรเปนบริเวณที่ประชาชนพบเห็นไดงาย มี
วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหประชาชนสามารถเขาสืบคนขอมูล หรือใชบริการได
อยางเหมาะสม เชน การจัดตั้งอยูดานหนาและชั้นลางของสํานักงาน เปนตน
(3) จัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.......(ชื่อหนวยงาน).......” ติดไวใหเห็นชัดเจน หรือ
ทําแผนผังแสดงที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการไวหนาสํานักงาน ซึ่งจะอํานวยความสะดวกแกประชาชนผู
มาสืบคนขอมูล
(4) จัดใหมีสถานที่เชื่อมโยงระหวางหองศูนยขอมูลขาวสารของราชการกับหองเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือหองประชาสัมพันธของหนวยงาน เพื่อเอื้อตอการติดตอสอบถามและการสืบคนขอมูลขาวสาร
ของประชาชน
(5) พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการใหมีความสวยงามเหมาะสมตอ
การสืบคนขอมูลและการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะการจัดทําปายขอมูล ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชน
เขาใชบริการไดตามความเหมาะสม
2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในศูนยขอมูลขาวสารของราชการนั้น หนวยงานภาครัฐจะต องจัดใหมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหสะดวก
ตอการคนหาขอมูลของประชาชน เชน
(1) โตะ/เกาอี้ สําหรับเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
(2) โตะ/เกาอี้ 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
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(7) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน พัดลม ตูน้ําเย็น หนังสือพิมพ หรือหนังสืออานประกอบ
อื่น ๆ ที่จําเปนในการใหขอมูลความรูแกภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน

๑๙

3. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หนวยงานของรัฐที่ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายใหสวนงาน
ภายในหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลและพั ฒ นาศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของราชการ เช น มอบหมายให ส ว น
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสวนประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน ไมควรแบงกระจายออกไปตามสวนงาน
ตาง ๆ และควรมอบหมายเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจในหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง สําหรับเจาหนาที่
ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(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/บัญชีรายการขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของราชการนั้น มีความจําเปนและ
เปนประโยชนตอการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและเจาหนาที่ผูดูแลศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
ดังนี้
(1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกตอการสืบคนขอมูลขาวสารของประชาชนผูมาติดตอ
ตรวจดูหรือขอขอมูลขาวสารของราชการ
(2) เพื่อเปนการแสดงรายการหลักของขอมูลขาวสารของราชการวา เปนไปตามขอมูล
ขาวสารของราชการที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เชน การเรียงขอมูลตามมาตรา 9 ตั้งแต (1)-(8) และขอมูล
ขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
(3) เพื่อใหสะดวกตอการควบคุมตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่จัดมาไวในศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ ของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการวาขอมูลใดขาดหรือวาสูญหายไป โดย
การจัดทําบัญ ชีรายการขอมูล ขาวสารนี้จะทําใหเจาหนาที่ประจําศูนยไดดูแลรักษาขอมูลขาวสารไวอยาง
เหมาะสมและเพื่อเปนหลักฐานในการอางอิง
ดังนั้น หนวยงานของรัฐจะตองจัดทําดัชนีรายการขอมูลขาวสารใหถูกตอง ชัดเจน มีความสะดวกตอ
การคนหา โดยมีลักษณะและการดําเนินการดังนี้
(1) ควรจัดทําแบบบัตรดัชนีรายการหองสมุด ซึ่งเปนสากลและตรวจคนไดงายหรือเปนแบบ
เฉพาะที่หนวยงานถือปฏิบัติอยู
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(2) เรียงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ตั้งแต (1) – (8) หรือตามขอมูลขาวสาร
ตามที่หนวยงานกําหนด
(3) แสดงรายการขอมูลขาวสารของราชการที่ชัดเจนตามแฟมขอมูล
(4) ระบุสถานที่เก็บขอมูลขาวสารของราชการ
(5) ถาเปนการจัดทําระบบดัชนีการคนหาขอมูลดวยคอมพิวเตอร จะตองมีเอกสารแนะนํา
การทํางานของระบบดังกลาว รวมทั้งการมอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยคอยแนะนําชวยเหลือผูเขาขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการดวย เพราะผูเขามาตรวจดูบางรายอาจใชคอมพิวเตอรไมเปนหรือไมเข าใจ
ระบบการทํางานที่กําหนดไว
5. การกําหนดระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ
หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดระเบียบและหลักเกณฑในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อเปนการกํากับ ติดตามกระบวนการทํางานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ การรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร และการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน โดยหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินไดดังนี้
(1) แตงตั้งหรือมอบหมายใหมีคณะกรรมการประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการหรือ
คณะกรรมการดานการจัดระบบขอมูลขาวสารของหนวยงาน
(2) กําหนดระเบียบปฎิบัติของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เชน ออกระเบียบวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการของหนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(3) จัดทําคูมือการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารของราชการและนโยบายการสงเสริมสิทธิ
การรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของภาคประชาชน
(4) กําหนดระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการขอสําเนาเอกสาร หากหนวยงานไมประสงคจะ
เรี ย กค า ธรรมเนี ย มการขอสํ า เนาหรื อ ขอสํ า เนาที่ มี คํ า รั บ รองถู ก ต อ งของข อ มู ล ข า วสารตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 หนวยงานรัฐนั้นอาจออก
ระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
เอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
(5) กําหนดขั้นตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขีย นเปนปายประกาศไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่
28 ธันวาคม 2547
(6) กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการ แบบคํา
รองเรียนและแบบคําอุทธรณที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
(7) จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ของทางราชการและการจัดทําสถิติในการตรวจดูขอมูลขาวสาร
ของราชการ
(8) กําหนดแผนงาน นโยบายดานการจัดระบบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
(9) จัดทํารายงานผลการวิเคราะหและการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน

๒๑

6.ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง และแนวทางการปฏิบตั ิ
เทศบาลตําบลบานกลางไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารราชการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 โดยใชชื่อวา “ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง” โดยมีหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
ราชการ ตั้งอยูที่ ณ กองวิชาการและแผนงาน สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง ๒๐๑ หมู ๙ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน รหัสไปรษณีย ๕๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓–090711 หมายเลขโทรสาร ๐๕๓–
090711 ตอ ๑๑๕
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7. หนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
บุคคลทีเ่ กี่ยวของ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1.นายกเทศมนตรี ตํ า บล 1. กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร
2. ติดตาม สอดสอง ดูแล ใหคําแนะนํา และกํากับใหหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติตาม
บานกลาง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด
2. คณะกรรมการขอมูล 1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
ข า ว ส า ร ร า ช ก า ร ข อ ง และการบริการขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลบานกลาง 2. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
3.ใ ห คํ า แ น ะ นํ า ห รื อ เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น เ กี ่ ย ว กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร พิ จ า ร ณ า
ประเภทขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
4. ใหคํา แนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข อ มู ล ข า วสารที่ควรจัดเก็บไว
ที่เทศบาลตําบลบานกลาง หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ
5. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุง ข อ มู ล ข า วสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่
เปนประโยชนตอราชการ
6. ให คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ข า วสารกั บ ส ว น
ราชการ
7. ใหคํา แนะนํา หรื อ เสนอความเห็ น ในกรณี ที่ มี ป ญ หาและ อุปสรรคเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามระเบียบนี้
8. แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
9. เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
10.ดําเนินงานอื่นใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
3. เจาหนาที่ศูนยขอมูล ๑. จัดระบบขอมูลขาวสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
ขาวสาร
เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาได เอง
๒. รับคํารอง เพื่อเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
๓. จัดหาเอกสารตามคํารอง
๔. ประสานงาน การแจ งนัด หมาย กรณีข อมู ลที่ รอ งขอไม สามารถจั ดใหไ ดใ นวั น
ดังกลาว
๕. ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบานกลางมอบหมาย
๖. รายงานผลการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารราชการ ใหนายกเทศมนตรีตําบล
บานกลางทราบทุกเดือน

๒๓

8. ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง
แสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียน
ทะเบียน
ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม
ถามีขอมูลขาวสาร
ในศูนยขอมูลขาวสาแร
ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหา
จากดัชนีขอมูลขาวสาร
ถายสําเนา
รับรองสําเนาถูกตอง

