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1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
เกี่ย วกับ การเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารของทางราชการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยจัดตั้งหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการตามที่ ก ฎหมายก าหนดแก่ ป ระชาชน ณ ห้ อ งสมุ ด
ดาราศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสานักงานอุทยานดาราศาสตร์สิริธร จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา (เช้า) 08.30 น. - 12.00 น.
(บ่าย) 13.00 น. - 16.30 น.
ปิดให้บริการ
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์

2. การนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่กฎหมายกาหนดลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ มีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกาหนด
เพื่อความสะดวกประชาชนที่มีสนใจสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 นี้ ได้ ณ หน่วยบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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3. การจัดข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนด ให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยมีข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่ง เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายและการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายการลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา
บริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ได้แก่ การประกวดราคา
ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน
โดยประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 ได้ที่ หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้ง
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน โดยดาเนินการ ดังนี้
o จัดสถานที่ไว้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
o จัดทาสมุดทะเบียนสาหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูล
o จัดทาแฟ้มข้อมูลข่าวสารมาตรา 9
o จัดทาขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลให้ชัดเจน
o จัดทาป้ายบอกสถานที่ติดต่อขอข้อมูลให้ชัดเจน
o จัดทาแบบฟอร์มคาขอข้อมูลข่าวสาร
o จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจ
o รวบรวมสถิติการให้บริการ และจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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4. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร
เฉพาะราย
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยกาหนดเป็นหลักปฏิบัติว่าถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใด
ของราชการ และคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนเฉพาะราย
ประชาชนที่ต้องการขอข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาติ (องค์การมหาชน)
นอกเหนือจากข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สามารถยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะราย
ได้ ณ หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารราชการ โดยกรอกรายละเอียดในแบบคาขอข้อมูลข่าวสาร

5. เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
1. ข้อมูล ข่าวสารที่ขอตรวจดู ต้องเป็นข้อมูล ที่มีอยู่แล้ ว เท่านั้น มิใช่เป็นการจัดทาวิเคราะห์ จาแนก
รวบรวม หรือจัดทาให้มีขึ้นใหม่
2. การจัดทาข้อมูลข่าวสาร จะจัดทาสาเนาให้ 1 ชุด ต่อหนึ่งข้อมูลข่าวสาร
3. เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการในการที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ซ้า หรือบ่อยครั้งโดยไม่มี เหตุผลสมควร

ขั้นตอนการรับบริการ
1. ลงทะเบียนโดยลงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลที่ต้องการตรวจดูในสมุดทะเบียนที่
หน่วยงานจัดให้ ณ จุดบริการ
2. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการจากบัญชีรายการข้อมูล ซึ่งให้บริการที่ หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสาเนา
3. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ
4. กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ดู ผู้รับต้องกรอกแบบคาขอข้อมูลข่าวสาร หน่วยบริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลให้ภายใน 15 วันทาการ
5. ข้อมูล ที่เมื่อเปิ ดเผยแล้ ว อาจมีผ ลกระทบต่อผู้ ที่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ส่ ว นรวม จะมีการนาเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วันทาการ
6. กรอกแบบส ารวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยบริการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการในการทาสาเนาข้อมูลข่าวสารโดยการถ่ายเอกสาร และรับรองเอกสาร ผู้ร้องขอ ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
1. ขนาดกระดาษ
เอ 4
หน้าละ 1 บาท
2. ขนาดกระดาษ
เอฟ 14
หน้าละ 1.50 บาท
3. ขนาดกระดาษ
บี 4
หน้าละ 2 บาท
4. ขนาดกระดาษ
เอ 3
หน้าละ 3 บาท
5. ขนาดกระดาษ
พิมพ์เขียว เอ 2
หน้าละ 8 บาท
6. ขนาดกระดาษ
พิมพ์เขียว เอ 1
หน้าละ 15 บาท
7. ขนาดกระดาษ
พิมพ์เขียว เอ 0
หน้าละ 30 บาท
8. คารับรองสาเนาเอกสารลายมือชื่อละ
5 บาท
หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่ องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนาหรือ ขอสาเนาที่มีคารองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ปี 2552

6. ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสาร
1. ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้เองโดยสะดวก ณ หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) เลขที่ 260 หมู่ 4 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ “หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ที่
website
https://www.narit.or.th/index.php/infocenter
E-mail
info@narit.or.th
3. สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 121268 - 9
4. ขอข้อมูลผ่านทางโทรสาร หมายเลข 053 121 250
5. ขอข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ ได้ที่
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 260 หมู่ 4 AstroPark ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
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7. สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีขึ้นรองรับ “สิทธิ ได้รู้” (Right to
know) ของประชาชน หรือ สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐ และ กาหนดหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิ ของประชาชน
ไปพร้อมกัน โดยแนวคิดหลักของกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้
1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของรัฐ โดยกาหนดข้อยกเว้นให้
ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วม ในการกาหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
2. รองรั บ สิ ท ธิ ข องประชาชนในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอคาปรึกษา สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการข้อมูลข่าวสารอื่นใดของ
ราชการ สิทธิในการขอสาเนาหรือสาเนาที่มีการรับรองสิทธิในการได้รู้ถึงขอมูลส่วนบุคคล สิทธิในการดาเนินการ
แทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุธรณ์
3. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการเกื อ บทั้ ง หมดหรื อ ส่ ว นใหญ่ สามารถเปิ ด เผยได้ ภ ายใต้ ห ลั ก การที่ ว่ า
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ” โดยข้อยกเว้นจะมีได้ เฉพาะที่กฎหมายกาหนดว่าไม่ต้อง
เปิดเผยเท่านั้น

