
 

 

1. กรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
๒. กรณีการขอส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการมีค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่าย ให้ช าระค่าบริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้มาติดต่อจะได้รับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 
๓. กรณีที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารหรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่ 
จะให้ค าแนะน าแก่ท่าน 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารมีหลายช่องทางดังนี้ 

 

๑. ติดต่อโดยตรง ณ ห้องส านักปลัด ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขนงพระ 
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและ 
ประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
http://www.khanongpra.go.th, แผ่นพับ ฯลฯ 
๓. โทรศัพท์สอบถามข้อมูลข่าวสาร ๐๔๔-๙๘๒๕๒๑ 
๔. ติดต่อทางไปรษณีย์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนงพระ  อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา  ๓๐๔๕๐ 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ขนงพระ 

ผู้มาติดต่อแจ้งความจ านง 

ไม่มีข้อมูลหรือ 
ข้อมูลเปิดเผย

ไม่ได้ 

เจ้าหน้าที่ชี้แจ้ง และ
ให้ค าแนะน า 

จบขั้นตอน 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูล

ข่าวสาร 

ขอตรวจดู 

ข้อมูล
เปิดเผย

ได้ 

ขอส าเนา 

ผู้มาติดต่อช าระ
ค่าธรรมเนียม/ 

ค่าใช้จ่าย 

จบขั้นตอน 

จบขั้นตอน 

รับส าเนาข้อมูล
ข่าวสารและ
ใบเสร็จรับเงิน 

ข้อแนะน าส าหรับผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 



  
 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่
รองรับ  “สิทธิได้รู้ ” ของประชาชน โดยได้ก าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้ 
าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวคิดหลักการ เพ่ือ 
 ๑.ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
ของรัฐ โดยก าหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพ่ื อให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคม
ประชาธิปไตย 
 ๒.รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอค าปรึกษา สิทธิใน
การตรวจสอบดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของทางราชการ สิทธิใน
การขอส าเนา หรือส าเนาที่มีการรับรอง สิทธิในการได้รู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ
ในการด าเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุทธรณ์ 
 ๓.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ สามารถ
เปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น ” โดย
ยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น 
 

 

 

 

ตัวอย่างการเขียนค าขอดู/ตรวจด/ูส าเนาข้อมูลข่าวสาร 

เขียนที……(ระบุสถานท*ีเขียน/ที่อยู่ผู้เขียน) 
วันท…ี…………………….. 

เร่ือง ขอตรวจดูและขอส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรียน นายก อบต.ขนงพระ 

 ข้าพเจ้า……………………………ต าแหน่ง/อาชีพ....................อยู่บ้านเลขที่.......... 
ต าบล………………..อ าเภอ……………………จังหวัด……………….โทรศัพท…์…………………….
มีความประสงค์ขอตรวจดูและขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี ้

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ................................................................................................................................... 

 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเงินจ านวน .................บาท เพือ่ช าระเป็นค่าธรรมเนียม
การคัดส าเนาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)................................................... 
       (…………………………………………) 

 

 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

       

http://www.khanongpra.go.th 
โทรศัพท์. ๐๔๔-๙๘๒๕๒๑  โทรสาร.๐๔๔-๙๘๒๕๒๑  ต่อ ๘ 

เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
นั้น เนื่องจากในระบบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการด า เนินงานต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ า เป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตามความเป็น จริง
อันเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปเพื่อ  ประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 

 

เพิ่มความโปรงใส 

สร้างความม่ันใจ 

อบต.ขนงพระ 
พร้อมด าเนินการ 

พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราชการ 
 



  ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน 

วันที.่......เดือน.........พ.ศ....... 

เรียน นายกอบต.ขนงพระ 

 ข้าพเจ้า.............................................นามสกุล…………………............................. 
อยู่บ้านเลขที ่........................ตรอก/ซอย....................................หมู่ที่............................ 
ถนน.................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................ 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์.........................โทรศัพท.์................................ 
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่า 
หน่วยงานของรัฐคือ........................................................................................................ 
ได้กระท าการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 เก่ียวกับกรณีเพิกเฉยไม่พิจารณาค าขอดูข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า โดย
เมือ่วันที่ ............................ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัต ิขอดูเอกสาร  
จ านวน...............รายการ (รายละเอียดตามส าเนาค าขอที่แนบ)  
จาก...............................................................................   
และข้าพเจ้าได้ติดตามทวงถามหลายครัง้แต่หน่วยงานดังกล่าวมิได้ด าเนินการใดๆ ให้
ข้าพเจ้าโดยไม่มีเหตุผล จงใจเพิกเฉยไม่ให้ความสะดวกแก่ข้าพเจ้า 

 จึงขอร้องเรียนหน่วยงานดังกล่าวและขอให้กรรมการ 
ด าเนินการต่อไป พรอ้มนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพือ่ประกอบ 
การพิจารณามาด้วย คือ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

   (ลงชื่อ)..................................ผู้ร้องเรียน 
(...................................)                                 

~ สิทธิในการขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

 ~ สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอส า เนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ ได้  

 ~ สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ นอกจาก ข้อมูลข่าวสารที่ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว  

 ~ สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน สิทธิในการ
ขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้ องตามท่ีเป็นจริง 
รวมทั้งมีสิทธิ อุทธรณ์ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค า สั่ง ไม่ยินยอมแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ 

 ~ สิทธิในการด าเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้
ความ สามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม  สิทธิในการร้องเรียน เมื่อเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐไม่ จัดพิมพ์ข้อมูลที่ก าหนดไว้ ให้ประชาชนตรวจดู ไม่ปฏิบัติต าม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร  

 ~ สิทธิในการอุทธรณ์ เมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมี  ค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสาร หรือ มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้ านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย หรือ ไม่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีมีค าขอ 
 

 

                      

 

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด?..... 

 



 


