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คู่มือสําหรั บประชาชน: งานบริการขอรั บข้ อมูลข่ าวสาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชือกระบวนงาน:งานบริ การขอรับข้ อมูลข่าวสาร
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารพ.ศ.2540
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน2 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] งานบริ การขอรับข้ อมูลข่าวสาร 01/08/2558 13:31
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง/ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

1.
2.
3.
4.
5.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัตใิ ห้ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มี
ข้ อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้ อยตามทีกฎหมายกําหนดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ประกอบกับคณะกรรมการ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการได้ มีประกาศเรื องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกับการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ให้
ประชาชนเข้ าตรวจดูณ ที ทํ าการของหน่วยงาของรั ฐโดยเรี ยกสถานที ที จัดเก็ บรวบรวมข้ อมูล ข่าวสารและให้ บริ การ
ว่า&ldquo;ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร&rdquo; โดยมีเอกสารดังนี O
มาตรา 7 หน่วยงานของรั ฐ ต้ องส่ง ข้ อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดัง ต่อไปนี ลO งพิ มพ์ ในราชกิ จ จา
นุเบกษา
(1) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหน้ าทีทีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานทีติดต่อเพือขอรับข้ อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับคําสังหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรื อการตีความทังนี
O Oเฉพาะที
จัดให้ มีขึ Oนโดยมีสภาพอย่างกฎเพือให้ มีผลเป็ นการทัวไปต่อเอกชนทีเกียวข้ อง
(5) ข้ อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนดข้ อมูลข่าวสารใดทีได้ มีการจัดพิมพ์เพือให้ แพร่ หลายตาม
จํ านวนพอสมควรแล้ วถ้ ามี การลงพิม พ์ ใ นราชกิ จจานุเ บกษาโดยอ้ างอิ ง ถึง สิงพิม พ์ นันO ก็ ใ ห้ ถือว่าเป็ นการปฏิ บัติตาม
บทบัญญัติวรรคหนึงแล้ วให้ หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงไว้ เผยแพร่ เพือขายหรื อ
จํ า ห น่ า ย จ่ า ย แ จ ก ณ ที ทํ า ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ห่ ง นั O น ต า ม ที เ ห็ น ส ม ค ว ร
มาตรา 9 ภายใต้ บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี Oไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ทงนี
ั O Oตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรื อคําวินิจฉัยทีมีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทังความเห็
O
นแย้ งและคําสังทีเกี ยวข้ องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรื อการตีความทีไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ทีกําลังดําเนินการ
(4) คูม่ ือหรื อคําสังเกียวกับวิธีปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าทีของรัฐซึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าทีของเอกชน
(5) สิงพิมพ์ทีได้ มีการอ้ างอิงถึงตามมาตรา๗วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทานสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริ การสาธารณะ
(7) มติคณะรั ฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการทีแต่งตังโดยกฎหมายหรื
O
อโดยมติคณะรัฐมนตรี ทงนี
ั O Oให้ ระบุ
รายชือรายงานทางวิชาการรายงานข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลข่าวสารทีนํามาใช้ ในการพิจารณาไว้ ด้วย
(8) ข้ อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
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13. ขัน2 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน2 ตอน

รายละเอียดของขัน2 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

การยืนเอกสารหลักฐาน
กรอกแบบฟอร์ ม

5 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจดูวา่ มีข้อมูล 5 นาที
ข่าวสารอยูใ่ นศูนย์ข้อมูล
หรื อไม่ถ้าไม่มีชี Oแจงเหตุผล
ถ้ ามีดําเนินการต่อ

-

เจ้ าหน้ าทีช่วยเหลือแนะนํา 15 นาที
ค้ นหาข้ อมูลทีเก็บ
ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรื อที
แยกเก็บไว้ ตา่ งหาก

-

ถ่ายสําเนาและรับรอง
สําเนา

1)

2)

3)

4)

5 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 14. งานบริการนีผ2 ่ านการดําเนินการลดขัน2 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
O
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผู้ยืนคําขอเซ็นต์
รับรองสําเนา)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธ
มณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนwww.obt-salaya.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําร้ องขอข้ อมูลข่าวสารของราชการ
2) ตัวอย่างการกรอกข้ อมูล
-
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19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั O 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

