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แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
การขอขอมูลขาวสารของทางราชการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา
1. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ผูรองยื่นคํารองตอเจาหนาที่
ตามชองทางที่กําหนด 5 นาที
เจาหนาที่รับคํารอง/แจงหนวยงาน
เจาของขอมูลพิจารณา 20 นาที

แจงผลการพิจารณา
(เปดเผยได/เปดเผยไมได) 5 นาที

รับเอกสาร/ชําระคาธรรมเนียม
10 นาที

2. ระยะเวลา
ทราบผลการพิจารณาภายใน 4๐ นาที ระยะเวลาการรับเอกสารขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลขาวสาร
3. หลักฐานประกอบ
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
2) หนังสือมอบอํานาจ พรอมเอกสารสําเนาผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
3) สําเนาเอกสารอื่นๆ เชน ใบอนุญาตวาความ คําพิพากษา หรือคําสั่งศาล จํานวน ๑ ชุด
4. สถานที่/หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา
โทรศัพท 075-845135 โทรสาร 075-845134 www.chamao.go.th
5. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๒.๐๐ น.
และเวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น.
6. คาธรรมเนียม ตามประกาศเทศบาลตําบลชะเมา เรื่อง การกําหนดและเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอ
สําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
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หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับบริการ
หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ประการหนึ่ง คือ “เปดเผยเปนหลัก
ปกปดเปนขอยกเวน” ดังนั้น โดยหลักแลวเทศบาลจึงมีหนาที่เปดเผยขอมูล ขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของเทศบาล แตมีขอมูลขาวสารบางประเภทที่เทศบาลจะปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารให
ประชาชนไดรับทราบ ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยขอมูลขาวสารที่อยูในหลักเกณฑไมตอง
เปดเผยมี ๒ กรณี คือ
๑ ขอมูลขาวสารที่เปดเผยไมไดโดยเด็ดขาด ไดแก ขอมูลขาวสารของราชการ ที่อาจ กอใหเกิดความ
เสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
๒ ขอมูลขาวสารที่อยูภายใตดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ ของรัฐที่จะมีคําสั่งไมให
เปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะและประโยชน
ของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน ซึ่งไดแกขอมูลขาวสารของราชการที่มี ลักษณะดังตอไปนี้
๒.๑ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ ไดแก
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ เรื่องหนึ่งเรื่องใด
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว
๒.๒ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับประโยชนของเอกชน ไดแก
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัย ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๒) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผย จะเปนการรุกล้ําสิทธิสวน
บุคคลโดยไมสมควร
(๓) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือ ขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น คําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีนี้
หนวยงานของรัฐหรือ เจาหนาที่ของรัฐอาจกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุดวยวาเปดเผยไมไดนั้น
เพราะเปนขอมูล ขาวสารประเภทใดเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการดังกลาว เปนดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตอยางไรก็ดี ผู
ขอมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคํา
สั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ของราชการตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการฯ
๒.๓ การคุมกันเจาหนาที่ของรัฐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความผิดตาม
กฎหมาย เจาหนาที่ก็ ไมตองรับผิด หากไดกระทําไปโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีขอมูลขาวสารตามมาตร ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตอง ตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) กรณีขอมูล ขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง มีคําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่ เกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควร
แกเหตุ ในการนี้ จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได

คํารองขอขอมูลขาวสารของทางราชการ
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขียนที่ เทศบาลตําบลชะเมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....................
ขาพเจา...............................................................อายุ....................ป อาชีพ....................................
บัตรประจําตัว......................เลขที่.................................................. ที่อยูบานเลขที่/สถานที่ทํางาน.............................
ถนน......................................หมูที่...................ตําบล/ แขวง...............................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท................................................................................
มีความประสงค
1.
2.
3.
4.

ขอเอกสาร /ขอมูล

ขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร เรื่อง ดังนี้

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

เพื่อนําไป...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมจายคาธรรมเนียม ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
ลงชื่อ...............................................................ผูขอ
(..................................................................)
(สําหรับเจาหนาที่)
ไดดําเนินการ
ใหขอมูล/เอกสารที่ผูขอตองการแลว
ใหเขาตรวจดูขอมูล / เอกสารแลว
นัดมารับเอกสาร วันที่...........................
เปดเผยไดเฉพาะบางสวน
ไมสามารถเปดเผยไดเพราะ..........................
ลงชื่อ.......................................เจาหนาที่
(.........................................................)
(สําหรับนายก ทต.ชะเมา)
กรณีประสานขอขอมูลจากหนวยงานอื่น
เรียน.....................................................................................
เพื่อโปรดอนุเคราะหขอมูล / เอกสารตามขางตนดวย
ลงชื่อ..........................................................
(.........นายเอกชัย คงปาน..............)
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

(สําหรับหนวยงานอื่นสงเรื่องกลับ)
วันที่..........................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
ไดพิจารณาจัดสงขอมูล / เอกสารที่ขอแลวตามแนบ
ลงชื่อ.................................................
(.........................................................)
ตําแหนง..............................................
(สําหรับผูขอ)
ขาพเจา
ไดรับบริการตามที่ขอเรียบรอยแลว
ไดชําระเงินคาทําสําเนาเอกสาร...........บาท
ไดชําระเงินคาทําสําเนามีผูรับรอง..........บาท
ไม ตอ งชํ า ระเงิ น เพราะมี ร ายได น อ ย / เป น บริ ก ารของ
เทศบาลตําบลชะเมา
ลงชื่อ.................................................
(.........................................................)