สิทธิของประชาชน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดสิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
1. สิทธิการเข้าตรวจดู
สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนสามารถทาได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น โดยกฎหมายได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนด ไว้ตามมาตรา 9 นาไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชน
เข้า ตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน เป็นต้น
2. สิทธิในการขอสาเนาหรือการรับรองสาเนาถูกต้อง
เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใด ก็มีสิทธิที่จะขอ
สาเนา และขอให้รับรองสาเนาถูกต้อง จากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้
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สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้ หรือ
เพื่อนาไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือพิทักษ์สิทธิของตนเอง หรือชุมชน หรือสังคม
1. ประชาชนมีสิทธิยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง
สิทธิในการยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารนี้ ถือว่าเป็นไปตาม มาตรา 11 ของกฎหมาย ที่ประชาชนมีสิทธิยื่น
คาขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่องโดยกฎหมายไม่ได้จากัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ยื่นคาขอข่าวสารประเภทใด
เรื่องใด และผู้ใช้สิทธิยื่นคาขอตามกฎหมายนี้ก็ไม่จาเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสาร
2. ประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นคาขอข้อมูลข่าวสาร
โดยเขียนคาขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ในเวลา
อันสมควร กฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ว่า ถ้าประชาชนได้เขียนคาขอให้
เข้าใจได้พอสมควรว่าข้อมูล ข่าวสารเรื่ องใด หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ รับผิ ดชอบจะต้องจัดหาข้อมูล ข่าวสารให้ กับ
ประชาชนที่ยื่นคาขอในเวลาอันควรด้วยเช่นกัน โดยในปีงบประมาณ 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของ
รัฐถือปฏิบัติดังนี้
2.1 กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารของรัฐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลพร้อมที่จะ
จัดหาให้ได้ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในวันที่ขอรับบริการ
2.2 กรณีที่ขอมูลข่าวสารที่ขอที่ขอมีจานวนมาก หรือไม่สารมารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15
วัน จะต้องแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอทราบด้วย
2.3 กรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาาขอ จะต้องแจ้งคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอ
ข้อมูลทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคาขอ
3. การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ต้องไม่บ่อยครั้งหรือจานวนมากโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้ว่าสิทธิการยื่นขอข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน ซึ่งกฎมายรองรับให้เป็นสิทธิของคนทุกคนโดยไม่จาเป็นต้องมี ส่วนได้ส่วนเสีย แต่ถ้าประชาชนยื่นคาขอ
ข้อมูลข่าวสารบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร หน่วยงานของรัฐก็อาจให้เหตุผลนี้
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แผนผังการปฏิบัติหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ

กาหนดนโยบาย / กากับดูแล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ร่างแผนการดาเนินงานปีถัดไป

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานต่างๆ

กากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้อานวยการ

พิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ต้องเปิดเผย หรือเป็นความลับ

8

แผนผังการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ของ สดร.

จัดสถานที่ / ป้ายบอก

จัดแฟ้มข้อมูล มาตรา 9 (1) – (8)

เตรียมแบบฟอร์มต่างๆ

บริการ/สารวจความพึงพอใจ

จัดเก็บสถิติ

ส่งรายงาน

จบ

จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
หรือ www.narit.or.th
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แผนผังผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสาร ของ สดร.

ผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก

ผู้รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

รวบรวมและนาส่งข้อมูลให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานหลัก

จาแนกข้อมูล ตาม
มาตรา 7 และ มาตรา 9

จัดทาข้อมูลให้บริการ
ณ หน่วยบริการข้อมูลข่าวสาร

เผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์
https://www.narit.or.th/index.php/infocenter

จบ
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แผนผังการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อ

ประชาชนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสาร
กรอกแบบคาขอข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอานวยความสะดวก
และให้คาแนะนาในการใช้บริการศูนย์ฯ
การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียนผู้ใช้บริการ
ตรวจและค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ที่เก็บไว้ในหน่วยบริการฯ
1. แฟ้มข้อมูล หรือ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยบริการข้อมูลฯ หรือ
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยบริการข้อมูลฯ

กรณีไม่ม่ข้อมูลในหน่วยบริการข้อมูลฯ
(ข้อมูลตาม มาตรา 11)

เขียนคาขอข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งเรื่องตรวจสอบว่า
สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอได้หรือไม่

ไม่มีข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน แนะนาให้ขอ
ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นๆ

หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสารดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
ที่รับคาขอ
2. หากข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจานวนมากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้ง
กาหนดวันให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน
3. หากสงสัยว่าผู้ร้องขอเป็นบุคคลต่างด้าว ขอเรียกดูหลักฐาน อาจไม่ให้บริการได้

ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน
แยกเก็บไว้ต่างหาก
เปิดเผยข้อมูล

ไม่เปิดเผยข้อมูล

ให้บริการข้อมูล

ชี้แจงเหตุผล

ให้ตรวจดู/ให้คัดสาเนา/
ให้รับรองสาเนาถูกต้อง

แจ้งสิทธิอุทธรณ์

กรอกแบบความพึงพอใจ

