
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอขอ้มูลขา่วสารของราชการตามภารกจิศนูยข์อ้มลูขา่วสารของ
เทศบาลตําบลสามแวง 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลสามแวง อําเภอหว้ยราช จงัหวัดบรุรีัมย ์กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื%อนไข (ถา้ม)ี ในการยื%นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 หรอืกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการมเีจตนารมณ์ที.ตอ้งการให ้
ประชาชนมโีอกาสอยา่งกวา้งขวางในการรับรูข้อ้มลูเกี.ยวกบัการดําเนนิการตา่งๆของรัฐเพื.อที.ประชาชนจะไดส้ามารถแสดงความ
คดิเห็นและใชส้ทิธทิางการเมอืงไดถ้กูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิเป็นการพัฒนาระบอบประชาธปิไตยใหมั้.นคงประชาชนมโีอกาสรู ้
ถงึสทิธแิละหนา้ที.ของตนอยา่งเต็มที.สง่เสรมิใหก้ารบรหิารงานของรัฐเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและโปรง่ใสมุง่ตอ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชนมากยิ.งขึ:นการคุม้ครองสทิธริับรูข้อ้มลูขา่วสารตามกฎหมายขอ้มูลขา่วสารของราชการนี:เป็นการรองรับการคุม้ครอง
สทิธริับรูข้อ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะที.อยูใ่นความครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวสิาหกจิและราชการสว่น
ทอ้งถิ.น 
 
 
 สทิธริับรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชน 
 
 
 สทิธใินการเขา้ตรวจดขูอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานตา่งๆประชาชนทุกคนไมว่า่จะมสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืไมส่ามารถที.จะใชส้ทิธเิขา้
ตรวจดขูอ้มลูขา่วสารที.กฎหมายกําหนดใหจ้ัดเตรยีมไวไ้ด ้
 สทิธใินการขอขอ้มูลขา่วสารเป็นสทิธทิี.สําคญัของประชาชนโดยกําหนดใหป้ระชาชนมสีทิธทิี.จะขอขอ้มลูขา่วสารที.ประชาชน
ตอ้งการรูน้อกเหนือจากขอ้มลูขา่วสารที.ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจด ู
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
สาํนักปลดั เทศบาลตาํบลสามแวง ตาํบลสามแวง อําเภอหว้ยราช 
จังหวดับรุรีัมย ์โทร 0-4469-6159/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เวน้วนัหยดุราชการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที.ทางราชการกําหนด) ตั :งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที%รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระสงคจ์ะขอขอ้มูลขา่วสารตดิตอ่เจา้หนา้ที.กรอกแบบฟอรม์
คําขอขอ้มลูขา่วสารพรอ้มหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี เทศบาลตําบลสามแวง 
อําเภอหว้ยราช จังหวดั

บรุรีัมย ์
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที.ลงทะเบยีนรับตรวจสอบคําขอขอ้มลูขา่วสารและ
เอกสารหลกัฐาน 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี เทศบาลตําบลสามแวง 
อําเภอหว้ยราช จังหวดั

บรุรีัมย ์
 

3) การพจิารณา 
เสนอแบบคําขอใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ.นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที.ผู ้
มอีาํนาจอนุญาตไดพ้จิารณา 
 
(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี เทศบาลตําบลสามแวง 
อําเภอหว้ยราช จังหวดั

บรุรีัมย ์
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
แบบคําขอที.มคีําสั.งอนุญาต 

5 นาท ี เทศบาลตําบลสามแวง 
อําเภอหว้ยราช จังหวดั



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

- กรณีเป็นขอ้มลูขา่วสารที.ไดม้กีารจัดเตรยีมไวแ้ลว้ตามมาตรา 7 
และมาตรา 9 ของพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ทําสาํเนาหรอืสาํเนาพรอ้มคํารับรองถกูตอ้งของ
ขอ้มลูขา่วสาร 
 
(หมายเหต:ุ -)  

