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คํานํา
พระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณ
ตองการใหประชาชนมีโ อกาสในการรับ รูข อมูล ขา วสารเกี่ย วกั บการดํ าเนิน การตา งๆของรัฐ อี กทั้ ง ยั ง
คุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของราชการและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการทํา งานของระบบราชการใหมี ค วามโปรง ใสและมีป ระสิ ทธิ มากยิ่ง ขึ้น โดยให ยึ ดหลัก ว า
“เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ทําใหการใชอํานาจของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส เทศบาลตําบลปว จึงได
จัดทํา “คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540” มาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ

จัดทําโดย
เทศบาลตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน

คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลปว
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของคูมือ
1.1 จากการที่มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หน ว ยงานของรั ฐ จั ด ให มี ข อ มู ล ข า วสารอย า งน อ ย 8 ประเภท ไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ต อ มา
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมี
ข อ มู ล ข า วสารของราชการไว ใ ห ป ระชาชนเข า ตรวจดู ประกาศ ณ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2541 ซึ่ ง
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษา
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไดสะดวกตามสมควร
ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหา
ขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไดเอง
ขอ 3 ให หนว ยงานของรับใหมีขอ มูลข าวสารตามขอ 1 ไวให ประชาชนสามารถตรวจดูไ ด
โดยสะดวก กรณีมีความจําเปนเรื่องสถานะที่จะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหากหรือใหบริการ
ณ สถานทีแ่ หงอื่นก็ได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอขอมูลขาวสารประกอบดวย
ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ไ ด โดยคํานึง ถึง ความสะดวกของประชาชนผูขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารดวย
1.2 แมวามาตรา 9 จะกําหนดลักษณะหรือประเภทของขอมูลขาวสารไวแลวก็ตาม แตเปนสาระ
บัญญัติที่มีลักษณะกวางๆ เปนการทั่วไปสําหรับหนวยงานของรัฐทั้งปวง เมื่อพิจารณาในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
หนวยงานของรัฐไมวาราชการสวนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องค การบริหารส วนตําบล และองคก ารบริห ารพื้น ที่พิเ ศษ ซึ่ ง จะเห็ น ถึ ง ความแตกตา งอยู 4
ประการ คือ
(1) ระดับของหนวยงานแตกตางกัน เชน ระดับกระทรวงกับระดับองคการบริหารสวนตําบล
เปนตน
(2) ขนาดของหนวยงานแตกตางกัน เชน กระทรวงขนาดใหญ กรมขนาดใหญ กับกรมขนาด
เล็ก จังหวัดขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลชั้น 5 เปนตน
(3) ขอบอํานาจหนาที่ของหนวยงานแตกตาง เชน มีอํานาจหนาที่กวางขวางเพราะมีกฎหมาย
หลายฉบับที่หนวยงานตองปฏิบัติ เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน
(4) ปริมาณงานมากนอยแตกตางกันขององคประกอบ ตาม ขอ (1) – (3) อันนํามาซึ่งปริมาณ
ขอมูลขาวสารมากนอยเชนกัน
จากความแตกตางดัง ที่ไ ดกลาวมาแลวขางตนทําใหเห็นวา หนวยงานของรับขนาดใหญ
ขอบอํานาจหนาที่กวางขวาง อาจมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแตขณะเดียวกัน
หนวยงานของรัฐขนาดเล็ก เชน องคการบริหารสวนตําบลอาจมีขอมูลขาวสารบางประเภท บางอนุมาตรา
เทานั้น ดังนั้นสถานที่จัดขอมูลขาวสารไวหรือศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน
ทั้งหมด แตอยางนอยตองมีสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐนั้นพึงมีตาม
มาตรา 9 (1) – (8) และระเบียบการใหบริการ จึงไดมีการศึกษาจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น
คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลปว
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2. ประโยชนที่จะไดรับ
2.1 การสรางความเขาใจใหกระจางขึ้นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) –
(8) และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
2.2 การใชตัว อย างที่ มีอ ยูเป นแนวทางในการตรวจสอบพิ จารณาและคัดเลือ กขอ มูล ขาวสาร
หนวยงานของรัฐมีอยูวา มีขอมูลขาวสารใดบางที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพราะวา ไมมีใครที่ทราบ
และเขาใจขอมูลขาวสารของหนวยงานใดๆไดดีวาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสารนั้น
2.3 บุคลากรประจําศูนยขอมูลขาวสารจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.4 เปนความริเริ่มที่จะแนะนํา สงเสริม ผลักดันใหหนวยงานของรัฐไดพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
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บทที่ 2
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน
1.เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนไทยได ก า วสู ค วามเปลี่ ย นแปลงครั้ ง สํ า คั ญ
