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1. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 

                   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ
เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู (Right to 
know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจำเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูล
ขาวสาร มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ใหแกประชาชนตามวิธีที่กำหนด และกำหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจน
เก่ียวกับขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผย หรืออาจไมเปดเผยและใหความคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช
อำนาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไป เพ่ือประโยชน
ของประชาชนมากยิ่งข้ึน    

  ศูนยขอมูลขาวสาร เปนสถานที่ท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน

เพ่ือสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการเองได ในเบื้องตนสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พิจารณาเห็นวา  เพ่ือไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงใหถือวา
หนวยงานของรัฐท่ีตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารกำหนดใหเปนเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้น 
หมายถึง หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด 
และราชการสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา  เทศบาลตำบลกานเหลือง  เปนราชการสวนทองถิ่น  จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
 

2. วิธกีารเปดเผยขอมูลขาวสาร  มี 3 วิธี คือ 

 2.1. การพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)  หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงาน 
 (2) สรุปอำนาจหนาที่ท่ีสำคญัและวิธีการดำเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคำแนะนำในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เก่ียวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
     ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจำนวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 
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      ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจำหนาย
จายแจก ณ ที่ทำการของหนวยงานของรฐัแหงน้ันตามที่เห็นสมควร 
          มาตรา 8 ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะ
นำมาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลว
เปนเวลาพอสมควร    

 2.2 การจัดใหประชาชนเขาตรวจดู (มาตรา 9) ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
  (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคำสั่งที่เก่ียวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
  (2) นโยบายหรอืการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  7 (4) 
  (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจำปของปที่กำลังดำเนินการ 
  (4) คูมือหรอืคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรฐั ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 
  (5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
บริการสาธารณะ 
  (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจรงิ หรือขอมูลขาวสารท่ีนำมาใชในการพิจารณาไวดวย 
  (8) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
  ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา  
14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรอืตัดทอนหรอืทำโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
  บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาท่ีมีคำ
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคำนึง ถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง  
  มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา  7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมาย
เฉพาะกำหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน 

2.3 การจัดหาใหตามคำขอเฉพาะราย (มาตรา 11)   นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควา
ตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และคำขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่
ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้น ใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร เวนแต ผูนัน้ขอจำนวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
  ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให
หรือจะจัดทำสำเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารน้ันก็ได 
  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหน่ึงตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวใน
สภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทำ วิเคราะห จำแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ีนใหม เวนแตเปนการ
แปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบอ่ืนใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด  แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหา

2 



 

ผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จำเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสำหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชน
แกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
  บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึนใหมใหแก
ผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอำนาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 
  ใหนำความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม 
 มาตรา 12 ในกรณีที่มีผูยื่นคำขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  11  แมวาขอมูลขาวสารที่ขอจะ
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคำขอใหคำแนะนำ เพื่อไปยื่นคำขอตอ
หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรฐัผูรับคำขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคำขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทำโดยหนวยงานของรัฐ
แหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา  16  ใหสงคำขอนั้นใหหนวยงานของรัฐ
ผูจัดทำขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคำสั่งตอไป 

3. แนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
            จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกำหนดเปนมาตรการ
เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองมีการดำเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และได
บัญญัติในมาตรา 9   ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทำการของหนวยงานของรัฐ 

เม่ือวันที่  24 กุมภาพันธ 2541  โดยเรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”      
กำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสถานที่ใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก  จัดทำดัชนี เพ่ือใหคนควาได
สะดวก  จัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดโดยสะดวก และกำหนดระเบียบ

ปฏิบัติในการเขาตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารฯ สรุปไดดังน้ี 
 

1)  สถานที่ตั้ง 
    - ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก 
    -  เปนสัดสวน 
    -  มีปายชื่อศูนยฯ/ปายบอกทางเห็นชัดเจน 

2) วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
    - โตะ/เกาอี้ สำหรับเจาหนาท่ีและประชาชน 
    -  ตู/ชั้น ใสแฟมเอกสาร 
    -  เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท/โทรสาร 
    -  แบบฟอรม เครื่องเขียน 
    -  แผนภาพขั้นตอนการใหบริการ แผนพับ ฯลฯ 

3) การมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
    - ผานการอบรม/มีความรูเก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารฯ 
    - มีจิตบริการ (Service mind) 
    - จัดทำดัชนี/จัดทำแฟมขอมูลได 
    - สามารถปฏิบัติหนาที่ประจำศูนยไดอยางตอเนื่อง 
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4) การจัดทำดัชนี 

   - ดัชนีรวม 
    - ดัชนี/สารบัญประจำ 

5) การกำหนดระเบียบ/หลักเกณฑการใหบริการ (ตอ) 
   - มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงาน/การศึกษาดูงาน 
   - กำหนดชองทางการประชาสัมพันธศูนยฯ (บอรด ฯลฯ)    
   - กำหนดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนยขอมูลฯ และเว็บไซต) 
     - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของศูนยฯ 
     - จัดทำรายงานเสนอผูบังคบับัญชา 
            มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2554   กำหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำขอมูล
ขาวสาร ตามมาตรา 7 (เปนขอมูลที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 [เปนขอมูลท่ีคณะกรรมการ
กำหนดไวใน (1) – (8)] แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงานทุกหนวยงาน 
ดังนั้น ขอมูลขาวสารท่ีตองนำมาแสดงในศูนยขอมูลขาวสารฯ จึงเปนขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 และ 9 

3.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 7 
ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)    
1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงาน 
2.  สรุปอำนาจหนาที่ท่ีสำคัญและวิธีการดำเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดรูถึงบทบาทที่แทจริงของแตละ

หนวยงานรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทำงาน       
3. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคำแนะนำในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ เปนการเพิ่ม  

ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือทราบวาจะไปติดตอไดที่ใด จุดใด             
4.  หลักเกณฑที่มีสภาพอยางกฎมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน (ยกเวนกฎที่มีผลเฉพาะตอเจาหนาที่ใน

องคกร เชน  กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ไมมีผลตอเอกชนเปนการทั่วไป 
5.  ขอมูลขาวสารอืน่ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

  ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจำนวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้น ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐ
รวบรวม และจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขาย หรือ จำหนายจายแจก ณ ที่ทำการของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร 
 

3.2 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 9 

    ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูในศูนยขอมูลขาวสาร 

1.  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน ไดแก คำสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การ

วินิจฉัย การอุทธรณ ท่ีกระทำโดยเจาหนาที่  (เปนคำสั่งปกครอง) เชน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณตาม 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีเจาพนักงานทองถ่ินมีคำสั่งไมอนุญาตคำขอ ผลการพิจารณาอุทธรณคำสั่งไมอนุญาตตาม 

พ.ร.บ. สุราฯ คำสั่งไมอนุญาตใหตั้งทาเรือ คำสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนสงทางน้ำ  

                    2.  นโยบายสำคัญ หรือการตีความขอกฎหมาย  
        2.1 นโยบาย เชน  นโยบายรฐับาล   นโยบายตำรวจแหงชาติ  นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  นโยบาย
ของหัวหนาสวนราชการ เปนตน 
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                     2.2 การตีความขอกฎหมาย หรือผลการหารือ เชน  การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา การ

หารือขอกฎหมายเก่ียวกับการดำเนินการตาม มติ ครม.  และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  การหารือปญหา

การบังคับใช พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  เปนตน     

                  3. แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจำปของปที่กำลังดำเนินงาน เชน 
* แผนยุทธศาสตรของหนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ   
* แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ   

                  4. คูมือหรือคำสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 
เชน  
  *  คูมือการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
 *  คูมือการขอประกันตัวผูตองหาในชั้นตาง ๆ (ชั้นตำรวจ ชั้นศาล) 
 *  คูมือการขออนุญาตตั้งโรงแรม สถานบริการ การพนัน  
 *  คูมือการขออนุญาตตั้งปมน้ำมัน  
 *  แผนแมบทของหนวยงาน หรือ แผนพัฒนาดานตาง ๆ ของปที่กำลังดำเนินการ ที่กำหนดไว
ในแผน        
 *  เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ....   
 *  แผนการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ....  

