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คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สข.)

จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมา

รับบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดกําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการภายในหนวยงา น เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ  เนื้อหาของคูมือฉบับนี้ไดระบุถึงข้ันตอนการปฏิบัติในการ

ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมารับบริการ ณ จุดรับบริการหรือศูนยขอมูลขาวสาร ซ่ึงจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือผูท่ีตองการศึกษาหาความรูในเรื่องดังกลาว   

         การจัดทํา คูมือฉบับนี้ คณะ ผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ  คูมือ   และเอกสารตางๆ  
ท่ีเก่ียวของ  หากผูใชบริการเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนาระบบการใหบริการ ศูนยขอมูล
ขาวสาร สช. ยินดีรับขอเสนอดังกลาว เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของ สช. ตอไป  
 
 

         ศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร 
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ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือรับรองสิทธิไดรู 

(Right to Know) ขอมูลขาวสารราชการของประชาชน  โดยแตละหนวยงานของภาครัฐตองจัดใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจของหนวยงาน นอกจากนี้ยังตองใหประชาชน

สามารถใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจของ

หนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส รวมถึงคุมครองการละเมิดสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของ

ราชการ 

 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ถือเปนภารกิจของ

หนวยงานภาครัฐท่ีตองดําเนินการเพ่ือแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนและกระบวนการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการและการสงเสริมใหประชาชนไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ ( Pubic inspection) รวมท้ัง

การใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจดูขอมูลขาวสารได  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดข้ึนเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีบัญญัติใหหนวยงานของภาครัฐตองจัดใหมีขอมูล

ขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ดังนั้น “ศูนยขอมูลขาวสารทาง

ราชการ” จึงมีภารกิจในการใหคําแนะนํา ให คําปรึกษาท่ีเปนประโยชน โดยประชาชนท่ีมาขอ รับบริการจะ

ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ไดรับความสะดวก และรวดเร็ว  

 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

              พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมลูขา่วสาร

ของราชการ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการจดัให้มีข้อมลูขา่วสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดไูด้กําหนดเก่ียวกบัการจดัทําศนูย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ สรุปได้ดงันี  ้ 

             1. สถานท่ีตัง้ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

                     1.1 จดัตัง้ภายในสํานกังาน โดยจดัเป็นศนูย์ข้อมลูขา่วสารในห้องใดห้องหนึง่เป็นสดัสว่นแต่

ถ้ามีพืน้ท่ีน้อยจดัเป็นห้องไมไ่ด้   ให้จดัเป็นมมุหนึง่ของห้องในสํานกังานนัน้ ซึง่ถ้าไมส่ามารถเก็บข้อมลู

ขา่วสารของราชการไว้ได้ทัง้หมดในท่ีเดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ตา่งหากได้ แตต้่องคํานงึถึงความสะดวก

ของประชาชนผู้ขอตรวจข้อมลูขา่วสารประกอบด้วย  

                     1.2 จดัตัง้ภายนอกสํานกังาน โดยจดัในห้องสมดุของหนว่ยงานอ่ืนท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงได้

ทัง้นี ้ควรจดัทําป้ายช่ือศนูย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ (ช่ือหนว่ยงาน) ตดิไว้ด้วย  

             2. การมอบหมายหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  

                     หนว่ยงานของรัฐแตล่ะแหง่ ควรมอบหมายหนว่ยงานยอ่ยเพียงหนว่ยงานเดียวขึน้มา

รับผดิชอบการดําเนนิงานของศนูย์ข้อมลูขา่วสาร ไมค่วรแบง่กระจายออกไปตามหนว่ยงานตา่งๆ และควรมี
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เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานนัน้รับผิดชอบโดยตรง  

              3. วัสดอุุปกรณ์ท่ีจาํเป็นภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                      ควรจดัให้มีตู้  หรือชัน้ และแฟ้มสําหรับใช้จดัเก็บเอกสารและดชันีของข้อมลูท่ีจดัเก็บ โต๊ะ

และเก้าอีสํ้าหรับผู้มาขอตรวจดขู้อมลูขา่วสาร  

               4. การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                       4.1 ระบบการจดัเก็บข้อมลูขา่วสาร 

                             - จําแนกข้อมลูตามหนว่ยงานยอ่ยในองค์กรและหมายเลข (รหสั) ประจําข้อมลูขา่วสาร 

                              - จําแนกข้อมลูออกเป็นหมวด/เร่ืองของข้อมลูตามมาตรา 9(1)-(8) แหง่

พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และจดัตัง้เป็นแฟ้ม 

                              -ภายในหมวด/เร่ืองให้จดัลําดบัตวัอกัษรของเร่ืองภายในแตล่ะแฟ้ม และจดัทําบตัรนํา

คัน่ประเภทข้อมลูขา่วสารและหมวด/เร่ืองของข้อมลู 

 

ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9  

 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เปนประเภทของขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู ไดแก 

1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

2. นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 

4. คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน 

5. สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ 

จัดทําบริการสาธารณะ 

7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ให 

ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

8. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตาม

มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูล

ขาวสารสวนนั้น 

บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา

รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควร หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได

นอยประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  
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คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการขอมูล

ขาวสารดังกลาว จึงจัดตั้ง “ศูนยขอมูลขาวสาร” ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 

เปนการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล ปองกันและปราบปราม      การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  นอกจากนี้ยังใหบริการ

ขอมูลขาวสารขององคกรเก่ียวกับดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550   ซ่ึงมีพันธกิจ 

“สานพลังความรู  นโยบาย  และสังคม เพ่ือนําไปสูนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมบน

พ้ืนฐานทางปญญา” และวิสัยทัศน  “ ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี

สวนรวมบนพ้ืนฐานทางปญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom: 4PW )  

        ศูนยขอมูลขาวสารของสช. มีการใหบริการขอมูลขาวสาร 2 รูปแบบ ไดแก ศูนยขอมูลขาวสารทาง

กายภาพ ซ่ึงตั้งอยูท่ีชั้น 3 อาคารสุขภาพแหงชาติ เลขท่ี 88/39 ติวานนท 14 ถ. ติวานนท หมูท่ี 4 ต.ตลาด

ขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส

(https://infocenter.nationalhealth.or.th.) โดยมีชองทางการประชาสัมพันธศูนยทางสื่อสังคมออนไลน 

ไดแก เพจ infocenterสช. และกลุม line@ เพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม

กฎหมายท้ัง ๒ ฉบับ รวมท้ังประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการนําขอมูลขาวสารไป

ใชประโยชนขององคกร ภาคีเครือขาย และประชาชน  

 

 วัตถุประสงค 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร สช. หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มีประสิทธิภาพและ 

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการทํางานของผูเก่ียวของทุกระดับ 

4. เพ่ือใหบริหารของหนวยงาน สามารถใชติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

5. เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร สช. 

 

 

 

https://infocenter.nationalhealth.or.th/�
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         ขอบเขต 

     คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารฉบับนี้ ครอบคลุมถึงสาระสําคัญตามขอกฎหมายขอมูล

ขาวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ข้ันตอน

ปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร หรือผูท่ีตองการศึกษาหา

ความรูเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 

 

         คําจํากัดความ 

  “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ท่ีอยูใน

ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

      “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ       

         “เจาหนาท่ี” หมายถึง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขอมูลขาวสาร 

         “ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสาร ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 

         หนาท่ีความรับผิดชอบ 

      การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศง 2540 และการใหบริการขอมูลขาวสาร

ของราชการ เก่ียวของกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้ 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 

- กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ 

2. รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ - รับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของ

สํานักงานใหเปนไปอยางเครงครัด 

3. คณะกรรมการขอมูลขาวสาร (คําสั่งสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติท่ี 93/2560 ลงวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2560 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติท่ี 

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร หลกัเกณฑ 

มาตรการแผนการดําเนินงาน หรือคูมือการปฏิบัติงาน

ดานขอมูลขาวสาร  

2.ใหคําแนะนําหรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการ

จัดทํา และปรับปรุงขอมูลขาวสารของ สช. ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

หรือขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอราชการ 
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3. ใหคําแนะนําหรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

และอุปสรรค รวมท้ังแนวทางในการแกไขปญหาหรือ

อุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐   

4. ประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงการ

ดําเนินงานของดานขอมูลขาวสารของ สช.เพ่ือใหมี

ความเหมาะสมและทันสมัย 

4. เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร 

ประกอบดวย 

4.1 ผูอํานวยการศูนยขอมูลขาวสาร 

4.2 เจาหนาท่ีของศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร 

1. บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของศูนยขอมูลขาวสารของสช.อยางเปนระบบ 

2.ดําเนินการจัดสถานท่ีศูนยขอมูลขาวสารให

ประชาชนสามารถใชบริการไดสะดวก 

3. ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการใหบริการ

ศูนยขอมูลขาวสารของ สช. 

 

  หลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน  จัดทําข้ึนเพ่ือใหเกิดการใหบริการแกผูมารับ

บริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอ

เจาหนาท่ีของศูนย และหนวยงานดวย 

        มีข้ันตอนการใหบริการ ดังนี้ 

     1. รับเรื่องคําขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จัดรับบริการ ซ่ึงผูเขียน ตองระบุรายละเอียดให

ชัดเจน ดังนี้  

           1.1 รายละเอียดเก่ียวกับผูขอขอมูล เชน ชื่อ ท่ีอยู สถา นท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท E-mail และ

วันท่ีขอขอมูล 

         1.2 รายละเอียดเก่ียวกับขอมูล เชน ชื่อเอกสารท่ีสนใจ วิธีการไดขอมูล (ตองการดู/สําเนา) หรอื 

(ตองการสําเนาท่ีมีความถูกตอง) 

         1.3 เหตุผลท่ีขอขอมูล 

      2. หากเปนขอมูลท่ัวไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องท่ีสงผลตอการดําเนินงานของ

หนวยงานใหนําเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 

        3. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ 

ขอพึงปฏิบัติ

  การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 

ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

แสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียน 

 

ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม 

 

ถามีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร 

 

ถาไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีที่

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 
 

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

ถายสําเนา 

 

ชวยเหลอื/แนะนํา/คนหาจากดัชนขีอมลูขาวสาร 

ถาไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงานจะแนะนํา

ใหไปขอหนวยงานอ่ืน 

 

ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ 

ใหความชวยเหลอืในการกรอกแบบฟอรม หรือ

เจาหนาท่ีกรอกเอง 

 

สงเอกสารใหผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามคําขอไดหรือไม 

 

ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ 

 

ให 

 

ถายเอกสาร 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

ใหบางสวน 

 

สวนที่ให ถายสําเนา 

รับรองสําเนา 

 
สวนท่ีปฏิเสธแจงสิทธิ

อุทธรณแกผูขอ 

 

แจงสิทธิอุทธรณ 

 

ไมม ี

 

ไมให 

 

ผูขอไมเช่ือ 

 

แนะนําข้อปฏิบัติ/ยกเว้น

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

แนะนําใหใชสิทธิ

รองเรียน 
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คําอธิบายแผนผังข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 

   ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

  1. เม่ือมีผูมาขอใชบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารจะตองแนะนําใหผูมาขอ

ใชบริการ แสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการและเพ่ือการเก็บสถิติ 

  2. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีท่ีศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียมไวเพ่ือ

สืบคนหาขอมูลขาวสารตามท่ีตองการ 

  3. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน 

  4. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารท่ีมีไวบริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและตองให

คําแนะนํากับประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ท่ีใด อยางไร ท้ังนี้ตองคํานึงความสะดวก

ของประชาชนเปนหลัก 

  5. เม่ือประชาชนขอถายสําเนาเอกสารท่ีขอตรวจดู เจาหนาท่ีจะดําเนินการถายสําเนาใหโดย มี

คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามประกาศท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

กําหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ   

  6. หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาท่ีจะดําเนินการใหโดยไมคิดคาธรรมเนียม 

  7. กรณีท่ีไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

จะใหผูมาขอใชบริการกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบท่ีหนวยงานกําหนด แลวใหเจาหนาท่ี ประจําศูนยขอมูล

ขาวสารดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

  8. กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ มีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดใหได จะตองดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว หรือภายในวันท่ีรับคําขอ ***ใน

กรณีท่ีขอมูลขาวสารมีจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
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4. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  .  การใชสิทธิเบ้ืองตนของประชาชนตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ .  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล,  2559 

5. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  .  ข้ันตอนการใชสิทธิรองเรียนและสิทธิอุทธรณตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



ใบลงทะเบียนสําหรับผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

วัน/

เดอืน/

ป 

ช่ือ-สกุล เบอรโทร E-mail เร่ืองที่ขอรับบริการ ชองทางการรับบริการ เจาหนาที่ผู

ใหบริการ ศูนยขอมูล

ฯทาง

กายภาพ 

โทรศัพท เว็บไซต FB 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร 

ของศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

-------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค : แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือทราบระดับการใหบริการของทางราชการ การ

แสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับใหบริการใหดีข้ึน 

1. วันท่ีมารับบริการ .................................. เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 

2. เพศ    ชาย   หญิง  

3. อาชพี  

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  อาจารย /นักวิชาการ 

  นักเรียน /นกัศึกษา   ประชาชนท่ัวไป  อ่ืนๆ.............. .......... 

4. ขอมูลท่ีทานตองการมีใหทานหรือไม 

 มี  มีแตไมครบ  ไมมี 

 เจาหนาท่ีรับจะจัดหาใหภายหลัง 

 เจาหนาท่ีไดแนะนําแหลงขอมูลท่ีตองติดตอโดยตรงหรือเพ่ิมเติม 

 

5. ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล 

 ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ 

 ไมถูกตอง  และไมเปนปจจุบัน 

 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 

6. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด 

 มาก  ปานกลาง  นอย เนื่องจาก................................. 



7. ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด 

7.1 สถานท่ี 

 มาก  ปานกลาง  นอย เนื่องจาก................................. 

7.2 การใหบริการขอมูล 

 มาก  ปานกลาง  นอย เนื่องจาก................................. 

7.3 เจาหนาท่ี 

 มาก  ปานกลาง  นอย เนื่องจาก................................. 

 

8. ขอมูลท่ีทานตองการเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................................................................................ 

9. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................... 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น 



 

แบบรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ    

ประจําเดือน....................................   พ.ศ. ..................... 

1. สถิติการใหบริการ 

 

 

 

2. สาเหตุท่ีมีการปฏิเสธใหบริการขอมูลขาวสาร เนื่องจาก 

2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กรณีการรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร (กรุณาระบุเรื่องท่ีมีการรองเรียน) 

3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นในการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร  

(รอบ 1 เดือน) 

4.1 เพศ   

ชาย ............................คน หญิง ............................คน 

  

รายการ จาํนวน 

จํานวนผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร (ราย)  

จํานวนการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร (ราย/เรื่อง)  

จํานวนการรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการขอมูล (เครื่อง/เรื่อง)  



4.2 อาชีพ 

ขาราชการ/พนักงานรฐั ..................คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ..................คน อาจารย/นักวิชาการ ..................คน 

นักเรยีน/นักศกึษา ..................คน ประชาชนท่ัวไป ..................คน อ่ืนๆ ..................คน 

4.3 ขอมูลท่ีทานตองการมีใหทานหรือไม 

มี ..................คน มีแตไมครบ ..................คน ไมมี ..................คน 

เจาหนาท่ีรับจะจัดหาใหภายหลัง ......................................... คน 

เจาหนาท่ีไดแนะนําแหลงขอมูลท่ีตองติดตอโดยตรงหรือเพ่ิมเติม ......................................... คน 

4.4  ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล 

มาก ................คน ปานกลาง ...........คน นอย ..............คน ไมถูกตอง ...........คน 

ถูกตองและเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ ...........คน 

ไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน ...........คน 

4.5 สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับบริการขอมูลมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด 

มาก ..................คน ปานกลาง ..................คน นอย ..................คน 

4.6 ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด 

สถานท่ี มาก ..................คน ปานกลาง ..................คน นอย ..................คน 

การใหบริการ มาก ..................คน ปานกลาง ..................คน นอย ..................คน 

เจาหนาท่ี มาก ..................คน ปานกลาง ..................คน นอย ..................คน 

 

4.7 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1).…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2).……………………………………………………………………………………………………………………………………  

3).…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การดําเนินการแกไข ปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน 

    1).…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2).…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    3).…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    4).…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    5).……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



6. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เคยไดรับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) /สํานักงาน ก.พ.ร. หรอืไม 

 

 เคย ระบุ (วัน/เดือน/ป)………………………….. 

 ไมเคย  

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................ผูรายงาน 

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

ตําแหนง.............................................................. 

วันท่ี................................................................. 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับบริการขอมูลขาวสาร 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 1. เพศ    

 

 2. ประเภทของผูรับบริการขอมูลขาวสาร 

 ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ   อาจารย/นักวิชาการ 

 นักเรียน/นกัศึกษา  ประชาชนท่ัวไป   อ่ืนๆ..................... 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลขาวสาร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยใสเครื่องหมาย √  

ลงในตาราง) 

เลือก ขอมูลขาวสาร 

 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ีเก่ียวของในพิจารณา

วินิจฉัยดังกลาว 

 นโยบายหรือการตีความไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) 

 นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปท่ีกําลังดําเนินการ 

 คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน  

 สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางถึงในราชกิจจานุเบกษา 

 ประกาศ ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง  

 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  

 ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ เปนการท่ัวไป (เชน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพร เปนตน) 

 ชาย  หญิง 



สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

การประเมนิความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

1.ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล/การเขาถึงขาวสาร      

2.ขอมูลมีความถูกตองและเปนปจจุบัน      

3.ขอมูลท่ีไดรับนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ      

4.การใหบริการของเจาหนาท่ี (ความกระตือรือรน ความสุภาพ 

การยิ้มแยมแจมใส และการใหความชวยเหลือในการคนหา

ขอมลู) 

     

5.ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความสวยงามของ

สถานท่ีใหบริการ (ศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพ) 

     

6.ภาพรวมตอการใหบริการขอมูลขาวสารของศูนยขอมูล

ขาวสาร 

     

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

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

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

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

 



 
แบบคําขอขอมลูขาวสาร ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ตามพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

เขียนท่ี........................................................................... 

วันท่ี ........... เดือน................................. พ.ศ............... 
 

เรื่อง      ขอขอมูลขาวสารของราชการ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 

      ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล ....................... ................................... 

หนวยงานท่ีสังกัด/ท่ีอยู  .............................................................................................................................. 

ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ................................ จังหวัด ................................. 

รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท .............................................................................. 

โทรสาร .......................................................... .E-mail ............................................................................... 

 

มีความประสงคขอขอมูลขาวสารดังตอไปนี้ 

(    ) 1. ขอมูลตาม มาตรา 7 (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 

(    ) 2. ขอมูลตาม มาตรา 9 (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 

(    ) 3. ขอมูลอ่ืนๆ ของหนวยงานเปนการเฉพาะตาม มาตรา 11 (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540) 

(    ) 4. ขอมูลสํานักสงเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม (สน.) 

(    ) 5. ขอมูลสํานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม (สข.) 

(    ) 6. ขอมูลสํานักนโยบายยุทธศสาสตรและประเมินผล (สย.) 

(    ) 7. ขอมูลสํานักอํานวยการ (สอ.) ระบุงาน...............................................................................

(เชน งานพัสดุ งานสารบรรณ  เปนตน) 

(    ) 8. ขอมูลสํานักสนับสนุนยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง (สยส.) 

(    ) 9. ขอมูลสํานักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับพ้ืนท่ี (สพ.) 

ระบุศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับพ้ืนท่ีภาค

...............................................................................(เชน ภาคเหนือ ภาคใต  เปนตน) 

(    ) 10. ขอมูลศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) 



(    ) 11. ขอมูลกลุมงานสื่อสารสังคม (กส.) 

(    ) 12. ขอมูลกลุมงานความรวมมือระหวางประเทศ (กป.) 

