
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. กรอกแบบการขอใชบ้ริการขอ้มูลขา่วสารของราชการ        

    ยื่นต่อเจา้หน้าท่ี 

2. ในกรณีการขอส าเนาขอ้มลูข่าวสารของราชการมี 

    คา่ธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่าย ใหช้ าระคา่บริการดงักล่าวกบั 

    เจา้หน้าท่ี  ซ่ึงผูม้าติดต่อจะไดร้บัใบเสร็จรบัเงินทุกครั้ง 

3. ในกรณีท่ีไมม่ีขอ้มูลขา่วสารหรือขอ้มลูข่าวสารท่ีเปิดเผย 

   ไมไ่ดเ้จา้หน้าท่ีจะใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  ตั้งศนูยข์อ้มลู 

     ขา่วสารของราชการ ใหบ้ริการขอ้มลูขา่วสารตาม 

     มาตรา 9 ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

     หว้ยโจด  อ.วฒันานคร  จ.สระแกว้ (หอ้งนิติกร/  

     ส านักงานปลดั) 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  มีการ 

     ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลการปฏบิติัตามกฎหมาย 

     ขอ้มลูขา่วสารของราชการใหป้ระชาชนทราบและ 

     สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซตข์อง 

     องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  

     www.Huayjod.go.th 
 ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดขูอ้มลูขา่วสารได ้        

      ณ สถานท่ีดงักล่าว และทางเว็บไซตข์อง อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท ำโดย 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยโจด  

 อ  ำเภอวฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้ 27160 

 
โทรศพัท ์0-3724-7669  โทรสาร 0-3724-7670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขอรบั ขอ้มูลข่ำวสำรของ

รำชกำร 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับผู้มำติดต่อด้วยตนเอง 

ผูม้าติดต่อแจง้ความจ านง 

ไม่มีขอ้มลู 

หรือขอ้มลู 

เปิดเผยไมไ่ด ้

เจา้หนา้ที่ชี้ แจง 

และ 

ใหค้ าแนะน า 

จบขั้นตอน 

เจา้หนา้ที่ 

ตรวจสอบ 

ขอ้มลูข่าวสาร 

ขอตรวจด ู

จบขั้นตอน 

ขอ้มลู 

เปิดเผยได ้

ขอส าเนา 

ผูม้าติดต่อช าระ

ค่าธรรมเนียม/

ค่าใชจ้่าย 

รบัส าเนาขอ้มลู

ข่าวสารและ

ใบเสร็จรบัเงิน 

จบขั้นตอน 



 

 

 

 

 

 

 

เป็นกฎหมายท่ีรองรบั  “สิทธิไดรู้”้ ของประชาชนในการ

รบัรูข้อ้มลูขา่วสารของราชการท่ีอยูใ่นความครอบครองของ

หน่วยงานของรฐัและก าหนดหนา้ท่ีของหน่วยงานของรฐัและ

เจา้หน้าท่ีของรฐั ใหต้อ้งปฏบิติัตามโดยยดึหลกั 

  

“ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร” คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ี

อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐั เช่น 

รายงานการท างานของหน่วยราชการ หรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

เอกชน เช่น รายงานการประกอบธุรกิจของเอกชนท่ีตอ้งแจง้ใหร้ฐั

ทราบ  เป็นตน้ 

  

 
  

พระราชบญัญติัขอ้มลูข่าวสารฯ ไดก้ าหนดสิทธิส าคญั 

ฯ แกป่ระชาชน  ดงัน้ี 

1. สิทธิไดรู้ ้(ตามมาตรา 7 แหง่ พ.ร.บ.ขอ้มลู

ข่าวสารฯ) หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูข่าวสารของราชการ

อยา่งน้อยลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา ไดแ้ก่ โครงสรา้งและ

การจดัองคก์ร, อ านาจหน้าท่ี, สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรบัขอ้มลู

หรือค าแนะน า และขอ้บงัคบั กฎ มติคณะรฐัมนตรี ค าสัง่ต่าง ๆ 

 2. สิทธิตรวจด ู(ตามมาตรา 9 แหง่ พ.ร.บ.ขอ้มลู

ข่าวสารฯ) หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารของ

ราชการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้

     - ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัที่มผีลต่อ     

                   เอกชน 

     - นโยบายและการตีความ 

     - แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

     - คู่มอืหรือค าสัง่เกี่ยวกบัวธีิปฏิบติังาน 

    - สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมลีกัษณะผกูขาดตดั

ตอนหรือสญัญาร่วมทุน 

     - มติคณะรฐัมนตรี คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย

กฎหมาย และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรฐัมนตรี 

      - ขอ้มลูข่าวสารตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 3. สิทธิขอดู (ตามมาตรา 11  แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูล

ข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐผู ้รับผิดชอบต้องจัดหาข้อมูล

ข่าวสารน้ันใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอันสมควร ซึ่งขอ้มูลข่าวสาร

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มลูข่าวสารทีมีอยูแ่ลว้ และพรอ้มจะใหไ้ด ้

มิใช่การต้องจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวมขึ้ นใหม่ ซึ่ ง

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการมีมติในการก าหนด

มาตรการและแนวทางในการปฏิบติักรณีท่ีมคี าขอขอ้มลูข่าวสาร

จากประชาชน ดงัน้ี 

    - กรณีเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐพรอ้ม

ท่ีจะจดัหาใหจ้ะตอ้งท าใหเ้สร็จภายในวนัท่ีรบัค าขอ 

    - กรณี ท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีขอมีเป็นจ านวนมาก 

หรือไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั  จะตอ้ง

แจง้ใหผู้ข้อขอ้มลูทราบภายใน 15 วนั รวมทั้งแจง้ก าหนดวนัท่ี

จะด าเนินการแลว้เสร็จดว้ย 

 4. สิทธิไดร้บัส ำเนำและขอใหร้บัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ตามมาตรา 9 และ 11  แหง่ พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ) บุคคลไม่

ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเกี่ยวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดู

ขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ โดยท่ี

หน่วยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมไดต้าม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

ทั้งน้ี  ตอ้งค านึงถึงการช่วยเหลือผูม้รีายไดน้้อยประกอบดว้ย 

 5. สิทธิคัดคำ้นกำรเปิดเผย  (ตามมาตรา 17 แห่ง 

พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐเห็นว่าการ

เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้

เสียของผู้ใด ใหเ้จา้หน้าท่ีของรัฐแจง้ใหผู้ ้น้ันเสนอค าคัดคา้น

ภายในเวลาท่ีก าหนด ซึ่งจะตอ้งไมน่้อย 

กว่า 15 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้ับแจง้ โดยผูร้ับแจง้มีสิทธิคัดคา้น

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารน้ันได้  โดยใหท้ าเป็นหนังสือถึง

เจา้หน้าท่ีของรัฐผู ้รับผิดชอบ ซึ่งเจา้หน้าท่ีต้องพิจารณาค า

คดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณาโดยไมช่กัชา้ 

 6. สิทธิรอ้งเรยีน (ตามมาตรา 13 แหง่ พ.ร.บ.ขอ้มลู

ข่าวสาร) บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าชา้ หรือไม่ไดร้ับความ

สะดวก ผูน้ั้นมีสิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารได ้

เวน้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูข่าวสารฯ 

หรือค าสัง่ไม่รับฟังค าคัดคา้น หรือค าสัง่ไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลง 

หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทั้ งน้ี   คณะกรรมการต้อง

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค า

รอ้งเรียน เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นก็ใหข้ยายเวลาได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 

60 วนั 

 7. สิทธิอุทธรณ ์(ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูล

ข่าวสารฯ) ในกรณี ท่ีเจา้หน้าท่ีมีค าสัง่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร หรือมีค าสัง่ไม่รับค าคัดคา้นของผูม้ีประโยชน์ได้เสีย 

บุคคลน้ันสามารถยื่นค าอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ค าสัง่

น้ัน ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ

วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัต่อไป 

 8. สิทธิไดรู้ข้อ้มูลข่ำวสำรสว่นบุคคลของตน (ตาม

มาตรา 2 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) บุคคลมีสิทธิได้รับรู ้

ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกบัตนเองจากหน่วยงานของรฐัท่ี

ควบคุมดูแลขอ้มลูข่าวสารน้ัน ๆ ไดถ้า้พบว่าขอ้มลูข่าวสารส่วน

บุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง ก็มีสิทธิยื่นค าขอให้

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูน้ันได ้

 
 

 
 

 

 

 

 

พระรำชบญัญตัขิอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร 

พ.ศ. 2540 

สิทธิตำมกฎหมำยขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร 