5.  สิ่งพิมพที่ไดมีการอางถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
         ถามีการจัดพิมพเผยแพรไวจำนวนพอสมควรแลว ก็ไมจำเปนตองนำลงพิมพในราชกิจจาฯ 
ทั้งหมด ลงพิมพแตเพียงวา ไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว โดยอางถึงสิ่งพิมพที่มีการเผยแพรแลวไวในราช
กิจจาฯ ดวยกฎหมายจึงกำหนดใหตองนำสิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจาฯ นำมารวมไวเพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูไดดวย  เชน ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ 42 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี         

6.  สัญญาสมัปทาน  สัญญาท่ีมีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทำบริการสาธารณะ  
          6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ เชน 
สัญญาสัมปทานการเดินรถประจำทาง  สัญญาสัมปทานทางหลวง  สัญญาสัมปทานใหเอกชนเก็บขยะมูลฝอยของ 
กทม. เปนตน จัดทำประโยชนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัมปทานการทำเหมืองแร  สัมปทานการทำไม  
สัมปทานเก็บรังนกนางแอน เปนตน   
     6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิเอกชนกระทำการแตเพียงผูเดียว เชน 
สัญญาใหผลิตสุรา 
 6.3 สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่เปนของรัฐแตมี
การรวมทุนกับเอกชนในการจัดทำ เชน สัญญารวมทุนระหวาง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติกชีวภาพ 
เปนตน 
 6.4 สัญญาอื่นๆ เชน สัญญาจัดซื้อจัดจางตาง ๆ   

7.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย  และแตงตั้งโดยมติ ครม. 
     7.1 มติ ครม. 
                        7.2 มติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย เชน มติคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย   
 

5 



 

    
เปนตน และท่ีแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) มติคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มติคณะกรรมการมาตรฐานสินคา มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ    
มติคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานกอสราง เปนตน 

8. ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด  
     8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว (21 ต.ค. 
2542)  
     8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางประจำเดือน ตามแบบ สขร.1 (1 ธ.ค. 2543)  
 8.3 ขอมูล/เอกสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพ (7 มิ.ย. 2553)  

           ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผย ตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรอืทำโดยประการอ่ืนใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนน้ัน บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู สำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำ
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการน้ีใหคำนึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย ทั้งน้ีเวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให
เปนไปตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 
  
 
 
  

เทศบาลตำบลกานเหลือง  ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  

โดยใชชื่อวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาลตำบลกานเหลือง”      โดยมีหนาท่ีใหบริการ
ขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งอยูที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
กานเหลือง ชั้น  1  ตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230   
โทร.04๓-๓06๑๓๘ 
 
  
 

 การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาล
ตำบลกานเหลือง  มีวัตถุประสงค ดังน้ี   
 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานประจำศูนยขอมูลขาวสาร หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมีการปฏิบัติถูกตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันภายใตขอกำหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ 
 2. เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มีประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการทำงานของผูเกี่ยวของทุกระดับ 
 4. เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการประสานงานและเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานและของจังหวัด สามารถใชในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานได
ทุกขั้นตอน 
 6. เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัตงิาน ใหกับเจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ 
  
 

 
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารนี้ ครอบคลุมถึงสาระสำคัญตามขอ

กฎหมายขอมูลขาวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการปฏิบัติที่
เก่ียวของ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงสำหรับผูปฏิบัติงานประจำศูนยขอมูลขาวสาร หรือผูที่ตองการศึกษาหา
ความรูเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร   

 
 
  

 ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทำไวในรูปของเอกสาร 
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง  แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 
 ขอมูลขาวสารของราชการ  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกชน 

     ศูนยขอมูลขาวสารฯ ของเทศบาลตำบลกานเหลือง 

วัตถุประสงค 

คำจำกัดความ 

ขอบเขต 
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ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริงที่เปน “สิ่งเฉพาะตัว” ของ

บุคคล  ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม  
เปนตน  
 หนวยงานของรัฐ  หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภู มิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 
 

 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ  เก่ียวของกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้ 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ 
1.  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
 

1.1 กำกับดูแล ใหคำปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 
 

๒.  คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตำบลกานเหลือง โดยปลัดเทศบาล เปนประธาน 
คำสั่ง ท่ี 116/2559 ลงวันท่ี 4  เมษายน  25๕๙ 
 
 
 
 
 
 
๓. เจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตำบล
กานเหลือง ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ คำสั่ง ที่ ๑๑๗/๒๕๕๙  ลงวันที่ 
4  เมษายน  25๕๙ 

๒.1 จัดทำแผนพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการประจำป  
๒.2 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
๒.3 พิจารณาขอมูลขาวสารราชการที่เปดเผยหรอืมิตอง
เปดเผย  
๒.4 ประสานงานขอมูลขาวสารเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร และจัดทำดัชนีขอมูลขาวสารและ
จัดสงขอมูลขาวสารของสำนักงานฯ ที่ตองเปดเผยตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓.1. รวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 แหง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไว ณ ศูนยขอมูล
ขาวสาร อยางครบถวนและเปนปจจุบัน 
๓.2. จัดทำดัชนีขอมูลขาวสาร โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่
ประชาชนสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว  
๓.3. อำนวยความสะดวก ใหบริการประชาชน เผยแพร
ประชาสัมพันธ พัฒนาระบบการใชบริการศูนยขอมูลใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และจัดทำทะเบียนสำหรับผูมาใชบริการ
๓.4 รายงานผลการดำเนินงานของศูนยขอมูลฯ  
๓ .5 เลขาฯคณ ะทำงานฯ  ผู รับผิดชอบ/เจ าภาพหลั ก 
๓.6 หนวยสนับสนนุการดำเนินงานศูนยขอมูลฯ 

 
 
 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
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   การใหบริการขอมูลขาวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ไมยุงยากสลับซับซอน เจาหนาที่หรือ 
ผูใหบริการสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ที่ระบุตามขางลางนี้ จะทำใหการใหบริการแกผูมารับบริการ เปนไป
ดวยความรวดเร็ว   ถูกตอง ครบถวน  และที่สำคัญ ทำใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนตอตัวเจาหนาที่ /สำนักงานหรือองคกร  
   การบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สามารถดำเนินการได ดังนี้.- 
1. รับเรื่องคำขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จุดรบับริการ ซึ่งผูเขียน ตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดังน้ี 
   1.1  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล เชน ชื่อ ที่อยู สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท  (ถามี) และวันที่ขอขอมูล 

   1.2  รายละเอียดเก่ียวกับขอมูล เชน ชื่อเอกสารที่พอเขาใจ วิธีตองการไดขอมูล (ตองการดู/ตองการสำเนา) 
หรือ (ตองการสำเนาที่มีการรับรองความถูกตอง)                                                                             
   1.3  เหตุผลท่ีขอขอมูล 
2. หากเปนขอมูลทั่วไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องที่สงผลตอการดำเนินงานของหนวยงานให
นำเสนอผูบังคบับัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 
3. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ 
 

ขอพึงปฏิบัติ 
 การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ   
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ประชาชนผูใชบริการขอ

ตรวจดูขอมูลขาวสาร 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหการตอนรับ 

และใหคำแนะนำการใชบริการศูนยขอมูลฯ 

การแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนผูใชบริการศูนยขอมูลฯ

ขอมูลฯ 

    ตรวจดูและคนหาขอมูลขาวสารที่ตองการที่เก็บไวในศูนยขอมูลฯ   

จาก  ๑. แฟมบัญชี/ดัชนีขอมูลขาวสาร   หรือ 

       ๒. เครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยขอมูลฯ  หรือ 

       ๓. ติดตอเจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลฯ  
 

เจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลฯพิจารณาวา 

จะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคำขอไดหรือไม 

 

เขียนคำขอขอมูลขาวสารตามแบบฟอรม 

ไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน 

แนะนำใหขอขอมูลที่ 

หนวยงานอื่น 

ท่ีควบคุมดูแลขอขอมูลขาวสารนั้น 
 

มีขอมูลขาวสารในหนวยงาน 

ท่ีเก็บไวใน ศูนยขอมูลฯ หรือ  

แยกเกบ็ไวตางหาก  

 

ชี้แจงเหตุผล 

เปดเผยขอมูล 

นำเอกสารขอมูลมาใหตรวจดู 

 

กรณีไมเปดเผยขอมูล 

ถายสำเนาเอกสารขอมูลและ 

รับรองสำเนาถูกตองให  
 

แผนผงัข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 

 ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานวาน 
 

หมายเหตุ : 

๑. ระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร 

ดำเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วัน ที่รับคำขอ 

๒. หากขอมูลขาวสารท่ีขอมีจำนวนมากไมสามารถ

ดำเนินการใหแลวเสร็จ เจาหนาที่จะแจงกำหนดวันให

ผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วัน 

๓. ถาสงสัยเปนบุคคลตางดาว ขอดูหลักฐาน อาจไมให
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คำอธิบายแผนผังขั้นตอน 
การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

เทศบาลตำบลกานเหลอืง 
1. แนะนำใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีที่ศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทำเตรียมไวเพ่ือสืบคนหาขอมูล
ขาวสารตามที่ตองการ 
2. ชวยเหลือ ในการใหคำแนะนำและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน 
3. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารที่มีไวบรกิารประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและตองใหคำแนะนำกับ
ประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ที่ใด อยางไร ทั้งนี้ตองคำนึงถึงความสะดวกของประชาชน
เปนหลัก 
4.  ในกรณีท่ีสงสัยวาเปนคนตางดาวมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลขาวสาร มีสิทธิขอดู
บัตรประจำตัวของผูที่เจาหนาที่สงสัยวาจะเปนคนตางดาว ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบริการก็ได แตเจาหนาท่ีจะ
ขอใหประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนโดยพร่ำเพรื่อ หรือโดยไมมีเหตุสงสัยไมได เพราะเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชนเกินควร 
*5.  เมื่อประชาชนขอถายสำเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดำเนินการถายสำเนาใหโดยคิดคาธรรมเนียม 
เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน 1 บาท ขนาดกระดาษ F4 หนาละไมเกิน 1.50 บาท เปนตน   
*6.  หากประชาชนตองการใหรับรองสำเนาถูกตอง เจาหนาที่จะคิดคาธรรมเนียมอัตรารับรองละไมเกิน 5 บาท   
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหคำนึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดวย 

 
หมายเหตุ 
*  ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสำเนา หรอืขอสำเนา
ที่มีคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เพ่ิมเติม 
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 1.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 2.  ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
       2.1 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่  24 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการท่ีเกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใชบังคับ 
     2.2 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่  24 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
     2.3 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง การเรียก
คาธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 
    2.4 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง กำหนดให
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเปนขอมูล
ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
     2.5 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2543 เรื่อง กำหนดให
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
       2.6 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540  ใหไว ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2541 
      2.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ใหไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอางองิ 
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ภาคผนวก 



 

      
 
 
 

         ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลกานเหลือง ไดออกแบบหรือจัดทำแบบฟอรมเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และใหปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งศูนยขอมูลขาวสารหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ สามารถนำไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานได  

ทะเบียนผูใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
สวนราชการ/หนวยงาน ............................................. 

  ประจำเดือน .................................................... 

ลำดับ 
ที่ 

วันเดือนป ชื่อ-สกุล อาชีพ ที่อยู/โทรศัพท 
รายการขอมูล 

ขาวสารที่ขอรับบริการ 
วัตถุประสงค 

ลายมือช่ือ 
ผูขอรับ
บริการ 

ลายมือชื่อ 
เจาหนาที่

ศนูยขอมูลฯ 

หมาย
เหตุ 

                    
                    
                    
           
          

แบบฟอรมที่ใช 
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โปรดทำเครื่องหมาย   ในชอง     หนาคำตอบ 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

 1. เพศ    ชาย   หญิง 

 2. อายุ                 ป 

 3. ระดับการศึกษา                                                                                 . 

 4. อาชีพ                                                                                                 . 

สวนที่ 2   ขอมูลที่เกี่ยวกับการติดตอใชบริการ 

 1.  ทานมาใชบริการศนูยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตำบลกานเหลือง 

    1. ครั้งแรก    2. มากกวา  1  ครั้ง 

 2.  ทานเคยใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  เทศบาลตำบลกานเหลือง 

       โดยการสบืคนจากเว็ปไซตของหนวยงาน     http://www.tessabankanluang.go.th/ . 

    1. เคย    2. ไมเคย 

 3.  ทานมาใชบริการศนูยขอมูลขาวสารของราชการ  เทศบาลตำบลกานเหลือง 

       ในการขอดู  สืบคนขอมูลขาวสาร  เรื่อง................................................................................... 

..................................................................................................................................................                         

