
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ นีไ้ดก้ าหนดสทิธขิองประชาชนหรอืเอกชนดงันี้ 

5.1 สทิธใินการขอค าปรกึษาการปฏบิตัติามพระราชบญัญัตนิีก้บัส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรใีนฐานะเป็นหน่วยงานทาง 

วชิาการและธรุการใหแ้กค่ณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการและคณะกรรมการวนิจิ ฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร (มาตรา 6) 

5.2 สทิธเิขา้ตรวจดขูอ้มลูขา่วสารของราชการ  

บคุคลไมว่า่จะมสีว่นไดเ้สยีเกีย่วขอ้งหรอืไมก็่ตามยอ่มมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอส าเนา หรอืขอส าเนาทีม่คี ารับรองถกูตอ้งของขอ้มลู

ขา่วสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได ้

คนตา่งดา้วจะมสีทิธติามมาตรานีเ้พยีงใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 

&quot;คนตา่งดา้ว&quot; หมายความวา่ บคุคลธรรมดาทีไ่มม่สีญัชาตไิทยและไมม่ ีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยและนติบิคุคล

ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นทีม่ทีนุเกนิกึง่หนึง่เป็นของคนตา่งดา้ว ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อืใหถ้อืวา่ใบหุน้นัน้คนตา่งดา้วเป็นผูถ้อื 

(2) สมาคมทีม่สีมาชกิเกนิกึง่หนึง่เป็นคนตา่งดา้ว 

(3) สมาคมหรอืมลูนธิทิีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนข์องคนตา่งดา้ว  

(4) นติบิคุคลตาม (1) (2) (3) หรอืนติบิคุคลอืน่ใดทีม่ผีูจ้ัดการหรอืกรรมการเกนิกึง่หนึง่เป็นคนตา่งดา้ว 

นติบิคุคลตามวรรค 1 ถา้เขา้ไปเป็นผูจั้ดการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอืน่ใหถ้อืวา่ผูจั้ดการหรอืกรรมการหรอื

สมาชกิหรอืเจา้ของทนุ ดงักลา่วเป็นคนตา่งดา้ว (มาตรา 4) 

5.3 สทิธขิอขอ้มลูขา่วสารอืน่ใดของราชการนอกจากขอ้มลูขา่วสารของราชการทีล่งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาแลว้ หรอืทีจั่ดไว ้

ให ้ประชาชนเขา้ตรวจดไูดแ้ลว้ หรอืทีม่กีารจัดใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ โดยค าขอนัน้ไดร้ะบขุอ้มลูขา่วสารที ่

ตอ้งการในลกัษณะทีอ่าจเขา้ใจไดต้ามสมควร (มาตรา 11) 

5.4 สทิธทิีจ่ะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบังานซึง่หน่วยงานของรัฐจะตอ้งใหก้บับคุคลนัน้หรอืผูก้ระท าแทนได ้

ตรวจดหูรอืไดรั้บส าเนาขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบับคุคลนัน้ (มาตรา 25 วรรค1) 

5.5 สทิธใินการด าเนนิการแทนผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืเจา้ของขอ้มลูทีถ่งึแกก่รรม ตามมาตรา 

23 เกีย่วกบัการขอขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลหรอืการแจง้ขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลไปยังทีใ่ดของบคุคลดงักลา่ว มาตรา 24 

เกีย่วกบัการใหค้วามยนิยอมใหห้น่วยงานของรัฐทีค่วบคมุดแูลขอ้มลูขา่วสารสว่นบุ คคลของตนเปิดเผยขอ้มลูตอ่ หน่วยงานของ

รัฐแหง่อืน่หรอืผูอ้ ืน่ และมาตรา 25 เกีย่วกบัการไดรู้ข้อ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน การขอใหแ้กไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืลง

ขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งตามทีเ่ป็นจรงิ รวมทัง้มสีทิธอิทุธรณ์ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐมี ค าสัง่ ไมย่นิยอมแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารนี ้(มาตรา 25 วรรค 5) 

5.6 สทิธใินการรอ้งเรยีนผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไมจั่ดพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามมาตรา 7 หรอืไมจ่ัดขอ้มลูขา่วสารไวใ้ห ้

ประชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 หรอืไมจ่ัดหาขอ้มลูขา่วสารใหแ้กต่นตามมาตรา 11 หรอืฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม 

พระราชบญัญัตนิีห้รอืปฏบิตัหินา้ทีล่า่ชา้ หรอืเห็นวา่ตนไมไ่ดรั้บความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนัสมควร ผูนั้น้มสีทิธริอ้งเรยีน ตอ่

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ เวน้แตเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบัการมคี าสัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 15 หรอืค าสัง่

ไมรั่บฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรอืค าสัง่ไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13) 

5.7 สทิธใินการอทุธรณ์ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐมคี าสัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใดตามมาตรา 14 หรอืมาตรา 15 หรอืมคี าสัง่

ไมรั่บฟังค าคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา 17 ผูนั้น้อาจอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉัยการ เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้นัน้ โดยยืน่ค าอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ (มาตรา 18) 

แตถ่า้อทุธรณ์ค าสัง่ไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารใหต้รวจตามทีม่คี าข อ ผูนั้น้มสีทิธอิทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ 

วนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้โดยยืน่ค าอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการไมว่า่กรณีใดๆให ้

เจา้ของขอ้มลูมสีทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานของรัฐหมายเหตคุ าขอของคนแนบไวก้บัขอ้มลูขา่วสารสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมหาวนั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 33 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ค ารอ้งขอขอ้มลูขา่วสารตอ่เจา้หนา้ที่ 

(หมายเหต:ุ -)  

3 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร/และน าเสนอผูบ้รหิารหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบหมาย 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีจ่ัดเตรยีมเอกสารตามค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ) 

- 

2) 

 

แบบค าขอขอ้มูลขา่วสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมหาวนั อ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย โทรศพัท ์๐๕๓-๑๗๒๑๓๐ เว็บไซต ์
www.dongmahawan.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ารอ้งขอขอ้มลูขา่วสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน: การขอรับขอ้มลูขา่วสารทางราชการ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย กรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอรับขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