ถาไมมีขอมูลขาวสารใน
หนวยงานจะแนะนําใหไป
ขอที่หนวยงานอื่น

ถาไมมีขอมูลขาวสารในศูนย
ขอมูลขาวสาร แตมีอยูใน
ทต.บานกลาง
ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ
ใหความชวยเหลือในการ
กรอกแบบฟอรมฯ หรือ
เจาหนาที่กรอกเอง
คณะทํางานขอมูลขาวสารฯ
พิจารณาวาจะเปดเผย
ขอมูลฯ ตามคําขอ ไดหรือไม
รับขอมูลขาวสาร/
นัดหมายมาฟงผลคําขอ

ให

ใหบางสวน

ไมให

ไมมี

ถายสําเนา

สวนที่ให ถายสําเนา
รับรองสําเนา

แจงสิทธิอุทธรณ

ผูขอไมเชื่อ

สวนที่ปฏิเสธแจงสิทธิ
อุทธรณแกผูขอ

แนะนําขอปฏิบัติ/
ยกเวน ตามที่
กฎหมายกําหนด

แนะนําใหใชสทิ ธิ
รองเรียน

รับรองสําเนา

๒๔

9. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสาร
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง
กรณีผูขอขอมูลติดตอดวยตนเอง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การเขาใชบริการ
1) ผูขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุด
ทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ และ
เพื่อหนวยงานเก็บเปนสถิติ
2) เจาหนาที่แนะนํา ใหคนหาจากดัชนี
รายการ หรือจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อคนหา
ขอมูลขาวสารที่ตองการ
3) เจาหนาที่ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารตาม
คํ า ขออยู ใ นศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของหน ว ยงาน
หรือไม
4) กรณีไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน
เจาหนาที่ แนะนําใหติดตอขอที่หนวยงานอื่น
2. การพิจารณาอนุญาต/ใหสําเนาขอมูล
ขาวสารตามคําขอ
กรณี ผู ขอข อ มู ล ข า วสาร ประสงค ใ ห
หน ว ยงานจั ด ทํ า สํ า เนาข อ มู ล ข า วสารให มี 2
กรณีดังนี้
2.1 กรณีขอขอมูลขาวสารที่อยูในศูนย
ขอมูลขาวสาร
1) ผูขอขอมูลกรอกแบบฟอรมคําขอ
2) เจาหนาที่จัดทําสําเนาให/รับรอง
ความถู ก ต อ งของเอกสาร (กรณี ต อ งการการ
รับรอง)
3) รับมอบสําเนาขอมูลขาวสาร

ระยะเวลา

ผูรบั ผิดชอบ
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตอง แจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

๒๕

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
2.2 กรณีขอขอมูลขาวสารที่ไมมีในศูนย
ขอมูลขาวสาร แตมีในหนวยงาน
1) ผูขอขอมูลกรอกแบบฟอรมคําขอ
2) เจาหนาที่สงแบบฟอรมคําขอของผูขอ
ข อ มู ล ข า วสารให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาว า จะ
สามารถเปดเผย ขอมูลขาวสารตามคําขอหรือไม
3) เจาหนาที่นัดหมายใหมาฟงผลคําขอ
ขอมูลขาวสาร
3.
การแจงผลการพิจารณาคํา ขอขอมูล
ขาวสาร (กรณีขอสําเนาขอมูลขาวสารที่ไมมีใน
ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน)
- เจาหนาที่ติดตอผูขอขอมูลขาวสารมาฟง
ผลคําขอซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
(3.1) กรณีเปดเผยและใหได
- เจาหนาที่ถายสําเนา/รับรองความถูกตอง โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ
ของสําเนาให
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอมีเปนจํานวนมาก
หรือไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตองแจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ

ผูรบั ผิดชอบ
1. เจาหนาที่
ประจําศูนย
ขอมูลขาวสาร
ของหนวยงาน
2) ผูรับผิดชอบ
ขอมูลขาวสาร
ตามคําขอ

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสาร ของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

๒๖

ขั้นตอนการดําเนินงาน
(3.2) กรณีใหไดบางสวนเทานั้น
- เจาหนาที่ถายสําเนาและรับรองความ
ถู ก ต อ งของสํ า เนาส ว นที่ ใ ห ส ว นที่ ป ฏิ เ สธ
เจาหนาที่แจงสิทธิอุทธรณแกผูขอขอมูลขาวสาร