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารที่เปนจริงไดในทางปฏิบัติ นับแตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เปนตนมา กอนหนานั้น
เปน ที่ ยอมรับวา สิทธิ ของประชาชนในการรับรู ขอมู ลขาวสารมีอยูอ ยางจํากัด การดําเนินงานของสว น
ราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐอยูภายใตกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่ง ถือการปกปดเปนหลัก การ
เปดเผยเปนกรณียกเวน เนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและ
การบริการขอมูลขาวสาร จึงสงผลใหการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชนไมเปนไปดวยดี การ
ดําเนินที่ผานมาจึงเปนเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณอันเปนความคิดพื้นฐาน
สําคัญอยู 5 ประการ คือ
(1) เพื่อเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know)ในการดําเนินการ
ตางๆของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารของหนวยงาน
ของรัฐ อันจะนําไปสูกระบวนการบริหารของรัฐที่เปนธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
(2) เพื่อกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความจริง ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหมั่นคงและสงเสริมความเปนรัฐบาล
โดยประชาชน
(3) เพื่อความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่งกฎหมาย
ไดกําหนดไวเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชนที่สําคัญของเอกชนและคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน
(4) เพื่อสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจาหนาที่ หนวยงานของรัฐ
เพื่อประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน
(5) เพื่อการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยการจําแนกและจัดระบบเพื่อใหการนําไปใช
ประโยชน(การเปดเผย) และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปทิศทางเดียวกัน
จากเจตนารมณขางตน ทําใหเนื้อหาสาระของพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ในหมวดที่ 1 ตั้ง แต มาตรา 7 – 13 จึง ไดบัญ ญัติถึง การเปดเผยขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับขอมู ล
ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการที่
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารขอองราชการที่หนวยงานของรัฐ
ตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกประชาชนผูข อ
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บทที่ 3
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. ศูนยขอมูลขาวสารของราชการคืออะไร
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐต องจั ดให มีขอ มูล ขาวสารของราชการอย างน อยตามกฎหมายกําหนดไวให ประชาชนเขาตรวจดูไ ด
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถ
คนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นวา
เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น ซึ่งหมายถึงหนวยงาน
ของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการ
สวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจัง หวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุง เทพมหานคร และ
เมืองพัทยา จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ
สําหรับหนวยงานของราชการส วนกลางที่ไ ปตั้ง อยูในจัง หวัดตา ง ๆ และไมขึ้นกับราชการสว น
ภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการสัง กัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเขตหรือสํานักงานภาคของ
หนวยงานตาง ๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานขึ้น โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา
7 และมาตรา 9 เทาที่หนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย
2. หนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสารมีหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนที่เขามาตรวจดูศึกษา
คน คว า ขอสํา เนา ตลอดจนเผยแพร จํ าหนา ยจา ยแจกขอ มู ลข าวสารของราชการตามที่กํ า หนดไว ใ น
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการโดยมีหนาที่โดยสรุป ดังนี้
2.1 จัดระบบขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอื่น ๆ ที่หนวยงานในสังกัดนั้นสง
มาใหและจัดทําบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อใชประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
2.2 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
2.3 การทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชน
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
คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลปว
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3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูลขาวสาร
จากเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ การใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการ
ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือตองให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 9 ที่ก ฎหมายบัง คับ ให หน วยงานของรัฐ ตอ งจั ดไวให ประชาชนเข าตรวจดูไ ดเ พราะเปน เรื่ องที่
ประชาชนควรรู ดังนั้น การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดเก็บขอมูลขาวสาร วิธีการคนหา
ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งการคนหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ สามารถคนหาศึกษาไดโดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอให
เจาหนาที่ชวยเหลือมากเกินสมควร อันจะทําใหการตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเปนสวนตัว
4. หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูไ ด
กําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไว 4 ประการ คือ เรื่องสถานที่ เรื่องการจัดทําบัตรดัชนีเรื่อง
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยประกอบ
กับผลจากการศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารทําใหไดขอเท็จจริงหลายประการวาหลักเกณฑและ
วิธีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เปนไปตามหลักการและแนวคิด
ในการจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น
4.1 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ
4.1.1 หนวยงานของรัฐนั้นจะตองออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของ
หน ว ยงานลงพิ มพ ใ นราชกิ จจานุเ บกษา รวมทั้ ง อาจออกระเบี ยบว า ดว ยการรั กษาความเป น ระเบี ย บ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดวยก็ได (ดูตัวอยางรางระเบียบใน
ผนวก ค)
4.1.2 หากหนวยงานไมประสงคจะเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองขอขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการขอมูลขาวสารฉบับลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2542 หนวยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการก็ได
4.1.3 กําหนดขั้น ตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวที่ศูนยขอมูล
ขาวสาร (ดูตัวอยางปายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอยางยางจะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูล
ขาวสารตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547 (มติคณะรัฐมนตรีดูในผนวก ก)
4.1.4 กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสาร แบบคํารองเรียน
แบบคําอุทธรณทีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย (ดูตัวอยางในผนวก ข)
4.1.5 จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารโดยมีรายการเทาที่จําเปนเพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ (ดูตัวอยางในผนวก ข)
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4.2 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
4.2.1 เมื่อมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
จะตองแนะนําใหผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อเปนหลักฐาน
ของทางราชการและเพื่อการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนี้ก็จะเปนการตรวจสอบเบื้องตนวาวเปน
คนไทยหรือไมหากสงสัยวาเปนคนตางดาวก็ขอใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได (สิทธิของคนตางดาวดู
ขอ 5.3)
4.2.2 แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อคนหาขอมูลขาวสารที่ตองการ รวมทั้งชวยเหลือในการแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารให
4.2.3 กรณี ที่มี การจั ดแยกขอ มูล ขา วสารบางสว นไปจั ดไวต างหากหรือ ให บริ การ ณ
สถานที่แหงอื่น ศูนยขอมูลขาวสารจะตองจัดทําบัญชีและบัตรดัชนี เจาหนาที่ประจําศูนยควรแนะนําใหผูมา
ขอขอมูลขาวสารตรวจดูหากบัตรดัชนีและบัญ ชีเสียกอน หากพบขอมูลขาวสารที่ตองการผูมาขอขอมูล
ขาวสารจะไปตรวจคน ดวยตนเอง ณ สถานที่ที่นั้นหรือ จะใหเจาหนาที่ศูนยขอ มูลขาวสารไปนําขอมู ล
ขาวสารนั้นมาใหตรวจดูก็ได
4.2.4 หลังจากคนบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแลวไมพบขอมูลขาวสารที่ตองการและ
เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารไดตรวจสอบแลววาไมมีขอมูลขาวสารนั้นในหนวยงานของตน แตมีอยู
ในหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น ใหแนะนําเพื่อไป
ยื่นขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
4.2.5 เมื่อ ประชาชนขอถ ายสํ าเนาข อมูล ขาวสารที่ข อตรวจดู เจาหนา ที่ประจํา ศูน ย
จะตองถายสําเนาเอกสารใหรวมทั้งการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียก
คาธรรมเนียมไดตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2542 หรือตามระเบียบของหนวยงานนั้นที่กําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ รายไดคาธรรมเนียมนี้ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2548 ขอ 5 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บเงินคาธรรมเนียมไวใชจาย
เปนคาใชจายในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
ขอบัง คับกระทรวงการคลั ง วาดวยเงิ นคาธรรมเนียมขอมูลขา วสารของราชการ พ.ศ.
