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การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

ของเทศบาลต าบลหอค า 

ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท เพื่อสะดวกในการขอรับบริการไดแ้ก่  

1. ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ 

2. ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งเปิดเผย 

1. ข้อมูลที่เปิดเผยได้  

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพมิพ์ใน ราชกจิจานุเบกษา (มาตรา 7) 

1. โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน  

2. สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวิธีการ ด าเนินงาน  

3. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือ ค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ  

4. กฎ มติคณะรัฐมนตรีขอ้บงัคบั ค  าสั่ง หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ การตีความ

ทั้งน้ีเฉพาะท่ีจดัใหมี้ข้ึนโดยมีสภาพ อยา่งกฎเพ่ือใหมี้ผล เป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ี เก่ียวขอ้ง  

5. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ศูนย์ ข้อมลข่าวสารฯ (มาตรา 9) 

1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรง ต่อเอกชน รวมทั้ งความเห็นแยง้และค าสั่งท่ี 

เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว  

2 นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลง พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีของปีท่ีก  าลงัด าเนินการ  

4. คู่มือค าสัง่เก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของเอกชน 

5. ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งถึงตามมาตรา ๗ วรรค สอง  



6 สญัญาสัมปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการ ผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนใน การ

จดัท าบริการสาธารณะ  

7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการท่ี แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ีให้

ระบุรายงานวิชาการรายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณาไว ้ดว้ย  

8. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด เช่น ประกาศเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง สรุปผลการ 

จดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ (มาตรา 11) 

นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีท่ีตอ้งลง พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 หรือท่ี ตอ้ง

จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือเอกสารประวติัศาสตร์ท่ีตอ้งจดัใหป้ระชาชน ไดค้น้ควา้ตาม

มาตรา ๒๖ และเป็นค าขอท่ีระบุ ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจได ้ตามควร 

2. ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยได้  

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีด ๆ (มาตรา 15) 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ สถาบนัพระมหากษตัริย ์

ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของ รัฐหรือเจ้าหน้าที่อาจมคี าส่ัง มใิห้เปิดเผยกไ็ด้(มาตรา 15) 

1. การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ ความมัน่คงของประเทศความสัมพนัธ์ระหว่าง ประเทศ 

และความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือ การคลงัของประเทศ 

2. การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย  เส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส า เร็จตาม 

วตัถุประสงค์ไดไ้ม่ว่าจะเก่ียวกบัการฟ้องคดีการ ป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การ ตรวจสอบ หรือ

การรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสาร หรือไม่ก็ได ้ 

3. ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของ รัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ีไม่ 

รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท าความเห็น หรือ

ค าแนะน าภายในดงักล่าว  

4. การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือ ความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  



5. รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วน บุคคล ซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกลา้สิทธิส่วน บุคคล

โดยไม่สมควร  

6. ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครอง มิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้าโดยไม่ 

ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น  

7. กรณีอ่ืนตามท่ีก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

หลักเกณฑ์การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

ประเภทข้อมูลข่าวสาร ผู้ขอ ผู้อนุญาต 
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพ ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) 

ประชาชนมีสิทธิตรวจดู ไดเ้อง หน่วยงานของรัฐมี หนา้ท่ีน าลง
พิมพใ์นราช กิจจานุเบกษา 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงประ ชาชน
มีสิทธิตรวจดูหน่วยงานของรัฐมี
หนา้ท่ี (มาตรา 9) 

ประชาชนมีสทธิตรวจดู ไดเ้อง หน่วยงานของรัฐมี หนา้ท่ี จดั
สถานท่ีเพื่อน าขอ้มูล ข่าวสารมา
จดัแสดง 

ขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ (มาตรา 11) ประชาชนยืน่ค  าขอ หน่วยงานของรัฐมี หนา้ท่ีอ  านวย
ความ สะดวกโดยจดัหาขอ้มูล ให้
ตามค าขอ 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยได้ 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจ ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อ สถาบนั
พระมหากษตัริย ์(มาตรา 14) 

ประชาชนไม่มีสิทธิยืน่ ค าขอ หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูล ข่าวสาร 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงาน ของรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีอาจมี  ค าสั่งมิให้
เปิดเผยก็ได ้(มาตรา 15) 

ประชาชนยืน่ค  าขอ ขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ี ครอบครอง
หรือควบคุม ดูแลข้อมูลข่าวสาร
นั้ น  และเป็นผู ้ด  ารง  ต าแหน่ ง
ตั้งแต่ระดับ ช านาญการ/ช านาญ
งาน เดิมคือระดบั 6 ข้ึนไป 

 



ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

1. มาติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหอค าในวนัและเวลา

ราชการ (08.30 - 16.30 น.) 

2. คน้หาผา่นเวบ็ไซตข์องเทศบาลต าบลหอค า http://www.hokhum.go.th/ เมนู ขอ้มูลข่าวสาร

ส าหรับประชาชน ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

3. ยนืค าร้องผา่นเวบ็ไซตเ์ทศบาลต าบลหอค า http://www.hokhum.go.th/ เมนู ติดต่อสอบถามหรือ

ขอ้เสนอแนะ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

4. ติดต่อสอบถามทางโทรศพัทโ์ทร 042-491006 ในวนัและเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลต าบลหอค า 

ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหอค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อรับบริการแจง้ความจ านง  

ทีจะขอรับบริการณ ศนูยบ์ริการฯ 

กรณีใหบ้ริการ กรณีไม่สามารถใหบ้ริการได ้

ผูข้อรับบริการกรอกรายละเอียด              

ในแบบค าร้องขอขอ้มูลฯ 

เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่ 

สามารถด าเนินการใหไ้ด 
ยอมรับ 

เจา้หนา้ท่ีด  าเนินการ ใหเ้อกสารตามท่ีขอ กรณีผูข้อรับบริการยงัไม่     

ยอมรับผล 

ผูข้อรับบริการตรวจสอบความ ถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติม 

กรณีผูข้อรับบริการยงัไม่ ยอมรับ

ผลและประสงคจ์ะไดรั้บ ขอ้มูล

เพ่ิมจะเชิญเจา้หนา้ท่ีของ ขอ้มูลมา

ช้ีแจง 

ยอมรับ 

ยอมรับการ 

พิจารณา 



รายการ   รายละเอยีด 

ระยะเวลาใหบ้ริการ กรณี ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของ  รัฐ 

หน่วยงานของรฐัจะตอ้งด  าเนินการให้แลว้ เสร็จโดยเร็วหรือ

ภายในวนัท่ีรบัค  าขอในกรณีท่ี ขอ้มลูขา่วสารท่ีขอมีจ  านวนมาก 

จะตอ้งแจ้งให้ผู้ ขอข้อมูลทราบภายในสิบห้าวันรวมทั้งแจ้ง 

ก าหนดวนัท่ีจะด  าเนินการแลว้เสรจ็ใหผู้ข้อขอ้มลู ทราบดว้ย 

ค่าธรรมเนียม กระดาษ A4 แผน่ 0.50 บาท 

การยกเวน้ค่าธรรมเนียม ในกรณีผูข้อส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมีค  ารับรอง ถูกต้องเป็นผูม้ี

รายได้น้อยจะพิจารณายกเว ้น  ค่าธรรมเนียม หรือลดอัตรา

ค่าธรรมเนียมใหต้าม ควรแก่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบการขอใชบ้ริการศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ 

เทศบาลต าบลหอค า 

 เขียนท่ี เทศบาลต าบลหอค า  

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ  

วนัท่ี.................. เดือน …………….. พ.ศ. ……………….  

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………................

ท่ีอยู/่ท่ีท างาน เลขท่ี ……………….. หมู่ท่ี............................. ซอย.......................... ถนน............................... 

ต  าบล/แขวง ....................................อ  าเภอ/เขต .............................................จงัหวดั ………………………

รหสัไปรษณีย ์…………………หมายเลขโทรศพัท ์………………………… อีเมล ……………………….. 

มีความประสงค ์ 

 ขอตรวจดู/ คน้ควา้  

 ขอส าเนา  

 ขอส าเนาพร้อมค ารับรองของขอ้มูลข่าวสารของรายการน้ี เพ่ือใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

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

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

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

 

ลงช่ือ ........................................................................ผูย้ืน่ค  าร้อง             

          (………………………………………………)  

บนัทึกผลการด าเนินการ 

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

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

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

 

ลงช่ือ ..........................................................................เจา้หนา้ท่ี   

          (………………………………………………..) 