สวนที่ 3   ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารฯ 

      (โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดย 

 1   =   ความพึงพอใจนอยที่สุด  ๒ = ความพึงพอใจนอย 

๓   =   ความพึงพอใจปานกลาง  ๔ = ความพึงพอใจมาก 

๕   =   ความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการศนูยขอมูลขาวสารของราชการ 
เทศบาลตำบลกานเหลอืง  อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 
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ลำดับ การใหบริการ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 ดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ      

1. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ      

2. ความถูกตอง  ครบถวน      

3. มีความเสมอภาคในการใหบริการ เชน  การใหบริการตามลำดับคิว      

ลำดับ การใหบริการ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      

4. ความสุภาพเรียบรอยในการพูดจา      

5. ความกระตือรือรนในการใหบริการ      

6. การใหคำแนะนำของเจาหนาที่      

7. ความเอาใจใสในการใหบริการ      

8. การใชขอมูล และการตอบขอซักถามของเจาหนาที่      

9. ความซื่อสัตย   สุจริต      

 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก      

10. ความพรอมของวัสดุอุปกรณ    เอกสารแนะนำความรู      

11. ความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่      

12. ความเหมาะสมของสถานที่ใหบริการ      

 ภาพรวม      

13. ความพึงพอใจของการใหบริการของศนูยขอมูลขาวสารฯ      

สวนที่ 4   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 4.1  ดานกระบวนการข้ันตอน

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................                                                                                                                     

 4.2  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ                                                                                                            

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
                                                                                                                                                                         
. 

1๖ 



 

                                                                                                                                                                        

 4.3  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                          

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
                                                                                                                                                                                                                      

 4.4  ดานภาพรวม                                                                                                                                

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                         
. 
                                                                                                                                                                         
. 
 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตำบลกานเหลือง 
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แบบรายงานสถิติการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
สวนราชการ....เทศบาลตำบลกานเหลือง....อำเภอแวงนอย......จังหวัดขอนแกน............... 

การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ประจำเดือน.......................................................   
 

ประเด็น/กิจกรรม 
จำนวน ใหบริการ 

ปฏิเสธการให
ขอมูลเนื่องจาก
เปนขอมูลตาม  

ม.14 และม.15 

หมายเหตุ 

ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง  
1. ประชาชนมาใชบรกิารตรวจดู คนควา
ขอมูลขาวสาร ณ สถานที่ที่จัดไวใหบริการ 

- - - - - -  

2. ประชาชนใชบริการตรวจดูขอมูล คนควา
ขอมูลขาวสาร ณ ชองทางอ่ืนๆ เชน ทาง
เว็บไซต,ทางโทรศัพท เปนตน 

- - - - - -  

3. ขอตรวจดู/ขอสำเนาขอมูลขาวสารตาม ม.
7 และม.9 (8 แฟม) 

- - - - - -  

4. ขอตรวจดู/ขอสำเนาขอมูลขาวสารตาม ม.
11 (ขอมูลอ่ืนๆ ที่ศนูยฯมิไดจัดไว) 

- - - - - -  

5. การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่
อาจกระทบถึงผลประโยชนไดเสียของผูอ่ืน 
หนวยงานไดแจงใหผูนั้นเสนอคำคัดคานกอน 

- - - - - -  

6. ขอตรวจดู/สำเนาขอมูลขาวสารสวน
บุคลากรตาม ม. 25 

- - - - - -  

7. ขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลตาม 
ม. 25  

- - - - - -  

8. เปดเผยโดยไดรบัความยินยอมเปนหนังสือ
จากเจาของขอมูลตาม ม.24 

- - - - - -  

9. เปดเผยขอมูลตาม ม.24(1)-(9) (ไมตอง
ไดรับความยินยอม) 

- - - - - -  

10. เปดเผยโดยแจงใหเจาของขอมูลทราบ
กรณีจัดสงขอมูลขาวสาร (ม.23) 

- - - - - -  

รวมทั้งสิ้น        
 
 

   ลงชื่อ..........................................................................ผูรายงาน  
                                              (.................................................................)  
                                           ตำแหนง....................................................... 
                                        วัน/เดือน/ป ........................................................ 
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แบบคำขอขอมูลขาวสารทางราชการ 
                                                    เขียนท่ี เทศบาลตำบลกานเหลือง 
                      อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
                                                                       วันที่...............เดือน...................................พ.ศ........................  
                   ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป อาชีพ....................................................  
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................บานเลขที่/สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา.....................................  
หมูที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................................แขวง/ตำบล...................................................  
อำเภอ.................................................จังหวัด..........................................เบอรโทรศพัท...................................................... 
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 
 โดย    ขอตรวจดูขอมูลขาวสาร         ขอเอกสาร/ขอมูล   
 ในเรื่องตอไปนื้    

1)......................................................................... 2)........................................................................... 
3)......................................................................... 4)...........................................................................  

เพ่ือนำไป............................................................................................................................................................................  
 

