กําหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการขอสํ าเนาหรือ
ขอสํ าเนาทีมีคํารับรองถูกต้ องของข้ อมูล
ข่ าวสารอบต.ดงกระทงยาม

1. คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสารในอัตรา ดังนี้
1.1 ขนาดกระดาษ เอ 4 หนาละไมเกิน 1.00 บาท
1.2 ขนาดกระดาษ เอฟ 14 หนาละไมเกิน 1.50 บาท
1.3 ขนาดกระดาษ เอ 3 หนาละไมเกิน 3.00 บาท
2.

คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารคิดใน

อัตราคํารับรองละไมเกิน 5 บาท
3. ผูขอสําเนาหรือขอสําเนาทีม่ ีคํารับรองถูกตองดังตอไปนี้ ให
กําหนดคิดอัตราคาธรรมเนียม
3.1 หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ
ที่มีหนังสือเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการขอรับ
ขอมูลขาวสาร ใหยกเวนการคิดคาธรรมเนียม
3.2 การพิจารณายกเวน หรือลดอัตราคาธรรมเนียม
นอกเหนือจากที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม ที่มีขอมูลขาวสารอยูในการควบคุมดูแล หรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ขันตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
อบต.ดงกระทงยาม
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ขั้นตอนที1่ กอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสารเพื่อยื่น
ตอเจาหนาที่
ขั้นตอนที่2
2.1การตรวจสอบขอมูลดวยตนเอง จากแฟมดรรชนีขอมูลขาวสาร
หรือขอขอใหเจาหนาที่ชวยแนะนําคนหาให
มีขอมูลในศูนย ตรวจสอบเอกสารที่มีอยูในศูนยขอมูลขาวสาร
ไมมีขอมูลในศูนย ติดตอผูประสานงานหนวยงานภายใน อบต.ที่
รับผิดชอบและพาไปพบเจาหนาทีด่ วยตนเอง
2.2 กรณีที่ศูนยขอมูลขาวสารไมมีขอมูลและหนวยงานภายใน
อบต.ก็ไมมีขอมูลตามที่รองขอเจาหนาที่จะแนะนําใหไปที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 การขอขอมูลจากโทรศัพท 037-218797 (ธุรการ)
-ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล งานสํานักปลัด เปนผูตอบ
-ขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ งานพัสดุและทรัพยสินเปนผูตอบ
-ขอมูลที่เกี่ยวกับภารกิจทั่วไป เจาหนาที่ภายในศูนยขอมูลเปน
ผูตอบหรือโอนสายไปยังเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
2.4 การสงขอมูลทางโทรสาร 037-218796
(บริการขอมูลที่มีจํานวนไมมาก)
ขั้นตอนที่ 3 ถาตองการสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนาขอมูล
ขาวสารที่มีคํารับรองความถูกตอง
ใหติดตอเจาหนาที่
3.1 นับจํานวนหนาเอกสารที่ตองการสําเนา
3.2 ชําระคาธรรมเนียม
3.3 นําเอกสารไปสําเนาเอกสารที่จุดสําเนาเอกสาร

3.4 นําเอกสารมาคืนที่ศูนยขอมูลขาวสาร
ขั้นตอนที่ 4 ชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการ

/ 


(โทรศัพท์ /โทรสาร) 037-218796-9
e-mail: Dongkratongym234@gmail.com
www.dongkratongyam.go.th

สิ ทธิ การรั บรู้ หรื อรั บทราบข้ อมูลข่ าวสารของราชการ

บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้ รับทราบข้อมูล หรื อข่าวสารสาร
ธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิน เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูล
นันจะกระทบต่อความมันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชน
หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ย อันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอืน
ทังนี ตามทีกฎหมายบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทีหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้แก่
(1) ผลการพิจารณาหรื อคําวินิจฉัยทีมีผลโดยตรงต่อเอกชน
(2) นโยบายหรื อการตีความทีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทีกําลัง
ดําเนินการ
(4) คู่มือ หรื อคําสังเกียวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีของรัฐ
ซึ งมีผลกระทบถึงสิ ทธิ หน้าทีของเอกชน
(5) สิ งพิมพ์ทีได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการผูกขาด
(7) มติคณะรัฐมนตรี ทีระบุรายชือรายงานทางวิชาการรายงาน
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลข่าวสารทีนํามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(8) ข้อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)

สิ ทธิของประชาชน
1. สิ ทธิ ในการขอคําปรึ กษาการปฏิบตั ิการตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารมาตรา 6
2. สิ ทธิ เข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการบุคคล
ไม่วา่ จะมีส่วนได้เสี ยเกียวข้องหรื อไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิ เข้า
ตรวจดู ขอสําเนา หรื อขอสําเนาทีมีคาํ รับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้
3. สิ ทธิ ขอข้อมูลข่าวสารอืนใดของราชการนอกจาก
ข้อมูลข่าวสารของราชการทีลง พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
หรื อทีจัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรื อทีมีการจัดให้
ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคําขอนันได้ระบุ
ข้อมูลข่าวสารทีต้องการในลักษณะทีอาจเข้าใจได้ตามสมควร
(มาตรา 11)
4.สิ ทธิ ทีจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลทีเกียวกับ
งานซึ งหน่วยงานของ รัฐจะต้องให้กบั บุคคลนันหรื อผูก้ ระทํา
แทนได้ตรวจดูหรื อได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที
เกียวกับบุคคลนัน (มาตรา 25 วรรค 1)
5. สิ ทธิ ในการร้องเรี ยนหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตาม มาตรา 7 หรื อไม่มีขอ้ มูลให้
ประชาชนตรวจสอบตามมาตรา 9 หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
พ.ร.บ.นี ผูน้ นสามารถร้
ั
องเรี ยนต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารได้

การจัดตังศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร
ของ อบต.ดงกระทงยาม
ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เพือให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้โดยไม่ตอ้ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตราบเท่าทีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ โดยหลักการจึงต้องเปิ ดเผยทังหมดเว้นแต่กรณี
ของความลับเท่าทีจําเป็ น
อบต.ดงกระทงยาม ได้จดั ตังศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของอบต.ดงกระทงยาม เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และมอบให้อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัด

