ประชาชนจะสามารถขอข้อมูลข่าวสารร้องเรี ยน หรื ออุทธรณ์
การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการของ
หน่วยงานขอรัฐได้อย่างไร?..

๑…………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………………….
๓……………………………………………………………

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสาร

ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์

ตัวอย่างคาข้อมูลข่าวสาร
เขียนที่ ระบุสถานที่เขียน/ที่อยูข่ องผูเ้ ขียน

ตัวอย่างหนังสื ออุทธรณ์
เขียนที่ ระบุสถานที่เขียน/ที่อยูข่ องผูเ้ ขียน

วันที่………………………………………
เรื่ อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรี ยน……………………………………
ข้าพเจ้า…………………………………………………ตาแหน่ง/อาชีพ………………………
อยูบ่ า้ นเลขที่……………….ตาบล……………..อาเภอ…………….จังหวัด………………
โทรศัพท์……………………………มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้
๑ …………………………………………………….
๒……………………………………………………...
๓………………………………………………………
๔……………………………………………………...
จึงเรี ยนมาเพื่อดาเนินการให้ตามความประสงค์ขา้ พเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูอ้ ุทธรณ์
(

)

วันที่……………………………..
เรื่ อง อุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของ……………………(ชื่อหน่วยงาน)
เรี ยน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า…………………………….ตาแหน่ง/อาชีพ……………………………….
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่………….ตาบล…………….อาเภอ…………..จังหวัด………………
โทรศัพท์………………………….มีความประสงค์ขออุทธรณ์คาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของ
(ชื่อหน่วยงาน)……………………….
ด้วยเมื่อวันที่……………………ข้าพเจ้าได้สิทธิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔0 ขอดูเอกสารจานวน…………………รายการ (ชื่อหน่วยงาน)……………………..
ดังมีรายละเอียดตามสาเนาคาขอแนบมาพร้อมนี้ ต่อมาเมื่อ วันที่…………………………………
(ชื่อหน่วยงาน)………………….ได้มีคาสัง่ ปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจ/ให้สาเนาเอกสารดังกล่าว

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

โดยเหตุผลว่า(ชื่อหน่วยงาน)……………….ดังมีรายละเอียดปรากฏสาเนาหนังสื อปฏิเสธของ
(ชื่อหน่วยงาน)……………..ที่แนบมาพร้ อมนี้

ตัวอย่างหนังสื อร้องเรี ยน
ตัวอย่างหนังสื อร้องเรี ยน
วันที่……………………………
เรี ยน ประธานกรรการข้อมูลข่าวสารของรายการ
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………..นามสกุล……………………………….
อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……….หมู่ที่……………..…ถนน………………อาเภอ………………………
จังหวัด………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………………………..โทรศัพท์……………
ขอร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานรัฐ (ชื่อหน่วยงาน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
ได้กระทาการเป็ นการผ่าผืนไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔0 โดยมีขอ้ เท็จจริ ง ดังนี้

ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอทุ ธรณ์คาสัง่ มีให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร(ชื่อหน่วยงาน)ตาม
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔0ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………..…..ผูอ้ ุทธรณ์
(
)

ศูน ย์ ข้ อ มูล ข่ า วสารส านัก งานเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
ตัง้ อยู่ ที่ 199 หมู่ ที่ 6 ถนน ร่ ม เกล้ า ต าบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. o๗๓-๒o๒-๒oo fax. o๗๓-๒o๒๒oo
เว็ปไซต์ http://www.satengnok.go.th หรื อ

เป็ นกฎหมายของประชาชนทุกคน
เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบกระบวนการทางานของระบบราชการให้ มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลข่าวสาร
และหน่วยงานของรัฐนิ่งเชย หรื อปฏิเสธไม่เปิ ดเผย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
มีจุดประสงค์ ใด ?....
เหตุผลของการมี กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
นั้น เนื่องจากในระบบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดง
ความคิ ดเห็ นและใช้สิทธิ ทางการเมื องได้โดยถูกต้องตรงตาม
ความเป็ นจริ ง อันจะเป็ นการส่ งเสริ มให้รัฐบาลมีการบริ หารที่มี
ประสิ ทธิภาพโปร่ งใส และเป็ นไปเพื่อประชาชนมากยิง่ ขึ้น
ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอดูตรวจดูสาเนาข้ อมูล
ข่ าวสารของ หน่ วยงานของรัฐหรือไม่ ?...
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้สิทธิ อย่าง
มากกับประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ
โดยกาหนดให้ประชาชนผูใ้ ดก็ได้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ย สามารถใช้สิ ท ธิ ข อดู ขอตรวจดู และขอส าเนาข้อ มู ล
ข่ า วสารจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ยกเว้น ข้อ มู ล ข่ า วสารบาง
ประเภทที่ กฎหมายกาหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลไม่เปิ ดเผย
ก็ได้

ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้ อมูลข่ าวสารของ
ราชการได้ อย่ างไร ?..

หรื อปฏิเสธว่าไม่มีขอ้ มูลข่าวสารที่ขอประชาชนจะมี
สิ ทธิ ดาเนินการอย่างไร?...
ในกรณี ที่ขอ้ ข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉย
หรื อปฏิเสธไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรื อปฏิเสธว่าไม่มี

กฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการได้ มี ข ้ อ ก าหนดให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห่ ง ต้อ ง เปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารให้
ประชาชนได้ทราบโดยวิธีการและรู ปแบบต่างๆ ได้ดงั นี้
1.น าข้ อ มู ล ข่ า วสารตามที่ ก ฎหมายก าหนดลงพิ ม พ์ ใ น
ราชกิ จจานุ เบกษา เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับโครงสร้ างและ
การจัดองค์กร สรุ ปอานาจหน้าที่ทีสาคัญและวิธีดาเนิ นการ เป็ น
ต้น
2.นาข้อมู ลข่าวสารตามที่ กฎหมายกาหนดมารวบรวมไว้ที่
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก
เช่ น ข้อมู ลข่า วสารเกี่ ย วกับ นโยบาย แผนงานโครงการ และ
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาที มี
ลักษณะผูกขาด ตัดทอน เป็ นต้น
3.ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ ประชาชนได้มี คาขอ
นอกจากเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ เข้าข้อยกเว้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผย เช่น
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริ ยห์ รื อความมัน่ คงของประเทศในทางเศรษฐกิ จ
หรื อการคลัง

ข้อมูลข่าวสารตามคาขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ร้องเรี ยน หรื อ
อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้

จัดทาโดย
สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

