พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540


เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน
เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการ
ทางานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สิ ทธิของประชาชน
ตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. สิ ทธิของประชาชนในการเข้ าตรวจดูข้อมูล
ข่ าวสารของราชการของหน่ วยงานต่ าง ๆ ของรัฐ
1.1 สิ ทธิในการเข้าตรวจดู
1.2 สิ ทธิในการขอสาเนาหรอรับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 ผูใ้ ช้สิทธิเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการไม่
จาเป็ นต้องมีส่วนได้เสี ย

2. สิ ทธิของประชาชนที่จะยื่น คาขอข้ อมู ลข่ าวสาร เรื่ องหนี่ ง
เรื่ องใดตามที่ตนเองประสงค์ จะรู้ หรื อเพื่อน่ าไป เผยแพร่ ให้ ผู้อื่นได้ รู้ เพื่อ
การพิทกั ษ์ สิทธิของตนเองหรือ ชุ มชนหรือสั งคม
2.1 ประชาชนมีสิทธิยนื่ คาขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่ อง
2.2 ถ้าประชาชนได้ใช้สิทธิยนื่ คาขอข้อมูลข่าวสารโดย เขียน
คาขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่ องใด หน่ วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้ในเวลาอันสมควร
2.3 ในการใช้สิทธิ ขอข้อมูลข่าวสารของประชาชนควร ต้อง
ไม,ขอบ่อยครั้งหรื อขอจานวนมากโดยไม,มีเหตุอนั สมควร
2.4 สิ ท ธิ การยื่น คาขอข้อ มูล ข่ าวสารนิ หมายถึ งที่ งการ ขอ
สาเนาและสาเนาที่มีคารับรองถูกต้อง
3. สิ ทธิ ของประชาชนในการขอตรวจดูหรื อ ขอสาเนาข้ อมู ล
ข่ าวสารส่ วนบุคคลที่เกีย่ วสั บตนเอง
3.1 บุคคลมีสิทธิยื่นคาขอเป็ นหนังสื อเพื่อขอตรวจดู หรื อขอ
รันสาเนาข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง
3.2 บุคคลมีสิทธิ ยื่นคาขอเป็ นหนังสื อเพื่อขอให้ หน่ วยงาน
ของรั ฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่ เกี่ ยวกับตนเพื่อขอให้
ดาเนิ นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลบ ข้อมูลข่าวสารส่ วนที่เห็นว่าไม,
ถูกต้องตามที่เป็ นจริ งได้
3.3 ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นเจ้าของ ข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้
กาหนดให้บุคคลตามที่กฎกระทรวง กาหนดใช้สิทธิในเรื่ องการคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล การ ขอตรวจสอบและการขอให้มีการแก้ไข
แทนได้

4. สิ ทธิของประชาชนที่จะได้ รั บความคุ้ มครองมิให้ มี การน า
ข้ อมู ลข่ า วสารส่ วนบุ ค คลที่หน่ วยงานของรั ฐ เก็บ รวบรวมไปใช้ อย่ า ง
ไม่ เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ ายต่ อเจ้ าของ ข้ อมูล
5. สิ ทธิของประชาชนในการร้ องเรี ยนหน่ วยงาน ของรั ฐกรณี
ที่ไม่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540
5.1 สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ยนกรณี ที่ พ บว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม ,น า
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
5.2 สิ ทธิ ร้ อ งเรี ยนกรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม , ปฏิ บัติ ใ ห้
เป็ นไปตามสิ ทธิในการขอเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
5.3ร้องเรี ยนกรณี ที่หน่ วยงานของรัฐไม,ดาเนิ นการเพื่อ จัดหา
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตามคาขอ
5.4 สิ ทธิ ร้อ งเรี ยนกรณี ที่ หน่ วยงานของรั ฐปฏิ เสธว่า ไม่มี
ข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนได้ยนื่ คาขอไว้แต่ผขู้ อไม,เชื่อ ว่าไม่มี
6. สิ ทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ คาสั่ งต่ างๆ ของ หน่ วยงาน
ของรัฐ
6.1 สิ ทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
6.2 สิ ทธิ อุ ทธรณ์ ก รณี ที่ หน่ วยงานของรั ฐไม่ รั บฟั ง
คาคัดด้านมีให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
6.3 สิ ทธิ อุ ทธรณ์ กรณี ที่ หน่ วยงานของ รั ฐไม่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของตน

ตัวอย่ างการเขียนคาขอดู/ตรวจดู/สาเนาข้ อมูลข่ าวสาร
เขียนที่ (ระบุสถานที่เขีย,น/ ที่อยูข่ องผูเ้ ขียน)
วันที่ (ระบุวนั ที่เขียน)
เรื่ อง ขอตรวจดูและขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรี ยน นายก อบต.แสนตอ
ข้าพเจ้า ................................................... ตาแหน่ง/อาชีพ
...............อยูบ่ า้ นเลขที่ ..........ตาบล ..................อาเภอ ...................
จังหวัด ............... โทรศัพท์ ............................ความประสงค์ขอ
ตรวจดูและขอสาเนาข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
1. เอกสารประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของ อบต.แสนตอ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
2. รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2559
อบต.แสนตอ
3. ขอสาเนาเอกสารทั้งสองรายการ

4..................................................................................................................
พร้อมนี้ขา้ พเจ้าได้ส่งเงินจานวน ....................... บาท เพื่อ
ชาระเป็ นค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อดาเนินการให้ตามความประสงค์ของ
ข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...............................)
**หรือติดต่ อขอรับแบบฟอร์ มได้ที่ อบต.แสนตอ

ตัวอย่ างหนังสื อร้ องเรียน
วันที่ ........ เดือน........... พ.ศ ........
เรี ยน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า .......................... นามสกุล.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ .............ตรอก/ซอย ................................... หมู่ที่ ............
ถนน................... ตาบล/แขวง .................... อาเภอ/เขต .......................
จังหวัด ......................รหัสไปรษณี ย ์ ..................... โทรศัพท์ ..............
ขอร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่า
หน่วยงานของรัฐดือ ...........................................................................
ได้กระทาการเป็ นการฝ่ า'บนไม'ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับกรณี เพิกเฉย ไม่พิจารณาคาขอดู
ข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า โดยเมื่อวันที่.......................ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติ ขอดูเอกสาร จานวน รายการ (รายละเอียดตาม
สาเนาคาขอที่แนบ) จาก.............................................................
และข้าพเจ้าได้ติดตามทวงถามหลายครั้ง แต่หน่วยงานจังกล่าว มิได้
ดาเนินการใดๆ ให้ขา้ พเจ้าโดยไม่มีเหตุผล จงใจเพิกเฉย ไม'ให้ความ
สะดวกแก่ขา้ พเจ้า
จึงขอร้องเรี ยนหน่วยงานจังกล่าวและขอให้กรรมการ
ดาเนินการต่อไป พร้อมนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบ การ
พิจารณามาด้วย ดือ .......................................................................
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ้องเรี ยน
(........................................)

คู่มือการให้ บริการข้ อมูลข่ าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ

พ.ศ. 2540

องค์ การบริหารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ .055-446350
โทรสาร.055-446158
http://www.santor.go.th

