คู่มือการให้บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีข้ ึนเพื่อรองรับ "สิ ทธิได้รู้" (rights to know) ของ
ประชาชนซึ่งเป็ นแกนสําคัญของสังคมประชาธิปไตย
สิ ทธิของประชาชนหรือเอกชน พ.ร.บ. นีไ้ ด้ กาํ หนดสิ ทธิของประชาชนหรือเอกชน ดังนี้
¾ สิ ทธิเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่วา่ จะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้องหรื อไม่กต็ าม ย่อมมีสิทธิ
เข้าตรวจดู ขอสําเนา หรื อขอสําเนาที่มีคาํ รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้
¾ สิ ทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว หรื อที่จดั ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรื อที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา 26 แล้ว
โดยคําขอนั้นได้ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)
¾ สิ ทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของ รัฐจะต้องให้กบั บุคคลนั้นหรื อ
ผูก้ ระทําแทนได้ตรวจดูหรื อได้รับสําเนาข้อมูล ข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
¾ สิ ทธิในการดําเนินการร้องเรี ยน อุทธรณ์ หรื อแทนผูเ้ ยาว์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
เจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม รวมทั้งการขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลงข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล
ที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง
ผู้รับผิดชอบเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสาร ในส่ วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสาร ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ 1602/2554 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ดังนี้
1. รองอธิการบดี (บริ หาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะกรรมการ
2. ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
กรรมการ
3. หัวหน้างานสารบรรณ
กรรมการ
กรรมการ
4. นางสาวมุจลินท์ ฉัตรชัยสกุล
5. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
6. นางศรี วรรณ ฤกษ์ชยั รัศมี
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ข้ อมูลทีม่ หาวิทยาลัยจัดไว้ ให้
มหาวิทยาลัยได้จดั ข้อมูลไว้ให้บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไปที่ประสงค์จะได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในรู ปแบบเว็ปไซต์ ได้ที่ www.su.ac.th และสามารถเชื่อมโยงไปที่เว็ปไซต์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ประเภทของข้ อมูลทีม่ หาวิทยาลัยจัดไว้ ให้
1. กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี กบม. กบพ.
3. รายงานประจําปี ของมหาวิทยาลัย
4. ข่าวการประกวดราคาและผลการประกวดราคา
5. รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยศิลปากร
6. อื่นๆ
ข้ อมูลนอกเหนือจากข้ อมูลทีม่ หาวิทยาลัยจัดไว้ ให้
การดําเนินการขอข้อมูล นอกเหนือจากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ทางเว็ปไซต์ สามารถดําเนินการ
ได้ดงั นี้
1. เขียนคําร้องตามแบบฟอร์มคําร้องที่มหาวิทยาลัยกําหนด ( สามารถ Download แบบฟอร์มคําร้อง
ได้จากเว็ปไซต์ www.su.ac.th )
2. จัดส่ งคําร้องทางไปรษณี ย ์ มาที่
ประธานกรรมการผูร้ ับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
3. เมื่อได้รับแบบคําร้องขอข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานจะมีใบตอบรับ
คําร้องให้ผขู ้ อรับบริ การ และหากไม่ได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 15 วัน
โปรดโทรสอบถามที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 0 2849 7538 โทรสาร 0 2849 7539 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ su-pr@su.ac.th
รูปแบบของข้ อมูลทีม่ หาวิทยาลัยจะดําเนินการให้
1. เอกสาร
2. เอกสารที่ตอ้ งการคํารับรอง
3. อื่นๆ

ค่ าธรรมเนียมในการจัดทําสํ าเนาข้ อมูล
1. ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาเอกสาร ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ
1 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการให้คาํ รับรองถูกต้องของข้อมูลเอกสาร คํารับรองละ 5 บาท
3. ค่าธรรมเนียมข้อมูลอื่นๆ นอกจากข้อ 1 – 2 เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่ อง การเรี ยกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรื อขอสําเนาที่มีคาํ รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
หากต้ องการรายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 0 2849 7538 โทรสาร 0 2849 7539 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ su-pr@su.ac.th
สิ ทธิในการอุทธรณ์
กรณี ท่านได้รับการปฎิเสธหรื อไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริ การข้อมูลข่าวสารราชการ โดยเห็นว่าหน่วยงาน
ได้กระทําการเป็ นการฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ท่านสามารถยืน่ อุทธรณ์ ไปที่
ประธานกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุ งเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร. 0-2281-8543

ช่ องทาง และขั้นตอนการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ขอรับข้ อมูลข่ าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้ อมูลที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเผยแพร่ ไว้ ให้
สามารถใช้ ช่องทางเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสาร ได้ ดงั นี้
1.

เว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.su.ac.th
เลือกเมนู Organizations และ Link ไปที่ เว็ปไซต์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิชา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.

หนังสื อรายงานประจําปี

3.

ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร และ จุลสาร

4.

สื่ ออื่นๆ

ข้ อมูลที่ต้องยืน่ แบบคําร้ องขอข้ อมูลข่ าวสาร
มีข้นั ตอนการขอรับบริการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูล และยืน่ แบบคําร้องขอข้อมูลข่าวสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 0 2849 7538 โทรสาร 0 2849 7539
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ su-pr@su.ac.th
หรือ ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอข้อมูลข่าวสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่เว็ปไซต์ www.su.ac.th
และเชื่อมโยงไปที่ Link ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร มศก.
2. หน่วยงานจะมีใบตอบรับ คําร้องให้ผขู้ อรับบริ การ
และหากไม่ได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 15 วัน
โปรดโทรสอบถามที่ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนน บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 0 2849 7538 โทรสาร 0 2849 7539
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ su-pr@su.ac.th
3. การจัดทําสําเนาเอกสาร คิดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด

