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ค าน า 
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การด าเนินงานของรัฐ  ภายใต้สิทธิและหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ที่
ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

การจัดท าคู่มือฉบับนี้ คณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ / คู่มือ / เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยได้อ้างไว้ที่เอกสารอ้างอิงแล้วและในการนี้ผู้จัดท าพร้อมที่จะรับข้อติชม ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้พัฒนาระบบ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลยต่อไป 
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คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนว

ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผล
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวงจัด
ให้มีศูนย์บริการร่วมกระทรวง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการ
บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตลอดจนประสานงานติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริการประชาชน 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือให้
ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to know)
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่ก าหนด และก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป เพื่อประโยชน์ ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2. การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน เพ่ือสามารถ

ค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ในเบื้องต้น 
ส านักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้น เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือเป็นหน่วยบริการ

ประชาชนที่มาติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงานคลังจังหวัดเลย รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเรื่อ งร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ หรือการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
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3. แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือให้

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และได้บัญญัติใน
มาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2541 โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 (เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 (เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการก าหนดไว้ใน (1) 
– (8)) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่ายงานและก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก จัดท าดัชนี เพ่ือให้ค้นคว้าได้สะดวกจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก และก าหนดระเบียบปฏิบัติในการเข้าตรวจดูของประชาชน 

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย สรุปได้ดังนี้ 
1. สถานที่ตั้ง

- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
- เป็นสัดส่วน 
- มีป้ายชื่อศูนย์/ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน 

2. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน 
- ตู้/ชั้น ใส่แฟ้มเอกสาร 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรสาร 
- แบบฟอร์ม เครื่องเขียน 
- แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ แผ่นพับ ฯลฯ 

3. การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ผ่านการอบรม/มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ 
- มีจิตบริการ (Service mind) 
- จัดท าดัชนี/จัดท าแฟ้มข้อมูลได้ 
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง 

4. การจัดท าดัชนี
- ดัชนีรวม 
- ดัชนี/สารบัญประจ าแฟ้ม 
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5. การก าหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บริการ
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/การศึกษาดูงาน 
- ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ (บอร์ด ฯลฯ) 
- ก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และเว็บไซต์) 
- การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ 
- จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

4. สถานที่ตั้ง

ส านักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยใช้
ชื่อว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย”  โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ส านักงานคลังจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ  
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000  โทร. 0 4281 1662 โทร. 0 4281 2669 

5. วัตถุประสงค์

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจั งหวัดเลย มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2. เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท างานส าหรับงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
5. เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานและของจังหวัด สามารถใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทุก

ขั้นตอน 
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6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย” จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและเพ่ือให้สอดคล้องใน
การปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาข้อมูลข่าวสารราชการที่เปิดเผยได้หรือมิต้องเปิดเผย
4. ประสานงานข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และจัดท าดัชนี

ข้อมูลข่าวสาร 
5. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540 ไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
6. จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว
7. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลยให้

สามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

8. พัฒนาระบบการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าทะเบียน
ส าหรับผู้มาใช้บริการ 

9. รายงานผลการด าเนินงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

7. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย ครอบคลุมถึง
สาระส าคัญตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนผู้มารับบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าหน้าของส านักงานคลังจังหวัดเลยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และการจัดท าแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพิจารณา
การเปิดเผยการให้บริการข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆ รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
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8. ค าจ ากัดความ

 ผู้รับบริการ หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือ ผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆรวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการ
ด้วย

 ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าสื่อความหมาย
นั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆและไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม
รายงาน หนังสือ แผนผังแผนที่ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย
รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูป
ถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โทรสาร  หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น

ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์  โทรสาร หนังสือราชการ ตู้แสดงความคิดเห็น เว็บไซต์ เป็นต้น
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9. วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มี 3 วิธี คือ 

9.1. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ 

การตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลง 

พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ 

จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 
มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษาจะน ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมา
ก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

9.2 การจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู(มาตรา 9) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง
ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่กาลังด าเนินการ 
(4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ 

ของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี ้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น 
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บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน 
9.3. การจัดหาให้ตามค าขอเฉพาะราย (มาตรา 11) นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลง

พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตาม
มาตรา26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการใน
ลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น ให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอัน
สมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็นการต้องไปจัดท าวิเคราะห์จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอ่ืนใด ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์
ทางการค้าและเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

มาตรา 12 ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูล
ข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง  หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน าเพ่ือไปยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งค าขอนั้นให้
หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 
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10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 

1. โครงสร้างและจัดการองค์กรในการด าเนินงาน
โครงสร้างของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

2. สรุปอ านาจหน้าที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทที่แท้จริง
ของแต่ละหน่วยงาน 

อ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินงานของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
3. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ศนูย์ข้อมูลข่าวสารส านกังานคลงัจังหวัดเลย  ศาลากลางจงัหวัดเลย ชั้น 1 ถนน
มลิวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 042 -811662  โทรสาร. 042-812669 http://
www.cgd.go.th/lei  E-mail: lei@cgd.go.th 

