


~ 1 ~ 
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คํานํา 

 

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ 
ตองการใหประชาชนมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ อีกท้ังยัง
คุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของราชการและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการทํางานของระบบราชการใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน  โดยใหยึดหลักวา 
“เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 
 

  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ทําใหการใชอํานาจของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส เทศบาลตําบลปว  จึงได
จัดทํา “คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” มาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
 
           
 
 
 

                                                                               จัดทําโดย 
   เทศบาลตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน 
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- แบบฟอรมหนังสือรองเรียน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความสําคัญของคูมือ 
 1.1 จากการท่ีมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอย 8 ประเภท ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตอมา
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 ซึ่ง
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ 
     ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษา
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไดสะดวกตามสมควร 
     ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหา
ขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไดเอง 
     ขอ 3 ใหหนวยงานของรับใหมีขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูได
โดยสะดวก  กรณีมีความจําเปนเรื่องสถานะท่ีจะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหากหรือใหบริการ 
ณ สถานท่ีแหงอื่นก็ได ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอขอมูลขาวสารประกอบดวย 
     ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารดวย 
 1.2 แมวามาตรา 9 จะกําหนดลักษณะหรือประเภทของขอมูลขาวสารไวแลวก็ตาม แตเปนสาระ
บัญญัติท่ีมีลักษณะกวางๆ เปนการท่ัวไปสําหรับหนวยงานของรัฐท้ังปวง เมื่อพิจารณาในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
หนวยงานของรัฐไมวาราชการสวนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารพื้นท่ีพิเศษ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกตางอยู 4 
ประการ คือ 
     (1) ระดับของหนวยงานแตกตางกัน เชน ระดับกระทรวงกับระดับองคการบริหารสวนตําบล 
เปนตน 
     (2) ขนาดของหนวยงานแตกตางกัน เชน กระทรวงขนาดใหญ กรมขนาดใหญ กับกรมขนาด
เล็ก จังหวัดขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลช้ัน 5 เปนตน 
     (3) ขอบอํานาจหนาท่ีของหนวยงานแตกตาง เชน มีอํานาจหนาท่ีกวางขวางเพราะมีกฎหมาย
หลายฉบับท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ  เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน 
     (4) ปริมาณงานมากนอยแตกตางกันขององคประกอบ ตาม ขอ (1) – (3) อันนํามาซึ่งปริมาณ
ขอมูลขาวสารมากนอยเชนกัน 
  จากความแตกตางดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนทําใหเห็นวา หนวยงานของรับขนาดใหญ
ขอบอํานาจหนาท่ีกวางขวาง อาจมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแตขณะเดียวกัน
หนวยงานของรัฐขนาดเล็ก เชน องคการบริหารสวนตําบลอาจมีขอมูลขาวสารบางประเภท บางอนุมาตรา
เทานั้น ดังนั้นสถานท่ีจัดขอมูลขาวสารไวหรือศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน
ท้ังหมด แตอยางนอยตองมีสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐนั้นพึงมีตาม
มาตรา 9 (1) – (8) และระเบียบการใหบริการ จึงไดมีการศึกษาจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน 
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2. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 2.1 การสรางความเขาใจใหกระจางข้ึนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – 
(8)  และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 2.2 การใชตัวอยางท่ีมีอยูเปนแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรัฐมีอยูวา มีขอมูลขาวสารใดบางท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพราะวา ไมมีใครท่ีทราบ
และเขาใจขอมูลขาวสารของหนวยงานใดๆไดดีวาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
 2.3 บุคลากรประจําศูนยขอมูลขาวสารจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เปนความริเริ่มท่ีจะแนะนํา สงเสริม ผลักดันใหหนวยงานของรัฐไดพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
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บทท่ี 2 
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 

1.เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยไดกาวสูความเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงไดในทางปฏิบัติ นับแตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2540 เปนตนมา กอนหนานั้น
เปนท่ียอมรับวาสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารมีอยูอยางจํากัด การดําเนินงานของสวน
ราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐอยูภายใตกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่งถือการปกปดเปนหลัก การ
เปดเผยเปนกรณียกเวน เนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและ
การบริการขอมูลขาวสาร จึงสงผลใหการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชนไมเปนไปดวยดี การ
ดําเนินท่ีผานมาจึงเปนเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณอันเปนความคิดพื้นฐาน
สําคัญอยู 5 ประการ คือ 
 (1) เพื่อเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know)ในการดําเนินการ
ตางๆของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารของหนวยงาน
ของรัฐ อันจะนําไปสูกระบวนการบริหารของรัฐท่ีเปนธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (2) เพื่อกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความจริง ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหมั่นคงและสงเสริมความเปนรัฐบาล
โดยประชาชน 
 (3) เพื่อความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่งกฎหมาย
ไดกําหนดไวเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชนท่ีสําคัญของเอกชนและคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน 
 (4) เพื่อสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปล่ียนแปลงทัศนคติของเจาหนาท่ี หนวยงานของรัฐ
เพื่อประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน 
 (5) เพื่อการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของภาครฐั โดยการจําแนกและจัดระบบเพื่อใหการนําไปใช
ประโยชน(การเปดเผย) และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปทิศทางเดียวกัน 
 จากเจตนารมณขางตน ทําใหเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ในหมวดท่ี 1 ต้ังแต มาตรา 7 – 13 จึงไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารขอองราชการท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกประชาชนผูขอ 
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บทท่ี 3 
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

1.  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการคืออะไร 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร 

 ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถ
คนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบ้ืองตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นวา
เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐท่ีตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น ซึ่งหมายถึงหนวยงาน
ของรัฐท่ีเปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการ
สวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา จึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ 

 สําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางท่ีไปต้ังอยูในจังหวัดตาง ๆ และไมข้ึนกับราชการสวน
ภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเขตหรือสํานักงานภาคของ
หนวยงานตาง ๆ เปนตน ตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานข้ึน โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 
7 และมาตรา 9 เทาท่ีหนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย 
 

2. หนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสารมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนท่ีเขามาตรวจดูศึกษา
คนควา ขอสําเนา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจกขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการโดยมีหนาท่ีโดยสรุป ดังนี้ 
 2.1 จัดระบบขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอื่น ๆ ท่ีหนวยงานในสังกัดนั้นสง
มาใหและจัดทําบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อใชประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 
 2.2 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 
 2.3 การทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูใหแกผูขอ 
 2.4 กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอื่น ๆ ซึ่งไมมีในศูนยขอมูลขาวสาราใหสงคําขอไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา 
 2.5 กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอื่นใหแนะนําใหไปขอ ณ หนวยงานนั้น (มาตรา 12 
วรรคแรก)  
 2.6 การประสานงาน การแจงนัดหมาย การมอบสําเนาขอมูลขาวสารตามขอ 2.4 ใหแกผูขอ 
 2.7 การประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 



~ 7 ~ 

 

 

คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลปว 

3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูลขาวสาร 

 จากเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ การใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการ
ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือตองให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 9 ท่ีกฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดเพราะเปนเรื่องท่ี
ประชาชนควรรู ดังนั้น การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานท่ี การจัดเก็บขอมูลขาวสาร วิธีการคนหา
ท้ังจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังการคนหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ สามารถคนหาศึกษาไดโดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอให
เจาหนาท่ีชวยเหลือมากเกินสมควร อันจะทําใหการตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเปนสวนตัว 
 

4. หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
กําหนดเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารไว 4 ประการ คือ เรื่องสถานท่ี เรื่องการจัดทําบัตรดัชนีเรื่อง
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยประกอบ
กับผลจากการศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารทําใหไดขอเท็จจริงหลายประการวาหลักเกณฑและ
วิธีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เปนไปตามหลักการและแนวคิด
ในการจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น  

