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ข้อแนะนําสําหรับผูม้ าติดต่อ
ด้วยตัวเอง
1. กรอกแบบการขอใชบริการขอมูลขาวสารยื่นตอ
เจาหนาที่
2. กรณีการขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการมี
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายใหชําระคาบริการดังกลาว
กับเจาหนาที่ ซึ่งผูมาติดตอจะไดรับใบเสร็จทุกครั้ง
3. กรณีที่ไมมีขอมูลขาวสารหรือเป1นขอมูลที่เป2ดเผยไมได
เจาหนาที่จะใหคําแนะนําแกทาน

เทศบาลตําบลเนินฆอ จัดตั้งศูนย5บริการขอมูลขาวสารมี
หลายชองทาง ดังนี้
1. ติดตอโดยตรง ณ เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
2. การเผยแพรประชาสัมพันธ5ขอมูลขาวสารทางราชการ
และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต5
และเฟสบุ;คเทศบาล www.neunkho.go.th และ
www.facebook/neunkho.com
3. ติดตอโทรศัพท5หมายเลข 038-037611-12
โทรสารหมายเลข 038-037610
4. ติดตอทางไปรษณีย5 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ
หมูที่ 3 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
21110

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๓๗๖๑๑-๑๒
www.neunkho.go.th
www.facebook/neunkho.go.th

พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบั ญ ญั ติข อมู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 เป1นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิไดรู” ของประชาชน
โดยไดกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการและ
กําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐให
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุมครองสิทธิของ
ประชาชนไปพรอมกั น พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี แ นวคิ ด
หลักการ เพื่อ
1. ใหประชาชนมีโอกาสรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ดํ า เนิ น การตางๆของรั ฐ โดยกํ าหนดขอยกเวนใหชั ด เจน
เพื่อใหประชาชนใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อการมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐให
เป1นไปอยางโปรงใส อันเป1นหลักการพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
2. รั บ รองสิ ทธิ ของประชาชนในการเขาถึ งขอมู ล
ขาวสารของราชการ ที่อยูในครอบครองของหนวยงานของ
รัฐ ไดแกสิทธิ ในการขอคําปรึกษา สิ ทธิในการตรวจสอบดู
ขอมูล สิทธิในการขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ สิทธิ์
ในการขอสําเนา หรือสําเนาที่มีการรับรอง สิทธิ์ในการไดรู
ถึงขอมูลสวนบุคคล สิทธิ์ในการดําเนินการแทนผูเยาว5 สิทธิ์
ในการรองเรียน และสิทธิในการอุทธรณ5
3. ขอมู ล ขาวสารของราชการเกื อบทั้งหมด หรื อ
สวนใหญสามารถเป2ดเผยได ภายใตหลักการที่วา “เป2ดเผย
เป1นหลัก ปกป2ดเป1นขอยกเวน” โดยขอยกเวนจะมิไดเฉพาะ
กรณีที่มีกฎหมายกําหนดวาไมตองเป2ดเผยเทานั้น

สิทธิ ในการขอคํ าปรึ กษาเกี่ ยวกั บการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ บุคคล
ไมวาจะมีสวนไดเสีย เกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขา
ตรวจดูขอสําเนา หรือ ขอสําเนาที่มี คํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได
สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ นอกจาก
ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพ5ในราชกิจจานุเบกษา หรือ ที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดุไดแลว
สิ ท ธิ ที่ จ ะไดรั บ ถึ ง ขอมู ล ขาวสารสวนบุ ค คลที่
เกี่ ย วกั บ ตน สิ ท ธิ ใ นการขอใหแกไข เปลี่ ย นแปลงขอมู ล
ขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่เป1นจริง รวมทั้งมีสิทธิ
อุทธรณ5ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่ง ไมยินยอมแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารนี้
สิ ท ธิ ใ น กา ร ดํ า เ นิ น ก าร แท น ผู เ ย าว5 คน ไ ร
ความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูล
ที่ถึงแกกรรม
สิทธิในการรองเรียน เมื่อเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ไมจัดพิมพ5ขอมูลที่กําหนดไว ใหประชาชนตรวจดู ไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือ เห็นวา
ตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร
สิทธิ์ในการอุทธรณ5 เมื่อเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐมี
คําสั่งมิใหเป2ดเผยขอมูล ขาวสาร หรือ มีคําสั่งไมรับฟ^งคํ า
คัดคานของผูมีประโยชน5ไดเสีย หรือ ไมแกไข เปลี่ยนแปลง
หรือ ลบขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอ

เหตุผลของการมีกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการนั้น เนื่องจาก ในระบบประชาธิปไตย
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับรู
ขอมูลขาวสาร เกี่ยงกับการดําเนินงานตางๆของ
รัฐ เป0 นสิ่ งจํ าเป0 น เพื่ อที่ ประชาชนจะไดสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตามความเป0นจริง อันเป0นการสงเสริมให
รั ฐ บาลมี ก ารบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปรงใส
และเป0นไปเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้น
เพิ่มความโปรงใส
สรางความมั่นใจ
ทองถิ่นไทย พรอมใหขอมูล

