ขันตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสารของ
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ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูล
เปิ ดเผยได้

ข่าวสารของราชการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ณ ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (ห้องธุรการ)
 องค์การบริหารส่วนตําบลสินปุน มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทราบและ
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสินปุน ที
www.sinpun.go.th

เจ้าหน้าทีชีแจง
และ
ให้คาํ แนะนํา

จบขันตอน

ขอสําเนา
ขอตรวจดู

จบขันตอน

 ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารได้ ณ
สถานทีดังกล่าว และทางเว็บไวต์ของ อบต.

ผูม้ าติดต่อชําระ
ค่าธรรมเนี ยม/
ค่าใช้จา่ ย

รับสําเนาข้อมูล
ข่าวสารและ
ใบเสร็จรับเงิน

จบขันตอน

ข้ อแนะนําสํ าหรับผู้มาติดต่อด้ วยตนเอง
. กรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ยืน
ต่อเจ้าหน้าที
. ในกรณีการขอสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการมี
ค่าธรรมเนี ยม หรือค่าใช้จ่าย ให้ชาํ ระค่าบริการดังกล่าวกับ
เจ้าหน้าที ซึงผูม้ าติดต่อจะได้รบั ใบเสร็จรับเงินทุกครัง
. ในกรณีทีไม่มีขอ้ มูลข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารทีเปิ ดเผย
ไม่ได้เจ้าหน้าทีจะให้คาํ แนะนําแก่ท่าน

 องค์การบริหารส่วนตําบลสินปุน ตังศูนย์ขอ้ มูล

จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลสินปุน
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท/โทรสาร 077 326103

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ

เป็ นกฎหมายทีรองรับ “สิทธิได้รู”้ ของประชาชนใน
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการทีอยู่ในความ
ครอบครองของหน่ วยงานของรัฐและกําหนดหน้าทีของ
หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐ ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม

โดยยึดหลัก
“ข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ” คื อ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารที อยู่ ใ นความครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของ
หน่ วยงานของรัฐ เช่น รายงานการทํางานของหน่ วยราชการ
หรื อ เป็ นเรื องที เกียวกับ เอกชน เช่ น รายงานการประกอบ
ธุรกิจของเอกชนทีต้องแจ้งให้รฐั ทราบ เป็ นต้น

สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารฯ ได้กาํ หนดสิทธิ
สําคัญ ฯ แก่ประชาชน ดังนี
. สิทธิ ได้รู ้ (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ) หน่ วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา ได้แก่
โครงสร้างและการจัดองค์กร, อํานาจหน้าที, สถานทีติดต่อ
เพือขอรับข้อมูลหรือคําแนะนํา และข้อบังคับ กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี คําสังต่าง ๆ
. สิทธิตรวจดู (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ) หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
- ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีมีผลต่อ
เอกชน
- นโยบายและการตีความ
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ
- คู่มือหรือคําสังเกียวกับวิธีปฏิบตั ิงาน

- สัญญาสัมปทาน สัญญาทีมีลกั ษณะผูกขาด
ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
- มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการทีแต่งตัง
โดยกฎหมาย และคณะกรรมการทีแต่งตังโดยมติ
คณะรัฐมนตรี
- ข้อมูลข่าวสารตามทีคณะกรรมการกําหนด
. สิทธิขอดู (ตามมาตรา
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ) หน่ ว ยงานของรัฐผู้รับ ผิ ด ชอบต้องจัด หาข้อมูล
ข่ า วสารนั นให้แ ก่ ผู้ ข อภายในเวลาอั น สมควร ซึ งข้อ มู ล
ข่าวสารดังกล่ าวจะต้องเป็ นข้อมูล ข่าวสารทีมี อยู่แ ล้ว และ
พร้ อ มจะให้ไ ด้ มิ ใ ช่ ก ารต้ อ งจั ด ทํ า วิ เ คราะห์ จํ า แนก
รวบรวมขึนใหม่ ซึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มี ม ติ ใ นการกํา หนดมาตรการและแนวทางในการปฏิ บั ติ
กรณีทีมีคาํ ขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน ดังนี
- กรณี เ ป็ นข้อ มูล ข่า วสารทีหน่ ว ยงานของรั ฐ
พร้อมทีจะจัดหาให้จะต้องทําให้เสร็ จภายในวันทีรับคําขอ
- กรณี ทีข้อมูล ข่าวสารทีขอมี เ ป็ นจํานวนมาก
หรื อ ไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การให้แ ล้ว เสร็ จ ภายใน
วั น
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูล ทราบภายใน วัน รวมทังแจ้ง
กําหนดวันทีจะดําเนิ นการแล้วเสร็จด้วย
. สิท ธิ ได้ร ับ สํา เนาและขอให้ร ับ รองสํา เนา
ถูกต้อง (ตามมาตรา และ
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ฯ) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกียวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมี
สิ ทธิ เ ข้าตรวจดูข อสํ าเนาทีมี คํ ารั บ รองถู ก ต้องของข้อมู ล
ข่าวสารได้ โดยทีหน่ วยงานของรัฐจะวางหลัก เกณฑ์เ รีย ก
ค่ า ธรรมเนี ย มได้ต ามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทังนี ต้องคํานึ งถึ งการช่วยเหลือ
ผูม้ ีรายได้น้อยประกอบด้วย
. สิทธิ คัด ค้า นการเปิ ดเผย (ตามมาตรา
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) กรณี ทีเจ้าหน้าทีของรัฐเห็นว่า
การเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร ของราชการใดอาจกระทบถึ ง
ประโยชน์ ไ ด้เ สี ย ของผู้ใ ด ให้เ จ้าหน้ าทีของรัฐแจ้งให้ผู้นั น
เสนอคําคัดค้านภายในเวลาทีกําหนด ซึงจะต้องไม่น้อย