4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ใน

ราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

10.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 
1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่

เกี่ยวข้องในการพจิารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผลการพิจารณาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งผู้

ราชการจังหวัดเลย แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

วิสัยทัศน์ 
นโยบายรัฐบาล 
นโยบายจังหวัด มอบหมายให้ส านักงานคลังจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ

แผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .. 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...จังหวัดเลยและ

รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 

http://www.klangloei.com/
mailto:lei@cgd.go.th
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 รายงานผลการปฏิบัติการตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานภายใน 
กรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 

 แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
4. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP 

๕. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
ถ้ามีการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้จ านวนพอสมควรแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจาฯทั้งหมด 

ลงพิมพ์แต่เพียงว่า ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่แล้วไว้ในราชกิจจาฯด้วย
กฎหมายจึงก าหนดให้ต้องน าสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ น ามารวมไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วย 
เช่น ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีฉบับที่42 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี 

๖. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน 
การจัดท าบริการสาธารณะ 

6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ เช่น
สัญญาสัมปทานการเดินรถประจ าทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอยของ กทม.
เป็นต้น จัดท าประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่น สัมปทานการท าเหมืองแร่สัมปทานการท าไม้สัมปทานเก็บ 
รังนกนางแอ่น เป็นต้น 

6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระท าการแต่เพียงผู้เดียว เช่น 
สัญญาให้ผลิตสุรา 

6.3 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่เป็นของรัฐ
แต่มีการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าเช่น สัญญาร่วมทุนระหว่าง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซีผลิตพลาสติกชีวภาพ
เป็นต้น 

6.4 สัญญา/ข้อตกลงจ้างอ่ืนๆ เช่น บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนที่ 
ภายในส านักงานคลังจังหวัดเลย 

๗. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 
 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุอุทกภัย 
 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
 มติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
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๘. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว 
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 
 ข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้นบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ส าเนา หรือ ขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

11. แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

1. เรื่องท่ีหน่วยงานสามารถให้ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ทันที
๑.๑ ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ 

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ 

ตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๑.๒ ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ 
(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง

ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ 

ของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง (ข้อมูลเอกสารที่ได้มีการจัดพิมพ์

เผยแพร่ตามจ านวนพอสมควรแล้ว) 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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2. เรื่องท่ีอยู่ในบทบาทภารกิจของส านักงานคลังจังหวัดเลย
2.1 ข้อมูลของกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี 

(1) กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง 
(2) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 
(3) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2.2 ข้อมูลของกลุ่มงานระบบบริหารการคลัง 
(1) การปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(3) เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2.3 ข้อมูลของกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ 
(1) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย 
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย/กลุ่มจังหวัด 
(3) รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย 

3. เรื่องท่ีห้ามมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14 
4. เรื่องที่หน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 
4.1 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
4.2 การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

4.3 ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน า
ภายในดังกล่าว       

4.๔ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
4.๕ รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
4.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้

มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
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12. แผนผังขั้นตอนกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร (Work Flow)
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13. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และ

มาตราอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดนั้นส่งมาให้และจัดท าดัชนีหรือบัญชีพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลใน website 
2. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้มารับบริการ
3. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารแยกประเภทการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท

ดังนี้ 
3.1 กรณีมีข้อมูลในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 3.1.1 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ให้ความช่วยเหลือ แนะน า หรือค้นหาจากดัชนีข้อมูล
ที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือที่แยกเก็บไว้ต่างหาก 

 3.1.2 เมื่อผู้ขอรับบริการขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
จะต้องถ่ายส าเนาให้รวมทั้งการรับรองความถูกต้องของส า เนาดังกล่าว โดยเรียกค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 โดยคิดค่าธรรมเนียมในการถ่ายส าเนา
ดังนี้ 

(1) ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท 
(2) ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละไม่เกิน 3 บาท 

หากประชาชนต้องการให้รับรองส าเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะคิดค่าธรรมเนียมอัตรารับรองไม่เกิน 5 บาท 
หมายเหตุ : สามารถตรวจดูอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากภาคผนวก 

3.2 กรณีไม่มีข้อมูลในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่มีในหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
มีข้ันตอนดังนี ้

3.2.1 กรอกแบบฟอร์มค าขอจากช่องทางต่าง ๆ 
3.2.2 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ส่งค าขอให้ผู้เจ้าของเรื่องพิจารณาว่าจะเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารตามค าขอได้หรือไม ่แบ่งการพิจารณาดังนี้ 
1) กรณีให้ข้อมูล โดยการถ่ายส าเนา และรับรองความถูกต้องของส าเนา
2) กรณีให้ข้อมูลบางส่วน ถ่ายส าเนาเฉพาะส่วนที่ให้ข้อมูลและรับรอง

ความถูกต้องของส าเนา ส่วนที่ถูกปฏิเสธ ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับ
บริการ 

3) กรณีไม่ให้ข้อมูล แจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับบริการ และให้ค าแนะน า
ข้อปฏิบัติหรือยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด

4) กรณีไม่มีข้อมูล แต่ผู้ขอรับบริการไม่เชื่อ เจ้าหน้าที่ให้แนะน าสิทธิ
ร้องเรียนแก่ผู้ขอรับบริการ 

3.3 กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการอ่ืนให้แนะน าให้ไปขอ ณ หน่วยงานแห่ง
นั้น 
หมายเหตุ : ระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารนั้น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ 
ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ านวนมากหรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ต้องแจ้งผู้ขอข้อมูล 
ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 
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4. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ
4.1 รายงานจ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณ
4.2 รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ

โดยจัดท ารายงานให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และส่งรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
ทราบและเก็บเป็นหลักฐานราชการเป็นเวลา 2 ปี 

ข้อพึงปฏิบัติ 
การบริการข้อมูลข่าวสาร ควรมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

14. ขั้นตอนการให้บริการตามช่องทางต่างๆ

1. กรณีติดต่อด้วยตนเอง
ที่ตั้ง :ส านักงานคลังจังหวัดเลย  ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1  ถนนมลิวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัด

เลย 42000 
1.1 กรอกแบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
1.2 เจ้าหน้าที่แยกประเภทเรื่องท่ีจะขอรับบริการ 

1.2.1 กรณีมีข้อมูล : ช่วยเหลือ น า ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 
1.2.2 กรณีไม่มีข้อมูล: ส่งผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ือขอรับค าแนะน าจากหน่วยงานอ่ืน 

1.3 ถ่ายส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 
1.4 รับรองส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 
1.5 รวบรวมสถิติข้อมูล 

2. แผ่นพับ
2.1 เผยแพร่ผ่านทางผู้มารับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 
2.2 เผยแพร่ผ่านการประชุมกรมการจังหวัดเป็นประจ าทุกเดือน 
2.3 เผยแพร่ผ่านทางโครงการจัดหน่วยงบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 

3. กรณีติดต่อทางเว็บไซต์
3.1 ผู้รับบริการสามารถเรียกดูข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ของส านักงานคลังจังหวัดเลยได้ที่ 

http://www.cgd.go.th/lei

3.2 หากผู้รับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
E-mail :lei@cgd.go.th หรือหัวข้อกระดานสนทนาบนหน้าเว็บไซต์ 

3.3 รวบรวมข้อมูลตอบกลับโดยเร่งด่วน 
3.4 รวบรวมสถิติข้อมูล 

4. ติดต่อทางโทรศัพท์

http://www.klangloei.com/
mailto:lei@cgd.go.th
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 หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4281 1662 ต่อ 12 19 และ 20 
 4.1 สอบถามชื่อที่อยู่/เรื่องที่ขอรับบริการ 
 4.2 เจ้าหน้าที่แยกประเภทเรื่องท่ีขอรับบริการ 
  4.2.1 กรณีมีข้อมูล : ช่วยเหลือ แนะน า ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 
  4.2.2 กรณีไม่มีข้อมูล : ส่งผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ือขอรับค าแนะน าจากหน่วยงานอ่ีน 
 4.3 ถ่ายส าเนา /รับรองส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 
 4.4 รวบรวมสถิติข้อมูล 
5. E-mail  (ทางhttp://www.cgd.go.th) 
 5.1 สารบรรณรับเรื่อง 
 5.2 พิจารณาส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 5.3 หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการและตอบกลับโดยเร่งด่วน (ภายใน 3 วันท าการ) 
 5.4 ส่งเรื่องให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลยรวบรวม 
 5.5 รวบรวมสถิติข้อมูล 
6. อ่ืนๆ  อาทิ ส่งทางหนังสือ 
 

15. หลักการให้บริการ 
  

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดีผู้รับบริการก็
จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กร ดังนั้น ถ้าการบริการดีผู้รับบริการเกิดความความ
ประทับใจ ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย Service Mind ถือเป็นหัวใจส าคัญของงานบริการ คนที่ท างานความ
เอาใจใส่ของผู้ให้บริการ เพ่ือเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการเมื่อเข้ามารับบริการ โดยค าว่า Service 
Mind สามารถแยกออกเป็น 11 ค า ตามตัวอักษร ได้ดังนี้ 
“Service หรือ บริการ” 
 
S (smile)  แปลว่า ยิ้มแย้ม เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกดีๆ เวลาเข้ามารับบริการ 
E (enthusiasm)  แปลว่า ความกระตือรือร้น 
R (rapidness)  แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ 
V (value)  แปลว่า มีคุณค่า ท าอย่างไรให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และจะท าอย่างไร 
    จึงจะปรับเปลี่ยนให้การให้บริการของเรามีคุณค่าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
I (impression)  แปลว่า ความประทับใจ ท าช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทับใจมากที่สุด ดูแลในเรื่องบุคลิก 
    การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพ่ือให้ลูกค้าเกิด 
    ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 
C (Courtesy) แปลว่า  มีความสุภาพอ่อนโยน ท าให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รู้สึกประทับใจใน  

          ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
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E (Endurance) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์ซึ่งจ าเป็นมากส าหรับงานบริการ เพราะลูกค้ามี 
           หลากหลายรูปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์จะ      
           ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 

“Mind หรือ จิตใจ” 
M (make believe) แปลว่า   มีความเชื่อ การมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ท าให้คนเรามีความสุขเชื่อในงาน 

           ที่ท ามีความสุขและรักในงานบริการ เพ่ือให้เกิดการบริการที่ดีท่ีสุด 
I (insist)                   แปลว่า   ยืนยัน/ยอมรับ ยืนหยัดในสิ่งที่ท าไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้งก็ไม่ท้อถอย 

           แม้เจอผู้รับบริการต าหนิ ต่อว่า หรือเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และจะประสบ  
           ความส าเร็จในที่สุด 

N (necessitate)          แปลว่า   การให้ความส าคัญ เพราะผู้รับบริการคือคนส าคัญ และต้องการได้รับการดูแลจาก 
           เราเป็นอย่างดีเราต้องท าให้ผู้รับบริการทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่ 
           รักมักที่ชัง 

D (devote)  แปลว่า   อุทิศตน ทุ่มเทท างานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่ 

 

16. เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
4. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง การเรียก

ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
5. ค าสั่งส านักงานคลังจังหวัดเลย 

17. แบบฟอร์มต่าง ๆ 
1. แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
2. แบบแสดงความคิดเห็นและส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. แบบฟอร์มการลงลายมือชื่อผู้รับบริการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
4. แบบฟอร์มการลงลายมือชื่อผู้รับบริการ รับแผ่นพับ/ซีดี ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ.2540 
5. แบบฟอร์มทะเบียนสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
6. รายงานจ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือน/ประจ าปีงบประมาณ 
7. ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 
8. ตัวอย่างดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร 
9. ตัวอย่างสารบัญประจ าแฟ้ม 
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พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
----------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้  ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 เป็นปีที ่๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ 

เบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราช 

บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ

ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
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“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่นการศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส 
หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคล

ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้น

คนตา่งด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน ให้ถือ
ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
_______________ 

 
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ท้ังนี้

เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว  ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ 

ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
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มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้
บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลา
พอสมควร 

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการ

สาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ให้ระบุรายชื่อ

รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
 
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมีค า รับรอง

ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดย 
       ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึง ถึงการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ท้ังนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น 

มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือท่ีจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้แล้ว หรือท่ีมีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ
และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลักษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหา
ข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะ
จัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่แล้วในสภาพท่ี
พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็นการต้องไปจัดท าวิเคราะห์จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็น
เอกสารจากข้อมูลข่าวสารท่ีบันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ท้ังนี้ ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องท่ี
จ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 
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บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้อง
ขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐน้ันอยู่แล้ว 

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน า เพ่ือไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท า
ข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕หรือค าสั่งไม่รับฟังค า
คัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

 
ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวม
เวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๒ 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
_______________ 

 
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผย

มิได้ 
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
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(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้

ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
(๗) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยไม่ได้

เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็น
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่
ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น  ท้ังนี้
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์
ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรท่ีผู้นั้นอาจ
เสนอค าคัดค้านได้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ผู้ท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ท่ีทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีท่ีมีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้าน
ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้น
ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือ
มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งนั้นโดยย่ืนค าอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ีมีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้
ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดท่ีไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจ าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือ
คู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผย

เป็นการท่ัวไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าท่ีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิตร่างกาย 
สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรือ
เงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะ
พึงมีในกรณีดังกล่าว 
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หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 
 

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ท่ีมีสัญชาติไทย และบุคคล
ธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

มาตรา ๒๒ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีมิให้
น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผย
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเกี่ยวข้อง และจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีจะกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับส่ิงดังต่อไปน้ี 
(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มี

การน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
ในกรณีท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า

หรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีท่ีขอข้อมูลนั้นเป็น
กรณีท่ีอาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังท่ีใดซึ่งจะ
เป็นผลให้บุคคลท่ัวไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้  เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปน้ี 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 



 24 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติหรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีต้องรักษาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนท่ีท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ี
เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจดู
คุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือ
การฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อเท็จจริง

ดังกล่าว 
(๙) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดท าบัญชี

แสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ี
เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้น
หรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ีเกี่ยวกับบุคคลนั้น  และให้น า
มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย 
ต่อเฉพาะแพทย์ท่ีบุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

 
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง  ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็น

หนังสือให้หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามท่ีมีค าขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยย่ืนค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงาน
ของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 
ให้บุคคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คน

ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลท่ีถึงแก่กรรมแล้วก็ 
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หมวด ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร์ 

___________ 
 

มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดตาม
วรรคสองนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลอืกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

 
ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี ้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปีก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ใน

กรณีดังต่อไปน้ี 
(๓) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยโดยต้อง

จัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 
(๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย 

ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วยแต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
______________ 

 
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติผู้อ านวยการส านักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และ
อีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ีได้

รับค าขอ 
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(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม  

แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
(๗) ด าเนินการเรื่องอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ สามปีนับแต่
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง ผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ พ้น
จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได ้

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณีมาตรา ๑๑ 
หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

________________ 
 

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ  ตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศหรือการ
บังคับใช้กฎหมาย 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความ
จ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด  กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดย
ค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน  นับ
แต่วันที่คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีค าวินิจฉัยจะมี
ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธีพิจารณาและ
วินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 
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หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

_____________ 
 
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม

เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา  ๒๐ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดขึ้น

ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการจะได้ก าหนด 

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชา ติพ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 
๑๖ จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ี
แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคัญ
ของเอกชน ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่าง
เต็มท่ี เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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หนังสืออุทธรณ ์

เขียนที่..............................................................* 
 

    วันที่............................................................. 
 
เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ.......................................................................(ชือ่หน่วยงาน) 
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
  ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง/อาชีพ..................... .................. 
อยู่บ้านเลขท่ี................ต าบล............................................อ าเภอ..................................จังหวัด. ........................... 
โทรศัพท์.......................................................................... .........มีความประสงค์ขออุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน)...................................................................................................................... ............. 
  ด้วยเมื่อวันที่.........................................................ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจ านวน.....รายการ  จาก (ชื่อหน่วยงาน)........................................ 
ดังมีรายละเอียดตามส าเนาค าขอที่แนบมาพร้อมนี้  ต่อมาเมื่อวันที่...................................................................... 
(ชื่อหน่วยงาน)..........................................................................ได้มีค าสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้ส าเนา 
เอกสารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า(ชื่อหน่วยงาน).............................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ส าเนาหนังสือปฏิเสธของ(ชื่อหน่วยงาน)....................................................................................ที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ข้าพเจ้า จึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
(ชื่อหน่วยงาน)....................................................................................... ..........ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ).....................................................ผู้อุทธรณ์ 
                                                                          (....................................................) 
 
*ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ของผู้เขียน 
สถานท่ีติดต่อ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของข้าราชการ 
  อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
  โทร.0 2281 8552-3  โทรสาร. 2 2281 8543 
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หนังสือร้องเรียน 
                     
                                                                              วันที่..........เดือน.................พ.ศ.................... 
 
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
  ข้าพเจ้า................................................................นามสกุล....................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................หมู่ที่....................ถนน............................................................................. 
ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต..................... ................จังหวดั............................... 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์.................................................................................. ........ 
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานรัฐ คือ (ชื่อหน่วยงาน)............................... 
......................................................................................................................................... ................................................
................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ........................... ได้กระท าการเป็น
การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง 
ดังนี้ 
  (1)  .......................................................................................................................... ................. 
  (2)  ........................................................................................................................................... 
  (3)  ................................................................................... ........................................................ 
  พร้อมนี้   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว คือ เรื่อ..................... 
........................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................. ............จ านวน.................................แผ่น 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)..........................................................ร้องเรียน 
                                                                           (..........................................................) 
 
*ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ของผู้เขียน 
สถานท่ีติดต่อ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของข้าราชการ 
  อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
  โทร.0 2281 8552-3  โทรสาร. 2 2281 8543 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ 
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แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานคลังจังหวดัเลย 

 

เขียนที่………………………………..…………………………                          วันที่............เดือน..................พ.ศ. ................ 
1.  ผู้ยื่นค าขอ ชื่อ / สกุล ......................................................................... อายุ .................. .........ปี สัญชาติ.................. 
ถือบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / อ่ืนๆ ................................................................ เลขท่ี .......... ..................... 
หน่วยงานที่ออก ......................................... วันที่ออก ...................... ................... บ้านเลขที่ ...................................... 
ต าบล / แขวง ............................................................. อ าเภอ ........................................ จังหวัด ............................... 
โทรศัพท์ ......................................... อาชีพ ................................ สถานที่ท างาน ............................................... ............ 
ประสงค์            ขอเอกสาร / ข้อมูล          ขอส าเนาเอกสาร / ข้อมูล         ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ดังนี้ 
 
1)............................................................................................................................ ......................................................... 
2)....................................................................... ..............................................................................................................  
3)........................................................................................................................... .......................................................... 
เพ่ือน าไป
............................................................... ..............................................................................................................  
 

 
                                                  ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นค าขอ 

                                             (.......................................................) 
. 

2.  ความเห็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
 
          ให้ข้อมูล / เอกสารที่ผู้ขอต้องการ                                ให้เข้าตรวจดูข้อมูล / เอกสารแล้ว 
          เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน                                          นัดมารับเอกสาร วันที่......................................... 
          ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะ..................................................................................................... ........................... 
          ไม่มีข้อมูลที่ต้องการโดยแนะน าให้ติดต่อกับ.................................................................................... ................... 
 
                                                                        ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                             (..................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                                 วันที.่..............เดือน....................... พ.ศ. .................. 
 
ข้าพเจ้า      ได้ข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้ร้องขอแล้ว     ได้รับทราบไม่อนุมัติ     ได้รับทราบว่าไม่มีข้อมูลตามท่ีร้องขอ
แล้ว 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นค าขอ                   ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่                              
     (...............................................)                                   (.................................................) 

     วันที่..........เดือน........................... พ.ศ. ................               วันที่..........เดือน........................... พ.ศ. ................  
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แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

แบบส ารวจนี้จัดท าเพ่ือการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลัง

จังหวัดเลย ข้อมูลบางส่วนจะน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสนองต่อการบริการให้มากที่สุด  

ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน จึงขอความกรุณาท่านตอบค าถามตามความเป็นจริง และ

ความคิดเห็นที่แท้จริง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

1. เพศ  ชาย     หญิง 
 

2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี    20 – 30 ปี 

31 – 40 ปี    41 – 50 ปี 

51 - 60  ปี    มากกว่า 60 ปี 
 

3. การศึกษา   มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า   อนุปริญญา 

ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

สูงกว่าปริญญาโท 
 

4. อาชีพ  ข้าราชการ    ลูกจ้าง 

พนักงานหน่วยงานของรัฐ   พนักงานหน่วยงานเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว    นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืน ๆ 
 

5. ท่านเข้ามาตรวจดูและขอรับข้อมูลข่าวสารประเภทใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พรบ.เงินคงคลัง    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานราชการ  เงินนอกงบประมาณ 

เบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ   เงินช่วยการศึกษาบุตร 

ค่ารักษาพยาบาล    ค่าตอบแทน 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ   การบริหารงบประมาณ 

อ่ืน ๆ.........................................................  

         /6.ความพึงพอใจ..................... 
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6.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์      
2. การขอรับบริการได้รับความสะดวก      
3. การสืบค้นง่ายและให้บริการรวมเร็ว      
4. ข้อมูลข่าวสารทันสมัย      
5. ข้อมูลข่าวสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์      
6. เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้บริการในการสืบค้น      
7. ช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสาร      
8. การสืบค้นในเว็บไซด์ง่ายและสะดวก      
9. ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซด์ทันสมัยและครบถ้วน      
10. การเชื่องโยงกับศูนย์ข้อมูลจังหวัดและหน่วยงาน

อ่ืน ๆ 
     

11. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็นกับความ
ต้องการ 

     

12. ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

     

13. การจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร      
14. การจัดท าปูายสถานที่หรือปูายบอกที่ตั้งของ

สถานที่ 
     

 

 

 

/7. จุดเด่น... 
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7. จุดเด่น ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

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

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

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

8. จุดที่ควรปรับปรุง  ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

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

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

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

9. สิ่งที่อยากให้มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

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

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

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

10. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

                                                ********************************** 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

โทร. 0-4281-1662   โทรสาร. 0-4281-2669 

 
 
 
 



 49 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 
                                                                                                   วันท่ี........................................................ 
                                                  ชื่อผู้มาติดต่อ....................................................................................  
                                                  หน่วยงาน.........................................................................................  
                                                  เบอร์โทรศัพท์...................................................................................  
                                                  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ........................................................................ 

 
แบบแสดงความคิดเห็น กรณีมาติดต่อราชการที่ส านักงานคลังจงัหวัดเลย 

 
1.  อาชีพของผู้มารับบริการ 
               ข้าราชการ                                                 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
               สื่อมวลชน                                                  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 
               อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................ 

2.  ท่านมาติดต่อขอรับบริการกับส านักงานคลังจังหวัดเลยเกี่ยวกับ.......................... 
               เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ                      กฎหมายและระเบียบการคลัง 
               การบัญชี                                                   การพัสดุ 
               ตรวจสอบภายใน                                          GFMIS 
               อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................ 

3.  ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานคลังจังหวัดเลย 
               มากที่สุด                                                   มาก 
               พอใช้                                                       น้อย 
               ควรปรับปรุง 

4.  ความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานคลังจังหวัดเลยโดยรวม 
               มากที่สุด                                                    มาก 
               พอใช้                                                        น้อย 
               ควรปรับปรุง 

5.  ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/สิ่งที่ควรปรับปรุง................................................................................. ............... 
............................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
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แบบลงทะเบียน 

หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 

“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ณ................................................................................................................................. ......................................... 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการส านักงานคลังจังหวัดเลย 

ศาลากลางจังหวัดเลย ช้ัน 1 ถนนมลิวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
โทร. 0 4281 1662  โทรสาร. 0 4281 2669 

http://www.klangloei.com    E-mail  : lei@cgd.go.th  

ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

     
     

     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
 

 

http://www.klangloei.com/
mailto:lei@cgd.go.th
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แบบฟอร์มค าขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

เขียนที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 
                    วันที่................เดือน......................พ.ศ. .............. 

 

เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรียน คลังจังหวัดเลย 

  ข้าพเจ้า       นาย      นาง      นางสาว ........................................................................... 

อายุ…………………………..ปี   ประเภท           ส่วนราชการ 
               รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของรัฐ / องค์กรอิสระ 
               ประชาชน 
               นักเรียน / นักศึกษา 
               บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เอกชน 
  สถานท่ีติดต่อ................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์.............................................................. 
  มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมลูข่าวสารจากศูนย์ข้อมลูข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลยตาม 
       มาตรา 7        มาตรา 9   แห่งพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ดังนี ้

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................... 
4. .............................................................................................................................................................. 

    เพื่อใช้ในการ ………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
...................................................................................................................................................................................................... 
  ขอเอกสาร/ข้อมูล    จ านวน ............ หน้า    ขอส าเนาที่มีผูร้ับรอง จ านวน .............. หน้า 

  ขอตรวจด ู     ขอค้นคว้า 

  ผู้ใช้บริการสืบค้นด้วยตนเอง 

 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 (1) ขอส าเนาข่าวสาร 

 จ านวน ......... หน้า ค่าธรรมเนียม หน้าละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน .......... บาท 

 (2) ขอส าเนาข่าวสารที่มผีู้รับรอง 

 จ านวน ......... หน้า ค่าธรรมเนียม หน้าละ 5 บาท เป็นจ านวนเงิน .......... บาท 
  รวมเงินท้ังสิ้น ....................... บาท 

       ได้รับข้อมลูครบถ้วน    ไม่ไดร้ับข้อมลูครบถ้วน เพราะ ............................................................................ 
      ระยะเวลาในการให้บริการ           เริ่มต้น .................... น.    สิ้นสุด ....................น.    รวม..................นาท ี

      

     ลงช่ือ  ................................................................ ผู้ขอรับข้อมูล 
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เรียน  คลังจังหวัดเลย 

         เห็นควรด าเนินการได ้

         ไม่อาจด าเนินการใหไ้ด ้

        เหตุผล ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

    (ลงช่ือ) .............................   ผูใ้ห้ข้อมูล/ผู้รับค าขอข้อมลู 

       (......................................) 

        

 

ค าสั่ง 

                อนุมัติ 

                ไม่อนุมตั ิ

 

     ลงช่ือ ........................................................... ผู้อนุมัติ 

            (..........................................................) 

 

 

ผลการปฏิบัติ 

 

         ค้นพบข้อมูลข่าวสาร และ ให้บริการแล้ว 

         ค้นไม่พบข้อมูลข่าวสาร 

   ค้นพบข้อมูลข่าวสาร และ ให้บริการแล้ว ไดร้ับ                       
ค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน........................บาท 
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แบบลงลายมือชื่อรับแผ่นพับ/ซีดี ประชาสัมพันธ์ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจงัหวัดเลย 

โครงการ/ประชุม/อบรม............................................................................................................. 
วันที่ ..................... เดือน ............................................... พ.ศ. ...................... เวลา ............................น. 

ณ .............................................................. อ าเภอ .....................................จังหวัดเลย 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 54 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานจ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณ 

ทะ
เบ

ียน
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ิตกิ
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ให
้บร

ิกา
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ตารางสถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคลังจังหวัดเลย 
จ าแนกตามช่องทางการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............................ 

ประจ าเดือน ....................................... 
 

ล ำดับ
ที่ 

เร่ืองทีใ่ห้บริกำร
โดยสังเขป 

ช่องทำงขอรับบริกำร 
รวม/
เร่ือง 

หมำย
เหตุ 

ติดต่อ
ด้วย
ตนเอง 

เวบ็ไซต์ โทรศัพท์ ไปรษณย์ี โทรสำร 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าปีงบประมาณ 

 
รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานคลังจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………......... 
 

 
ประเด็นส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

คะแนน
เฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

ร้อยละ 
(%) 

 
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 
 

  

 
2. การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข้าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลยโดยรวม 
 

  

 
ระดับความพึงพอใจภาพรวมเฉลี่ย 
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ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร 

ตาม มาตรา 7 (1) – (4) 

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานคลังจังหวัดเลย 
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ดัชนีรวมมาตรา 7  

ดัชนีรวมข้อมลูข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 

แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

1 มาตรา 7(1)-(4) 1. โครงสร้างของส านักงานจังหวัดเลย  
ตู้ไม้ ชั้นที่ 1 

 

 
   2. อ านาจหน้าที่ของส านักงานคลังจังหวัดเลย 

  3. สถานที่ติดต่อเ พ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารกับ
ส านักงานคลังจังหวัดเลย 

  4 .  ก ฎ  ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ข้ อ บั ง คั บ  ค า สั่ ง 
หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ  ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่าง
กฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) 

โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 

แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

1 
 

มาตรา 7 (1) 
  

1.โครงสร้างส านักงานคลังจังหวัดเลย 
 

 
ตู้ไม้ ชั้นที่ 1 

 

 

  2.ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง โครงสร้างและการจัด
องค์กรในการด าเนินงานสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ
และวิธีการด าเนินการ สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับ
ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (2) 

สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

 

 

 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 

แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

 
1 

 
มาตรา 7 (2)  

  

 
1.อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคลัง
จังหวัดเลย 

 
ตู้ไม้ ชั้นที่ 1 

 

 