                                                             (ลงชื่อ).......................................................ผูยื่นคำขอ                          
                                                                      (...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคำขอขอมูลขาวสารทางราชการ 
                                          ตัวอยางกรอกคำขอ 
                                                        แบบคำขอขอมูลขาวสารทางราชการ 

(สำหรับเจาหนาที่) 
 

(ลงช่ือ).............................................เจาหนาที่รบัคำขอ 

       (...............................................) 
วันท่ี.........../....................../............. 

คำสั่ง 
       อนุญาต................................................. 
        ไมอาจดำเนินการได เนื่องจาก 
                 คำขอไมชัดเจน           ไมมีขอมูล  
        ไมอนุญาต  เนื่องจาก 
                 ขอจำนวนมากหรือบอยครั้ง โดยไมมเีหตุอันควร 
                 อาจเสียหายตอสถาบันพระมหากษตัริย 
                 เปดเผยไมไดตามมาตรา ๑๕ เนื่องจาก............ 
................................................................................................. 
   (ลงช่ือ)..........................................ปลัดเทศบาล 
           (นายธนสมบัติ  ปกโคทานัง) 
     วันท่ี.........../........................../................. 

 (สำหรับเจาหนาที่) 

ไดดำเนินการ 

             ใหขอมูล/เอกสาร ท่ีผูขอตองการแลว 

             ใหเขาดูขอมูล/เอกสารแลว 

             นัดมารับเอกสาร วันที่....................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................เจาหนาที่ 
     (...................................................) 
วันท่ี........../......................./................ 

(สำหรับผูขอ) 

ขาพเจา 

                 ไดรับบริการตามคำขอเรียบรอยแลว 

                 ไดยืมเอกสารไปและจะสงคนืในวันที่........................... 
 

(ลงช่ือ)...........................................ผูย่ืนคำขอ/ผูรับขอมูล 

       (..............................................) 
  วันที่.........../..................../............. 

(สำหรับผูขอ) 

ขาพเจา 
                 ไดสงคืนขอมูลขาวสารแลว เมื่อวันที่.......................... 
 

(ลงช่ือ)...........................................ผูยื่นคำขอ/ผูสงเอกสารคืน 

       (..............................................) 
 

(สำหรับเจาหนาที่) 
     ขอมูลขาวสาร 

รับที่............/............. 
วันที่........................... 

 1๙ 



 

 

                                                       แบบคำขอขอมูลขาวสารทางราชการ 
                                                                                          เขียนที่ เทศบาลตำบลกานเหลือง 
                      อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
                                                                       วันที่......๒.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ.....๒๕๕๙.............  
                   ขาพเจา............นางรวย......มากม.ี.........อายุ....๒๕.......ป  อาชีพ............ประกอบธุรกิจสวนตัว.................. บัตร
ประจำตัวประชาชนเลขที่....1-2345-67890-12-3...บานเลขที่/สถานท่ีทำงาน/สถานศึกษา...............บ.KL.......... หมูที่.....
๒.........ตรอก/ซอย..............-...............ถนน...............-...............แขวง/ตำบล.......กานเหลือง.................................. อำเภอ
...................แวงนอย........................จังหวัด..........ขอนแกน.......................เบอรโทรศัพท....012-3456789........ 
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 
 โดย    ขอตรวจดูขอมูลขาวสาร         ขอเอกสาร/ขอมูล   
 ในเรื่องตอไปนื้    

1)......แผนพัฒนาสามป....................................... 2)........................................................................... 
3)......................................................................... 4)...........................................................................  

เพ่ือนำไป...............ประกอบขอมูลเชิงธุรกิจ...................................................................................................  
 

                                                             (ลงชื่อ).......นางรวย.......มากมี..............ผูยื่นคำขอ                          
                                                                    (........นางรวย.......มากมี........) 
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(สำหรับเจาหนาที่) 

(ลงช่ือ).............................................เจาหนาที่รบัคำขอ 

       (...............................................) 
วันท่ี.........../....................../............. 

คำสั่ง 
       อนุญาต................................................. 
        ไมอาจดำเนินการได เน่ืองจาก 
                 คำขอไมชัดเจน           ไมมีขอมูล  
        ไมอนุญาต  เนื่องจาก 
                 ขอจำนวนมากหรือบอยครั้ง โดยไมมเีหตุอันควร 
                 อาจเสียหายตอสถาบันพระมหากษตัริย 
                 เปดเผยไมไดตามมาตรา ๑๕ เนื่องจาก............ 
................................................................................................. 
   (ลงชื่อ)..........................................ปลัดเทศบาลตำบลกานเหลือง 
           (นายธนสมบัติ  ปกโคทานัง) 
     วันที่.........../........................../................. 