ระยะเวลา
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตอง แจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ

ผูรบั ผิดชอบ
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

(3.3) กรณีไมสามารถใหขอมูลขาวสารนั้นได
- เจาหนาที่แจงสิทธิอุทธรณ และแนะนําขอ
ปฏิบัติหรือขอยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดไวแก
ผูขอขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

(3.4) กรณีไมมีขอมูลขาวสารแลวผูขอขอมูล
ขาวสาร ไมเชื่อตามที่แจง
– เจาหนาที่แนะนําผูขอใชสิทธิรองเรียน

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

๒๗

กรณีผูขอขอมูลจัดทําหนังสือขอขอมูลขาวสารถึงหนวยงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ เจาหนาที่ประจํา
1. กรณีไมมีขอ มูลขาวสารในหนวยงาน
เจาหนาที่มี หนั งสื อแจงผู ขอขอมู ล ขาวสาร โดยเร็ว หรือภายในวันที่ ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
รับคําขอ
ติดตอขอที่หนวยงานอื่น
หนวยงาน
2. กรณีมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ
ผู รั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานพิ จ ารณาว า
สามารถเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารตามคํ า ขอได
หรือไม
2.1 กรณีเปดเผยและใหได
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ เจาหนาที่ประจํา
1)
เจาหนาที่ถายสําเนา/รับรอง โดยเร็ว หรือภายในวันที่ ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
ความถูกตองของสําเนาให
รับคําขอ
2) เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหทราบ - กรณีขอมูลขาวสารที่ หนวยงาน
พรอมแนบสําเนาขอมูลขาวสารตามที่ขอ
ขอมีเปนจํานวนมาก
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตอง แจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ
2.2 กรณีใหไดบางสวนเทานั้น
1) เจาหนาที่ถายสําเนาและรับรอง
ความถูกต องของสํ า เนาส วนที่ ใ ห ส ว นที่ ป ฏิเสธ
แจงสิทธิอุทธรณแกผูขอ
2) เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหทราบ
พรอมแนบ สําเนาขอมูลขาวสารตามที่ขอ

- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอมีเปนจํานวนมาก
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตอง แจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

๒๘

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ

ผูรบั ผิดชอบ

2.3 กรณีไมสามารถใหขอมูลขาวสารนั้นได
- เจาหนาที่มีหนังสือแจงสิทธิอุทธรณ
และแนะนํ า ข อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ข อ ยกเว น ตามที่
กฎหมายกําหนดไวแก ผูขอขอมูลขาวสาร

- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตอง แจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

2.4 กรณีไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ
- เจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอขอมูล
ทราบ และแนะนําใชสิทธิรองเรียน (กรณีผูขอไม
เชื่อวาไมมีขอมูล ขาวสารตามที่ขอ)

- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว หรือภายในวันที่
รับคําขอ
- กรณีขอมูลขาวสารที่
ขอ มีเปนจํานวนมาก
หรือไม สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน
เจาหนาที่ตอง แจงให
ผูขอขอมูลทราบภายใน
15 วัน รวมทัง้ แจง
กําหนดวันที่ จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบ

เจาหนาที่ประจํา
ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

หมายเหตุ
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หมายเหตุ

การทําสําเนาเอกสาร หนวยงานอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพรอมออกใบเสร็จรับเงิน อัตรา
คาธรรมเนียม ในการจัดทํา สําเนาขอมูลขาวสารเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
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 านักงานปลัดสํา นักนายกรัฐมนตรี 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
กําหนดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตอง
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
ตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เขียนที่..............................................................
วันที่............ เดือน.................................พ.ศ...............
เรื่อง ขอขอมูลขาวสารของราชการ
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ...............................................................................................
ตําแหนง/อาชีพ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางภาครัฐ อื่นๆ (ระบุ)..............................
หนวยงานที่สังกัด/ที่อยู..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ เลขที่....................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................................Email………………..............................………………………..