  2.ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง โครงสร้างและการจัด
องค์กรในการด าเนินงานสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ
และวิธีการด าเนินการ สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับ
ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3) 

แผนท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 

 

 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 

แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

 
1 

 
มาตรา 7 (3) 

 
1.สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารส านักงาน
คลังจังหวัดเลย 

 
ตู้ไม้ ชั้นที่ 1 

 

 

  2..ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง โครงสร้าง และการ
จัดองค์กรในการด าเนินงานสรุปอ านาจหน้าที่    
ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อ
ขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7 (4) 

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จดัให้มีขึ้นโดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเปน็การทั่วไปต่อเอกชน 

 

 

 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 

  
 แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร 

สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

1 มาตรา 7 (4) 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

 
      ตู้ไม้ ชั้นที่ 1 

 

 

  2. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่ พ.ศ.2539 

  3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 

  4.พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก                      
การช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ   หรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) 

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 

 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 

แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

 
1 

 
มาตรา 7 (4) 

 

 ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากหน่วยงานที่
ไม่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตู้ไม้  ชั้นที่ 1 
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ดัชนีรวมข้อมลูข่าวสารส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 

 
 
 
 
 

แฟ้ม ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 9 

แฟ้มและรายละเอียดเอกสาร สถานที่ 
จัดเก็บแฟ้ม 

หมายเหตุ 

1 มาตรา9(1) มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมี
ผลโดยตรงต่อเอกชน 

 
ตู้ไม้ ชั้นที่2  

2 มาตรา9(2) มาตรา9(2) นโยบายและการตีความ 
3 มาตรา9(3) มาตรา9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
4 มาตรา9(4) มาตรา9(4)  คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าทีรฐัที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 

5 มาตรา9(5) มาตรา9(5) สิ่งที่พิมพ์ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงในราช
กิจจานุเบกษา 

6 มาตรา9(6) มาตรา9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดท าบริการสาธารณะ สัญญาอ่ืนๆ 

7 มาตรา9(7) มาตรา9(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย
มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือขอ้มูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

8 มาตรา9(8) มาตรา9(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรม 
การข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) 

 ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยทีม่ีผลโดยตรงต่อเอกชน 

รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

ล าดับที่ เรื่อง/รายการ  สถานที ่
จัดเก็บแฟ้ม 

 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
*ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2556 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทสอบ
ราคา ประกวดราคา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์* 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

1. ผลการพิจารณาและการขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
หลังคาสูง (ดีเซล) 

2. สอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2556 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง 
(ดีเซล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตู้ไม้  ชั้นที่ 2 
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2 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการพิจารณาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลย แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
2.1 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 9  ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.2 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 11  ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.3 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 21  ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.4 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 33  ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.5 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 40  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.6 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 41  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.7  ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 63  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.8 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 107  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.9 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 115  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.10 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 118  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
2.11 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 134  ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 
 

2.12 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 141  ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.13 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
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(กวพ) 0421.3/ว 145  ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.14 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 170  ลงวันที่  7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.15 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 189  ลงวันที่  17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.16 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 191  ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.17 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 205  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.18 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 206  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.19 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 207  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.20 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 223  ลงวันที่  17 มิถุนายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.21 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 226  ลงวันที่  19 มิถุนายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.22 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 234  ลงวันที่  26 มิถุนายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
2.23 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 255  ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 
 

2.24 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 257  ลงวันที่  18 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.25 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 258  ลงวันที่  18 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.26 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 259  ลงวันที่  18 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
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2.27 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 260  ลงวันที่  18 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.28 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 268  ลงวันที่  29 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.29 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 271  ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.30 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 306  ลงวันที่  29 สิงหาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.31 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 335  ลงวันที่  20 กันยายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.32 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 343  ลงวันที่  27 กันยายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2.33 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 383  ลงวันที่  18 ตุลาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.34 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 380  ลงวันที่  22 ตุลาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.35 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 410  ลงวันที่  8 พฤศจิกายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.36 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 418  ลงวันที่  14 พฤศจิกายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  
2.37 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 443  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.38 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 463  ลงวันที่  24 ธันวาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.39 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 464  ลงวันที่  24 ธันวาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
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2.40 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 1  ลงวันที่  3 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.41 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 2  ลงวันที่  3 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.42 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 12  ลงวันที่  10 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.43 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 19  ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
2.44 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 35  ลงวันที่  4 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.45 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 53  ลงวันที่  19 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.46 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 71  ลงวันที่  2 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.47 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 72  ลงวันที่  2 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.48 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 73  ลงวันที่  2 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.49 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 74  ลงวันที่  2 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.50 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 92  ลงวันที่  22 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.51 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 118  ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.52 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 119  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 

2.53 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 120  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
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ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (2) 

นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 

 

 ล าดับที่ เรื่อง/รายการ สถานที ่
จัดเก็บแฟ้ม 
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วิสัยทัศน์ 
 1.1 วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง 
 1.2 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง 
 1.3 วิสัยทัศน์จังหวัดเลย  
 1.4 วิสัยทัศน์ส านักงานคลังจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตู้ไม้  ชั้นที่ 2 

 


