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คู่มือสาํหรับประชาชน: งานบริการขอรับข้อมูลข่าวสาร 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:งานบริการขอรับข้อมลูขา่วสาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัข้อมูลขาวสารพ.ศ.2540 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 2นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมไ่ด้กําหนด  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการขอรับข้อมลูขา่วสาร 01/08/2558 13:31  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 
85 หมู่ที� 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 024313434, 034297052 
โทรสาร 024313434, 034297052 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั/งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 บญัญตัใิห้หน่วยงานของรัฐต้องจดัให้มี

ข้อมลูข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที
กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ประกอบกบัคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศเรื
องหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี
ยวกับการจดัให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูณที
ทําการของหน่วยงาของรัฐโดยเรียกสถานที
ที
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
วา่&ldquo;ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร&rdquo; โดยมีเอกสารดงันี O 

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดงัต่อไปนี Oลงพิมพ์ในราชกิจจา
นเุบกษา 

(1) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการดําเนินงาน 
(2) สรุปอํานาจหน้าที
ที
สําคญัและวิธีการดําเนินงาน 
(3) สถานที
ตดิตอ่เพื
อขอรับข้อมลูขา่วสารหรือคําแนะนําในการตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎมตคิณะรัฐมนตรีข้อบงัคบัคําสั
งหนงัสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความทั Oงนี Oเฉพาะที


จดัให้มีขึ Oนโดยมีสภาพอยา่งกฎเพื
อให้มีผลเป็นการทั
วไปตอ่เอกชนที
เกี
ยวข้อง 
(5) ข้อมลูขา่วสารอื
นตามที
คณะกรรมการกําหนดข้อมลูข่าวสารใดที
ได้มีการจดัพิมพ์เพื
อให้แพร่หลายตาม

จํานวนพอสมควรแล้วถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ
งพิมพ์นั Oนก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม
บทบญัญัติวรรคหนึ
งแล้วให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ
งไว้เผยแพร่เพื
อขายหรือ
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 ภายใต้บงัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจดัให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี Oไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ทั Oงนี Oตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที
คณะกรรมการกําหนด 

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที
มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั Oงความเห็นแย้งและคําสั
งที
เกี
ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉยัดงักลา่ว 

(2) นโยบายหรือการตีความที
ไมเ่ข้าขา่ยต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาตามมาตรา 7 (4) 
(3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจา่ยประจําปีของปีที
กําลงัดําเนินการ 
(4) คูมื่อหรือคําสั
งเกี
ยวกบัวิธีปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที
ของรัฐซึ
งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที
ของเอกชน 
(5) สิ
งพิมพ์ที
ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา๗วรรคสอง 
(6) สญัญาสมัปทานสญัญาที
มีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัทํา

บริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที
แต่งตั Oงโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั Oงนี Oให้ระบุ

รายชื
อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมลูขา่วสารที
นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(8) ข้อมลูขา่วสารอื
นตามที
คณะกรรมการกําหนด 
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13. ขั 2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

- 
 

การยื
นเอกสารหลกัฐาน
กรอกแบบฟอร์ม 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจดวูา่มีข้อมลู
ขา่วสารอยูใ่นศนูย์ข้อมลู
หรือไมถ้่าไมมี่ชี Oแจงเหตผุล
ถ้ามีดําเนินการตอ่ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

3) 

- 
 

เจ้าหน้าที
ชว่ยเหลือแนะนํา
ค้นหาข้อมลูที
เก็บ 
ณศนูย์ข้อมลูขา่วสารหรือที

แยกเก็บไว้ตา่งหาก 
 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

4) 

- 
 

ถ่ายสําเนาและรับรอง
สําเนา 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 0 - 
 

14. งานบริการนี 2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Oนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้ ยื�นคําขอเซ็นต์

รับรองสําเนา) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา 85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธ

มณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนwww.obt-salaya.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําร้องขอข้อมลูขา่วสารของราชการ 
- 

2) ตวัอยา่งการกรอกข้อมลู 
- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 31/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Oนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดั
นครปฐมสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