กว่ า
วั น นั บ แต่ วั น ที ได้ รั บ แจ้ง โดยผู้ รั บ แจ้ง มี สิ ท ธิ
คัด ค้านการเปิ ดเผยข้อมูล ข่า วสารนั นได้ โดยให้ทําเป็ น
หนั งสื อถึ งเจ้าหน้ าทีของรัฐผู้รับ ผิ ด ชอบ ซึ งเจ้าหน้ าทีต้อง
พิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า
. สิทธิ รอ้ งเรีย น (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร) บุคคลใดเห็นว่าหน่ วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี หรือปฏิบัติหน้าทีล่าช้า หรือไม่ได้รับ
ความสะดวก ผู้นันมีสิทธิ รอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารได้ เว้นแต่เป็ นเรืองเกียวกับการมีคําสังมิให้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารฯ หรือคําสังไม่รับฟั งคําคัดค้าน หรือคําสังไม่
แก้ไ ขเปลี ยนแปลง หรื อ ข้อมู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล ทั งนี
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน วัน นั บ
แต่วนั ทีได้รบั คําร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นก็ให้ขยายเวลา
ได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน วัน
. สิท ธิ อุท ธรณ์ (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูล ข่าวสารฯ) ในกรณี ทีเจ้าหน้ าทีมีคําสังไม่ใ ห้เ ปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร หรือมีคาํ สังไม่รับคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์
ได้เ สีย บุคคลนั นสามารถยืนคําอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน วัน นั บแต่วันทีได้รับ
แจ้ง คํ า สั งนั น ซึ งคณะกรรมการจะพิ จ ารณาส่ ง เรื องให้
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารเป็ นผู้
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
. สิท ธิ ได้รู ข้ ้อ มู ล ข่ า วสารส่ว นบุ ค คลของตน
(ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารฯ) บุคคลมีสิทธิ
ได้ รั บ รู้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลเกี ยวกั บ ตนเองจาก
หน่ วยงานของรัฐทีควบคุม ดูแ ลข้อมูล ข่าวสารนั น ๆ ได้ถ้า
พบว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามทีเป็ น
จริง ก็มีสิทธิยนคํ
ื าขอให้แก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลนันได้

ประชาชนจะสามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์การไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่ วยงานของ
รัฐได้อย่างไร..... ประชาชนสามารถส่งเรืองร้องเรียน หรือ
อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึง
สามารถดําเนิ นการได้โดยส่งเป็ นจดหมายหรือไปด้วย
ตนเองทีสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน
วันที.......เดือน..................พ.ศ.......
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า.............................นามสกุล..............................
อยูบ่ า้ นเลขที.............ตรอก/ซอย..............................หมู่ที............
ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์.....................................
ขอร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
หน่ วยงานของรัฐคือ..............................................ได้กระทําการ
เป็ นการฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
เกียวกับกรณี เพิกเฉยไม่พิจารณาคําขอดู
ข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า โดยเมือวันที......................................
ข้าพเจ้าได้ใ ช้สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญัติ ขอดู เ อกสาร จํา นวน
................รายการ (รายละเอียดตามสําเนาคําขอทีแนบ) จาก
............................................และข้าพเจ้าได้ติดตามทวงถาม
หลายครั ง แต่ ท างหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ดํ า เนิ น การใด ๆ
ให้ขา้ พเจ้า โดยไม่มีเหตุผล จงใจเพิกเฉยไม่ให้ความสะดวกแก่
ข้าพเจ้า
จึงขอร้องเรียนหน่ วยงานดังกล่าว และขอให้กรรมการ
ดํ า เนิ นการต่ อ ไป พร้ อ มนี ข้า พเจ้า ได้ แ นบเอกสารเพื อ
ประกอบการพิจารณามาด้วย คือ...............................................
.....................................................................................................
ลงชือ
ผูร้ อ้ งเรียน
(...........................................)

ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
วันที.........เดือน......................พ.ศ............
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า..................................นามสกุล................................
อยู่บา้ นเลขที...............ตรอก/ซอย..................................หมูท่ ี.............
ถนน..................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................................โทรศัพท์...................................
ขออุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย การเปิ ดเผยข้อมูล ข่ า วสารว่ า
หน่ วยงานของรัฐคือ...............................................ได้กระทําการ ดังนี
( ) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามทีข้าพเจ้าขอ ซึงเป็ นข้อมูลเรือง
. ......................................................................
. ......................................................................
หรือ
( ) ไม่รบั ฟั งคําคัดค้านของข้าพเจ้าทีคัดค้านมิให้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารเรือง
. ...................................................................
. ...................................................................
หรือ
( ) ไม่แก้ไขหรืลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับ
ข้าพเจ้าเรือง
. ..................................................................
. ..................................................................
จึง ขออุ ท ธรณ์ ค ํา สั งของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว และขอให้
กรรมการดํา เนิ น การต่ อ ไป พร้อ มนี ข้า พเจ้า ได้แ นบเอกสารเพื อ
ประกอบการพิจารณามาด้วย คือ................................................
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
...................................................................................................
ลงชือ
ผูอ้ ุทธรณ์
(........................................)

“เพิมความโปร่งใส สร้างความมันใจ
ราชการไทย พร้อมให้ขอ้ มูล”

องค์การบริหารส่วนตําบลสินปุ น
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ /โทรสาร

เป็ นกฎหมายของประชาชนทุกคน
เพือคุม้ ครองสิทธิ รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ และสนับสนุน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการทํางาน
ของระบบราชการให้มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน

เพิมความโปร่งใส
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.
มีขนเพื
ึ อจุดประสงค์ใด?.........
เหตุ ผ ลของการมี ก ฎหมายข้อ มูล ข่ า วสารของ
ราชการนั น เนื องจาก ในระบอบประชาธิ ปไตย
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู ้
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนิ นงานต่าง ๆ ของ
รัฐเป็ นสิงจํา เป็ น เพือทีประชาชนจะได้ส ามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถู ก ต้อ งตรงตามความเป็ นจริ ง อัน จะเป็ นการ
ส่งเสริ มให้รัฐบาลมีการบริหารที มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่งใส และเป็ นไปเพือประชาชนมากยิงขึน
ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอดู ตรวจดู
สําเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
หรือไม่…
กฎหมายข้อมูล ข่ า วสารของราชการได้ใ ห้สิ ท ธิ
อย่า งมากกับประชาชนในการขอข้อมูลข่ า วสาร
จากหน่ วยงานของรัฐโดยกําหนดให้ประชาชนผูใ้ ด
ก็ได้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย สามารถใช้
สิทธิขอดู ขอตรวจดู และขอสําเนาข้อมูลข่าวสาร
จากหน่ วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที กฎหมายกํา หนดให้หน่ วยงานของรัฐ
อาจไม่เปิ ดเผยก็ได้

สร้างความมันใจ

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีขอ้ กําหนด
ให้ห น่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก แห่ง ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล
ข่า วสารให้ป ระชาชนได้ท ราบโดยวิ ธี ก ารและ
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี
. นําข้อมูลข่าวสารตามทีกฎหมายกําหนดลง
พิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา เช่น ข้อมูลข่าวสาร
เกียวกับโครงสร้างและจัดองค์กร สรุปอํานาจ
หน้าทีทีสําคัญและวิธีดาํ เนินการ เป็ นต้น
. นําข้อมูลข่าวสารตามทีกฎหมายกําหนดมา
รวบรวมไว้ทีศูนย์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารเพือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับนโยบาย แผนงานโครงการ
และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ สัญญา
สัมปทาน สัญญาทีมีลกั ษณะผูกขาด ตัดตอน
เป็ นต้น
. ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามทีประชาชน
ได้มีคาํ ขอนอกจากเป็ นข้อมูลข่าวสารทีเข้า
ข้อยกเว้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ หรือความมันคงของประเทศ
ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง เป็ นต้น

ราชการไทย พร้อมให้ขอ้ มูล

ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลข่าวสาร
และหน่วยงานของรัฐนิงเฉย
หรือปฏิเสธไม่เปิ ดเผย หรือปฏิเสธว่า
ไม่มีขอ้ มูลข่าวสารตามทีขอ
ประชาชนจะมีสิทธิดาํ เนินการอย่างไร?..

ในกรณีทไี ปขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐ
นิงเฉย หรือปฏิเสธไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือ
ปฏิเสธว่าไม่ มีขอ้ มูลข่าวสารตามคําขอ กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้กาํ หนดให้ประชาชน
มีสิทธิรอ้ งเรียน หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