(    ) 13. ขอมูลกลุมงานทรัพยากรบุคคล (กบ.) 

  

ประเภทขอมูลท่ีจะขอ ระบุ............................................................................................................. 

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

โดยจะขอ 

(    ) รับทราบขอมูลขาวสาร 

(    ) คัดสําเนาขอมูลขาวสารและถายเอกสาร จํานวน ...............หนา 

(    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................. 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูขอ 

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

 

 

หมายเหตุ : ผูขอขอมูลขาวสาร 

 1. ตองเปนคนไทย 

 2. ไมจําเปนตองมีสวนไมเสียเก่ียวของ 

 3. ไมจําเปนตองบอกเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับคํารอง............................................................... 

วันท่ี ......................../........................./..................... 

เวลา .....................................................................น. 



ความเห็นของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร 

 

เรียน หัวหนาศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลขาวสารประเภท  

 

ลงชื่อ................................................. เจาหนาท่ี 

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

วันท่ี .........../..................../................ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 ขอมูลขาวสารท่ีผูรองขอ เห็นควร   (    ) อนุญาต 

     (    ) ไมอนุญาต  เนื่องจาก...................................................... 

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

 

ลงชื่อ................................................. หัวหนาศูนยขอมูลฯ 

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

วันท่ี .........../..................../................ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําส่ัง ผูอนุญาต 

   (    ) อนุญาต 

 (    ) ไมอนุญาต  เนื่องจาก............................................................................................................. 

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

วันท่ี .........../..................../.................... 

(    ) เปดเผยไดท้ังหมด และสามารถคัดสําเนาไดท้ังหมด 

(    ) เปดเผยไดท้ังหมด และสามารถคัดสําเนาไดบางสวน 

(    ) เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดบางสวนท่ีเปดเผยได 

(    ) เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดท้ังหมด 

(    ) เปดเผยไมได โดยอางเหตุผลมาตรา 14 และ มาตรา 15 ตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540................................................................................................................ 

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



หนังสือรองเรียน 

 

เขียนที่....................................................................... 
 

วันท่ี ........... เดือน................................. พ.ศ............... 
 

เรื่อง      รองเรียน................................................................................ 
 

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
 

 ขาพเจาชื่อ..................................................ตําแหนง/อาชีพ .................................................... 

อยูบานเลขท่ี ..................... ตําบล............................... อําเภอ............................. จังหวัด ........................... 

โทรศัพท ......................................................  มีความประสงคขออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ดวยเม่ือวันท่ี....... .............................................  ขาพเจาไดใชสิทธิ ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน .............. รายการ จาก............................................

ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอท่ีแนบมาพรอมนี้ ตอมาเม่ือวันท่ี............................................................... 

ไดมีคําสั่งปฏิเสธไมอนุญาตใหตรวจดู/ ใหสําเนาเอกสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวา....................................... 

................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือปฏิเสธของ 

.......................................................................................................................................... ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

     ขาพเจาจึงขอใชสิทธิอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ.............................................. 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) ............................................................... ผูอุทธรณ 

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

 

 

สถานท่ีติดตอ       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล   กรุงเทพฯ   10300 

โทร. 0-2283-4693       โทรสาร.  0-2283-4698 

 



หนังสืออุทธรณ 

 
 

วันท่ี ........... เดือน................................. พ.ศ............... 
 

เรื่อง      รองเรียน................................................................................ 
 

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
 

      ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล .............................................................  

อยูบานเลขท่ี .................................. หมูท่ี ................. ถนน ....................................................................... 

ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต .................................... จังหวัด ................................. 

รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท ........................................................................... 

ขอรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ .................................... 

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

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

ไดกระทําการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีขอเท็จจริง  ดังนี้ 

     (1)  .......................................................................................................................................... 

     (2)  .......................................................................................................................................... 

     (3)  .......................................................................................................................................... 

      พรอมนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง..................  

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

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

.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผน 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน 

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

 

สถานท่ีตดิตอ       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

ทําเนียบรัฐบาล   กรุงเทพฯ   10300 

โทร. 0-2283-4693       โทรสาร.  0-2283-4698 

 



 


