
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

 การด าเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน ของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  ให้ประชาชนได้รับทราบใน ๓  รูปแบบ  หรือ  ๓  วิธีการ ดังนี้ 

๑.  การน าข้อมูลข่าวของราชการตามท่ีกฎหมายก าหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา  ๗  

 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๗  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ๑.๑  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินการ 
 ๑.๒  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 ๑.๓  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ๑.๔  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบแบบแผน  นโยบาย  หรือการ
ตีความ  ทั้งนี้  เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๕  ข้อมูลข่าวสารยื่นตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
      ๒.   การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้  (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ) 
มาตรา  ๙ 
 แห่งราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๙  ของกฎหมาย  เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด  (ประกาศ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู)  ได้แก่ต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้สะดวก   ต้องจัดท าดัชนีหรือรายการข้อมูล
ข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง   ในการจัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูนี้  กฎหมายได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง 
ถูกต้องด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   อย่าง
น้อยที่สุดตามที่กฎหมายก าหนด  ได้แก่ 
 ๒.๑  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 ๒.๒  นโยบายหรือการตีความที่ไม่ข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๓  แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
 



 ๒.๔  คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ 
เอกชน 
 ๒.๕  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีกรอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๖  สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 ๒.๗  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูล 
 ๒.๘ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 
 
๓.  เปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นเฉพาะรายการ 
มาตรา  ๑๑   
 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอ  โดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใด
ของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงานของ
รัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควรซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนตามวิธีนี้  มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี  ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน  ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย  
หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะรายนี้  แตกต่างจาก  ๒  วิธี
แรก  ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดท่ีต้องน ามาเปิดเผยโดยน าไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้องน ามาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชนเข้ามาตรวจดูได้
ตลอดเวลา 
 หลักปฏิบัติ  ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผู้นั้น  ระบุข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ
ในเวลาอนัสมควร  ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเป็นการจัด
ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี  ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน  จึงอาจถือได้ว่า  
เป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจดูวา่มีข้อมูลขา่วสารอยู่ในศนูย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 

ช่วยเหลือแนะน าค้นหาจากดัชนี  ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเก็บ  ณ  ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร

หรือที่แยกเก็บไว้ต่างหาก 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลตา่งด้าว  ขอดูหลักฐาน

เจ้าหน้าที่อาจไม่ให้บริการได้ 

ถ่ายส าเนา 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ให้กรอกแบบฟอร์มค าขอ (ถา้มี) 

ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม

หรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง 

ขอรายละเอยีด  ชื่อ  ที่อยู่  ท่ีติดตอ่ 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลตา่งด้าว  ขอดู

หลักฐานเจ้าหน้าที่อาจไม่ให้บริการได้ 

 
แนะน าให้ไปท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารแห่งอื่น 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาวา่จะเปดิเผย

ข้อมูลข่าวสารต่อไปได้หรือไม่ 

 

ติดต่อนัดหมายมาฟงัผลค าขอ 

ถ่ายส าเนา 

รับรองส าเนาถูกต้อง 



ก าหนดระยะเวลา 
การบริการข้อมูลข่าวสารตามค าขอให้หน่วยงานด าเนินการให้บริการภายในก าหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑)  การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอส าเนาหรือขอส าเนาที่รับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ด าเนินการให้ลล้วเสรจจภายในวันท าการที่ได้ขอนั้น 

(๒)  การให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ  ท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูลลของหน่วยงานใน 
สังกัดให้หน่วยงานในสังกัดท่ีมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้  จะต้องด าเนินการให้ลล้วเสรจจเรจวหรือ
ภายในวันที่มีค าขอ 

(๓)  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอจ านวนมาก  หรือไม่สามารถด าเนินการให้ลล้วเสรจจภายใน ๑๕ 
วัน  จะต้องลจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบภายใน  ๑๕  วัน  รวมทั้งก าหนดวันที่จะด าเนินการลล้วเสรจจ
ให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 

 

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

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

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรียน ...............................................  

ข้าพเจ้า...................................................... ...ต าแหน่ง/อาชีพ................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี.................................ต าบล..............................อ าเภอ............................จังหวั ด............................... 

โทรศัพท์...............................................มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้ 

๑. ............................................................................................................................. ........... 
 
๒. ...........................................................................................................................................  

 
๓. ............................................................................................................................. .............. 

 
๔. ............................................................................................................................. .............. 

 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 

 

                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                   (ลงชื่อ).............................................. ผู้ขอ 

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

หมายเหตุ  :  ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 

๑. ต้องเป็นคนไทย 
๒. ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง 
๓. ไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 