 (สำหรับเจาหนาที่) 

ไดดำเนินการ 
             ใหขอมูล/เอกสาร ท่ีผูขอตองการแลว 

             ใหเขาดูขอมูล/เอกสารแลว 

             นัดมารับเอกสาร วันที่....................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................เจาหนาที่ 
     (...................................................) 
วันท่ี........../......................./................ 

(สำหรับผูขอ) 

ขาพเจา 

                ไดรับบริการตามคำขอเรียบรอยแลว 

                ไดยืมเอกสารไปและจะสงคืนในวันที่๕.มกราคม ๒๕๕๙ 

(ลงช่ือ).....นางรวย.......มากมี........ผูยื่นคำขอ/ผูรบัขอมูล 

       (........นางรวย.......มากม.ี......) 
  วันที่...๒.../...มกราคม.../..๒๕๕๙.... 

(สำหรับผูขอ) 

ขาพเจา 
               ไดสงคืนขอมูลขาวสารแลว เมื่อวันที่..๕.มกราคม ๒๕๕๙..

ลงช่ือ)....นางรวย.......มากม.ีผูย่ืนคำขอ/ผูสงเอกสารคืน 

       (.....นางรวย.....มากมี......) 
 

(สำหรับเจาหนาที่) 
     ขอมูลขาวสาร 

รับที่............/............. 
วันท่ี........................... 

 ๒๐ 



 

 
                            หนังสือรองเรียน 
 

วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ............... 
 

เรื่อง      รองเรียน................................................................................ 
 

เรยีน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

      ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล ............................................................. 
อยูบานเลขท่ี .................................. หมูที่ ................. ถนน ....................................................................... 
ตำบล / แขวง .................................... อำเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ................................. 
รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท ........................................................................... 
ขอรองเรยีนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ .................................... 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
ไดกระทำการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยมีขอเท็จจริง  ดังนี้ 

     (1)  .......................................................................................................................................... 
     (2)  .......................................................................................................................................... 
     (3)  .......................................................................................................................................... 

      พรอมนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง..................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................... จำนวน ..........................แผน 
 

      จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน 
(..........................................) 
 
 

สถานที่ติดตอ       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2282-1366  โทรสาร.  0-2281-8543 

  2๑ 



 

 
หนังสืออุทธรณ 

 

                                                                                      เขียนที่........................................ 
 

วันที่ ............................................................................. 
 

เรื่อง   อุทธรณคำสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ.............................................................................. 
 

เรยีน   ประธานกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ 
 

      ขาพเจา.............................................................. ตำแหนง / อาชีพ .......................................... 
อยูบานเลขท่ี .................. ตำบล ............................... อำเภอ ............................ จังหวัด ............................ 
โทรศพัท .......................................................  มีความประสงคขออุทธรณคำสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ของ ..............................................................................................................................  

     ดวยเมื่อวันที่ ........................................ ขาพเจาไดใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจำนวน...........รายการ จาก ............................................................... 
ดังมีรายละเอียดตามสำเนาคำขอที่แนบมาพรอมนี้      ตอมาเม่ือวันที่ ....................................................... 
.................................................................................... ไดมีคำสั่งปฏิเสธไมอนุญาตใหตรวจดู / ใหสำเนา 
เอกสารดังกลาว  โดยใหเหตุผลวา ............................................................................................................. 
............................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนา 
หนังสอืปฏิเสธของ ..................................................................................... ที่แนบมาพรอมน้ี 
      ขาพเจาจึงขอใชสิทธิอุทธรณคำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ ......................................... 
ตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ลงชื่อ) ............................................ ผูอุทธรณ 
   (..............................................) 

 

สถานที่ติดตอ       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร.  0-2281-8543 

 
 
 
 
 
 
 

 2๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   นายกเทศมนตรีตำบลกานเหลือง  
                                                                 

 
 
                                                       
                                  หัวหนางาน และเจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลขาวสารฯ  
                                       เทศบาลตำบลกานเหลือง  
 
 
                                                      
 
 

      หัวหนางานและเจาหนาที่ประจำศูนยขอมูลขาวสารฯ       
                          เทศบาลตำบลกานเหลือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 

คณะทำงาน 

ผูรวบรวมและจดัทำขอมูล 

ผูจัดทำ 