บรุรีัมย ์
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
แบบคําขอที.มคีําสั.งอนุญาต 
- กรณีเป็นขอ้มลูขา่วสารนอกเหนือจากขอ้มูลขา่วสารที.ไดม้กีาร
จัดเตรยีมไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดทูี.อยูใ่นความครอบครองของ
เทศบาลตําบลสามแวงพนักงานเจา้หนา้ที.จะแจง้ไปยังหน่วยงาน
ที.เกี.ยวขอ้งหรอืเป็นเจา้ของขอ้มลูทําสําเนาหรอืสําเนาพรอ้มคํา
รับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสาร 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ถงึ 3 วนัทําการ เทศบาลตําบลสามแวง 
อําเภอหว้ยราช จังหวดั

บรุรีัมย ์
 

6) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอื%น 
ชําระคา่ธรรมเนียมและสง่มอบสําเนาเอกสาร 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลสามแวง 
อําเภอหว้ยราช จังหวดั

บรุรีัมย ์
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื%อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งของเทศบาล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลสามแวง อําเภอหว้ยราช 
จังหวดับรุรีัมย ์

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ขนาดกระดาษ A4 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ ((การเรยีกเกบ็คา่ธรรมในการขอขอ้มูลขา่วสารของราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการเรื.องการเรยีก
คา่ธรรมเนียมการขอสําเนาหรอืขอสําเนาที.มคีํารับรองถกูตอ้งของขอ้มูล
ขา่วสารของราชการ)))  

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  
 

2) ขนาดกระดาษ F14 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1.5 บาท 
  
 

3) ขนาดกระดาษ B4 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
  
 

4) ขนาดกระดาษ A3 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

5) ขนาดกระดาษพมิพเ์ขยีว A2 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 8 บาท 
  
 

6) ขนาดกระดาษพมิพเ์ขยีว A1 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  
 

7) ขนาดกระดาษพมิพเ์ขยีว A0 (หนา้ละไมเ่กนิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลสามแวง ตําบลสามแวง อําเภอหว้ยราช จงัหวดับรรีัมย ์โทร 0-4469-6159 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดับรุรัีมย ์

(หมายเหต:ุ ((สถานที.ตั :ง : ศาลากลางจังหวดับรุรีัมยช์ั :น 1 ต.เสม็ดอ.เมอืงบรุรีัมยจ์.บรุรีัมย ์31000 
เบอรต์ดิตอ่ : 044 666 847 , 044 666 563  
สายดว่น : 1567) 
))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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 

ลําดบั ชื%อแบบฟอรม์ 
1) คํารอ้งขอขอ้มูลขา่วสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

 
 
 
กรณีที.ผูข้อสําเนาหรอืขอสําเนาที.มคีาํรับรองถกูตอ้งเป็นผูม้รีายไดน้อ้ยอาจพจิารณายกเวน้คา่ธรรมเนยีมหรอืลดอัตรา
คา่ธรรมเนียมตามควรแกก่รณี 
 
 
 
 
 

ชื%อกระบวนงาน: การขอขอ้มูลขา่วสารของราชการตามภารกจิศนูยข์อ้มลูขา่วสารของเทศบาลตําบลสามแวง  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลสามแวง อําเภอหว้ยราช จงัหวัดบรุรีัมย ์กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ.น 
เทศบาลตําบลสามแวง อําเภอหว้ยราช จงัหวัดบรุรีัมย ์

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที.ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ.น (กระบวนงานบรกิารที.เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อื.นๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 
กฎหมายที%ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที%เกี%ยวขอ้ง: 

  
1)พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั.วไป 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที% 



พื2นที%ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ.น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที%กําหนดระยะเวลา: 1) พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการพ.ศ.2540 
ระยะเวลาที%กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี.ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที.มากที.สดุ 8 

 จํานวนคําขอที.นอ้ยที.สดุ 0 
 

ชื%ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอขอ้มลูขา่วสารของราชการตามภารกจิศนูยข์อ้มลูข่าวสารของเทศบาลตําบลสามแวง 
 
 

เอกสารฉบับนี:ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที.เผยแพร่คูม่อื: - 