 4.1 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ 

  4.1.1 หนวยงานของรัฐนั้นจะตองออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของ
หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังอาจออกระเบียบวาดวยการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดวยก็ได (ดูตัวอยางรางระเบียบใน
ผนวก ค) 
  4.1.2 หากหนวยงานไมประสงคจะเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกตองขอขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการขอมูลขาวสารฉบับลงวันท่ี 7  
พฤษภาคม 2542 หนวยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนา
ท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการก็ได 
  4.1.3 กําหนดข้ันตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวท่ีศูนยขอมูล
ขาวสาร (ดูตัวอยางปายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอยางยางจะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูล
ขาวสารตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันท่ี 28  ธันวาคม  2547 (มติคณะรัฐมนตรีดูในผนวก ก) 
  4.1.4 กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสาร แบบคํารองเรียน
แบบคําอุทธรณทีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย (ดูตัวอยางในผนวก ข) 
  4.1.5 จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารโดยมีรายการเทาท่ีจําเปนเพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ (ดูตัวอยางในผนวก ข) 
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 4.2 ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
  4.2.1 เมื่อมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร
จะตองแนะนําใหผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารแสดงตนดวยการลงช่ือในสมุดทะเบียนเพื่อเปนหลักฐาน
ของทางราชการและเพื่อการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนี้ก็จะเปนการตรวจสอบเบ้ืองตนวาวเปน
คนไทยหรือไมหากสงสัยวาเปนคนตางดาวก็ขอใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได (สิทธิของคนตางดาวดู
ขอ 5.3) 
  4.2.2 แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อคนหาขอมูลขาวสารท่ีตองการ รวมท้ังชวยเหลือในการแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารให 
  4.2.3 กรณีท่ีมีการจัดแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปจัดไวตางหากหรือใหบริการ ณ 
สถานท่ีแหงอื่น ศูนยขอมูลขาวสารจะตองจัดทําบัญชีและบัตรดัชนี เจาหนาท่ีประจําศูนยควรแนะนําใหผูมา
ขอขอมูลขาวสารตรวจดูหากบัตรดัชนีและบัญชีเสียกอน หากพบขอมูลขาวสารท่ีตองการผูมาขอขอมูล
ขาวสารจะไปตรวจคน ดวยตนเอง ณ สถานท่ีท่ีนั้นหรือจะใหเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารไปนําขอมูล
ขาวสารนั้นมาใหตรวจดูก็ได 
  4.2.4 หลังจากคนบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแลวไมพบขอมูลขาวสารท่ีตองการและ
เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารไดตรวจสอบแลววาไมมีขอมูลขาวสารนั้นในหนวยงานของตน แตมีอยู
ในหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น ใหแนะนําเพื่อไป
ยื่นขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
  4.2.5 เมื่อประชาชนขอถายสําเนาขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู เจาหนาท่ีประจําศูนย
จะตองถายสําเนาเอกสารใหรวมท้ังการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียก
คาธรรมเนียมไดตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฉบับลงวันท่ี 7  พฤษภาคม  
2542 หรอืตามระเบียบของหนวยงานนั้นท่ีกําหนดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ รายไดคาธรรมเนียมนี้ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2548 ขอ 5 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเก็บเงินคาธรรมเนียมไวใชจาย
เปนคาใชจายในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
  ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2548 ดูในผนวก ก 
  4.2.6 กรณีท่ีไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงานแหงนั้น ใหผูมา
ขอขอมูลขาวสารกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบท่ีหนวยงานกําหนดแลวใหเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูล
ขาวสารดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
  4.2.7 เกี่ยวกับระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28  ธันวาคม 2547 ดังนี้ 
   1) กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันท่ี
รับคําขอ 
   2) ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 
 



~ 9 ~ 

 

 

คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลปว 

5. ขอควรจํา 

 5.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น 
  5.1.1 เปนสําเนาขอมูลขาวสาร ตนฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยูท่ีหนวยงานเจาของเรื่อง 
  5.1.2 ไมอนุญาตใหยืมออกไปนอกศูนยขอมูลขาวสารเพราะขัดตอเจตนาการจัดเอาไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ตองศึกษาคนควาในศูนยขอมูลขาวสาร หากตองการขอมูลขาวสารใดก็ใหยื่นคํารอง
ขอสําเนาขอมูลขาวสารราชการนั้นได 

 5.2 ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 
  5.2.1 ตองเปนคนไทย 
  5.2.2 ไมจําเปนตองมีสวนไดเสียเกี่ยวของและไมจําเปนตองบอกเหตุผล 

 5.3 สิทธิของคนตางดาว  

                   ในการขอตรวจดู/ขอสําเนาขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 วรรคส่ี บัญญัติวา ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปจจุบันยังไมมี ดังนั้น จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีตองใชดุลพินิจ โดยมีหลัก ดังนี้ 
  5.3.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนการเปนเผย
ตอสาธารณะแลวและเปนสากล ดังนั้น คนตางดาวยอมขอดูไดเพราะไมเปนความลับแตประการใด 
  5.3.2 หากเปนขอมูลขาวสารตามมาตราอื่น เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารควร
แนะนําใหคนตางดาวทําหนังสือขอตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเรื่องท่ีตนเกี่ยวของ มีสวนไดเสีย หรือเพื่อ
การปกปองสิทธิของตนเอง คําขอเชนนี้เจาหนาท่ีสามารถใชดุจพินิจไดวา สมควรใหตรวจดูหรือใหสําเนาได
หรือไม 
 

6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในชองทางใดไดบาง 

ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี ้

• เสียงไรสายของเทศบาล 

• เสียงตามสายในชุมชน 

• เอกสารขอเท็จจริงตางๆ 

• เวทีนําเสนอขอมูล 

• ศูนยขอมูลขาวสาร 

• รายงานการผลการดําเนินงานประจําปขององคกร 

• วิทยุกระจายเสียง 

• จดหมายขาว 

• อินเทอรเน็ต 

• ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ 

• วารสารประชาสัมพันธ 
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7. สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารการประชุมสภาทองถ่ิน เชน รับรูขอมูลขาวสารการกําหนดการ
ประชุมสภาทองถ่ิน วาระการประชุม วันเวลา และสถานท่ีการจัดประชุมสภาทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
รายละเอียดแผนพัฒนาขององคกรกครองสวนทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน รับรุ
ขอมูลการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ิน รับรูความคืบหนาปละ
ผลการพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินในทุกข้ันตอนรับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
เปนตน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเกี่ยงกับการเงินและ
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับรูขอมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

• สิทธิการับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

 
8. เง่ือนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร 
      1. ขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู ตองเปนขอมูลท่ีมีอยูแลวเทานั้น มิใชเปนการจัดทํา วิเคราะห 
จําแนก รวบรวม หรือจัดทําใหมีข้ึนใหม 

2.. การจัดทําขอมูลขาวสาร จะจัดทําสําเนาให ๑ ชุด ตอหนึ่งขอมูลขาวสาร 
           3. เจาหนาท่ีอาจงดใหบริการในการท่ีมีการขอขอมูลขาวสารนั้นๆ ซ้ํา หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผล
สมควร 
 

9. ข้ันตอนการรับบริการ 
 1. ผูท่ีประสงคจะขอขอมูลขาวสาร กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพื่อยื่นตอ
เจาหนาท่ี 
 2. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาว วามีหรือไม 
 3. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม 
 4. ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ 
 5. ถายสําเนา/รับรองสําเนา 
 6. ผูติดตอเอกสารลงช่ือรับเอกสาร 
 

10. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
 1. ใบคําขอขอมูลขาวสาร 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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11. ชองทางในการขอขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปว 
 1. ขอตรวจดูขอมูลขาวสารไดเองโดยสะดวก ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว อําเภอปว 
จังหวัดนาน 
 2. สืบคนขอมูลขาวสารทางเว็บไซต http:// www.tessabanpua.com 
 3. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  054-791400 ตอ 23 
 4. ขอขอมูลผานทางโทรสาร หมายเลข  054-791527 
 5. ขอขอมูลขาวสารทางไปรษณีย ไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว(กองวิชาการแผนงาน) 
อําเภอปว จังหวัดนาน 55120 
 

 
12. การรับเร่ืองรองเรียน 
 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดท่ี ศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข รองเรียน เทศบาลตําบลปว เลขท่ี 400 หมูท่ี 8 ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน
55120  หมายเลขโทรศัพท  054-791400 ตอ 23  โทรสาร 054-791524  หรือ 
www.tessabanpua.com 
 