2548 ดูในผนวก ก
4.2.6 กรณีที่ไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงานแหงนั้น ใหผูมา
ขอขอมูลขาวสารกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบที่หนวยงานกําหนดแลวใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูล
ขาวสารดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
4.2.7 เกี่ยวกับระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ดังนี้
1) กรณีทปี่ ระชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่
รับคําขอ
2) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย
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5. ขอควรจํา
5.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น
5.1.1 เปนสําเนาขอมูลขาวสาร ตนฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยูที่หนวยงานเจาของเรื่อง
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 วรรคสี่ บัญญัติวา ใหเปนไปตามที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปจจุบันยังไมมี ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองใชดุลพินิจ โดยมีหลัก ดังนี้
5.3.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนการเปนเผย
ตอสาธารณะแลวและเปนสากล ดังนั้น คนตางดาวยอมขอดูไดเพราะไมเปนความลับแตประการใด
5.3.2 หากเปน ขอมูลขาวสารตามมาตราอื่น เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารควร
แนะนําใหคนตางดาวทําหนังสือขอตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวของ มีสวนไดเสีย หรือเพื่อ
การปกปองสิทธิของตนเอง คําขอเชนนี้เจาหนาที่สามารถใชดุจพินิจไดวา สมควรใหตรวจดูหรือใหสําเนาได
หรือไม
6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในชองทางใดไดบาง
ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี้
• เสียงไรสายของเทศบาล
• เสียงตามสายในชุมชน
• เอกสารขอเท็จจริงตางๆ
• เวทีนําเสนอขอมูล
• ศูนยขอมูลขาวสาร
• รายงานการผลการดําเนินงานประจําปขององคกร
• วิทยุกระจายเสียง
• จดหมายขาว
• อินเทอรเน็ต
• ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ
• วารสารประชาสัมพันธ
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7. สิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารการประชุมสภาทองถิ่น เชน รับรูขอมูลขาวสารการกําหนดการ
ประชุมสภาทองถิ่น วาระการประชุม วันเวลา และสถานที่การจัดประชุมสภาทองถิ่น
• สิท ธิก ารรั บ รูข อมู ล ขา วสารเกี่ ยวกั บแผนพั ฒ นาขององคก รปกครองส ว นท องถิ่ น และ
รายละเอียดแผนพัฒนาขององคกรกครองสวนทองถิ่น
• สิท ธิก ารรั บรู ขอ มู ลข าวสารเกี่ ยวกั บการจั ดหารายไดแ ละการจัด เก็ บ ภาษีข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน รับรุ
ขอมูลการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่น รับรูความคืบหนาปละ
ผลการพิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นในทุกขั้นตอนรับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เปนตน
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเกี่ยงกับการเงินและ
บัญ ชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รับรูขอมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
• สิทธิการับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ
8. เงื่อนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร
1. ขอ มูล ข าวสารที่ ข อตรวจดู ตอ งเป นข อมู ลที่ มี อยู แล วเท านั้ น มิ ใช เป นการจั ดทํ า วิ เคราะห
จําแนก รวบรวม หรือจัดทําใหมีขึ้นใหม
2.. การจัดทําขอมูลขาวสาร จะจัดทําสําเนาให ๑ ชุด ตอหนึ่งขอมูลขาวสาร
3. เจาหนาที่อาจงดใหบริการในการที่มีการขอขอมูลขาวสารนั้นๆ ซ้ํา หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผล
สมควร
9. ขั้นตอนการรับบริการ
1. ผูที่ประสงคจะขอขอมูลขาวสาร กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพื่อยื่นตอ
เจาหนาที่
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาว วามีหรือไม
3. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม
4. ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ
5. ถายสําเนา/รับรองสําเนา
6. ผูติดตอเอกสารลงชื่อรับเอกสาร
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 ไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว(กองวิชาการแผนงาน)
อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
12. การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเปน ไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ศูนยรับ
เรื่อ งราวรอ งทุ กข ร องเรีย น เทศบาลตํา บลปว เลขที่ 400 หมูที่ 8 ตํ าบลปว อํ าเภอปว จั ง หวัด นา น
55120 หมายเลขโทรศั พ ท 054-791400 ต อ 23
โทรสาร 054-791524 หรื อ
www.tessabanpua.com
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