1. มีความประสงค ( ) ขอตรวจดู ( ) ขอสําเนา ( ) ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................
2. ของขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลบานกลาง
ดังนี้
( ) ๑. ขอมูลตาม มาตรา ๗
( ) ๒. ขอมูลตาม มาตรา ๙
( ) ๓. ขอมูลอื่น ๆ ของสวนราชการเปนการเฉพาะตาม มาตรา ๑๑
( ) 4. ขอมูลอื่นๆ ทั่วไป
ประเภทขอมูลที่จะขอ (ระบุ).................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................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……………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................เจาหนาที่
(...............................................................)
วันที่............./................../.................
การพิจารณา
( ) เห็นควรอนุญาต

( ) เห็นควรไมอนุญาต...........................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(................................................................)
ปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง
............./................../.................

คําสั่งผูอนุญาต
( ) อนุญาต ( ) ไมอนุญาต..................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(................................................................)
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง
............./................../.................
การไดรับขอมูลขาวสารสําหรับผูขอขอมูลขาวสาร
( ) ไดรับขอมูลขาวสารตามที่ขอเรียบรอยแลว
( ) ไดชําระเงินคาสําเนาเอกสาร.........................บาท ตามใบสําคัญรับเงินเลขที่.................................
( ) ไดชําระเงินคารับรองสําเนาเอกสาร..............บาท ตามใบสําคัญรับเงินเลขที่.................................
( ) อื่นๆ.......................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผูขอขอมูลขาวสาร
(................................................................)

34

ทะเบียนผูใชบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง
ประจําเดือน .................................................... พ.ศ.......................................

ลําดับ
วันเดือนป
ที่

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

ที่อยู/ โทรศัพท

รายการขอมูล
ขาวสารทีข่ อรับบริการ

วัตถุประสงค

ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ
ผูขอขอมูล เจาหนาที่
ขาวสาร ศูนยขอมูลฯ

หมาย
เหตุ
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แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง
วัตถุประสงค : แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการใหบริการของทางราชการ
การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น
1. วันที่มารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ...................
2. เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจางภาครัฐ อื่นๆ (ระบุ)................................
3. ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม
มี
มีแตไมครบ
ไมมี
เจาหนาที่รับจะจัดหาใหภายหลัง
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม
4. ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................
5. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก ...............................................
6. ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด
6.1 สถานที่
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก................................................
6.2 การใหบริการขอมูล
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก ...............................................
6.3 เจาหนาที่
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก ...............................................
7. ขอมูลที่ทานตองการเพิ่มเติม คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
*********************
ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น
ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานกลาง

แบบรายงานสถิตกิ ารใหบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง
ประจําเดือน........................................ พ.ศ. .........................

1. สถิติการใหบริการ
รายการ
จํานวนผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร (ราย)
จํานวนการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร (ราย/เรื่อง)
จํานวนการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (ครั้ง/เรื่อง)

จํานวน

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
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอเพิ่ม...................คน
4.3 ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
มาก...................คน ปานกลาง...................คน นอย.................คน ไมถูกตอง....................คน
ถูกตองและเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ.......................คน
ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน........................คน
4.4 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
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 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ
1)....................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
3)....................................................................................................................................
5. การดําเนินการแกไข ปรับปรุงการใหบริการของสวนราชการ/หนวยงาน
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
5) ....................................................................................................................................
6.ส ว นราชการ/หน ว ยงานของท า น เคยได รั บ การตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลจาก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) / สํานักงาน ก.พ.ร. หรือไม
เคย (ระบุ วัน/เดือน/ป) ......................................
ไมเคย
(ลงชื่อ)........................................................ผูรายงาน
(..........................................................)
ตําแหนง......................................................................................
วัน/เดือน/ป...........................................................................

๓๘

หนังสือรองเรียน
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ...............
เรื่อง

รองเรียน................................................................................

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ขาพเจาชื่อ....................................................นามสกุล...............................................................
อยูบานเลขที่.......................................หมูที่...........................ถนน.........................................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................................................โทรศัพท..................................................................................
ขอรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ไดกระทําการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้
(1)..............................................................................................................................................
(2)..............................................................................................................................................
(3)..............................................................................................................................................
พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง.......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................จํานวน ......................................แผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................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
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................ผูอุทธรณ
(....................................................)
สถานที่ติดตอ ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร. 0-2281-8543

๔๐

