
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
รับที่................................................... 

วัน..........เดือน.................พ.ศ

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

           
              99/9 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน 
            แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. ๑0220 
      วันที่ 19 มิถุนายน 2461  
 
เรื่อง   ขอให้รับรองข้อมูลข่าวสารของราชการ  
         ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 
เรียน   อธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ผ่าน    นางวิภา ธูสรานนท์ 
         ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 
          2. พระราชบัญญัติโรงแรม  พุทธศักราช 2547 

3. พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตาม  
    พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 
5. กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องฯลฯ 
6. หนังสือรับรองการตรวจสอบของโรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
    ลงวันที่ 6 มกราคม 2561  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าขอขอให้รับรองข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ และบรรดาเอกสารตามที่อ้างถึงและเกี่ยวข้องแนบท้าย  
 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 ประกอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีอ้างถึง   
                  ตามที่ข้าพเจ้า   นายสันติ  สระทองดี   ต าแหน่ง/อาชีพ  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2530. ทะเบียนเลขที่ ทบ2168  
อยู่บ้านเลขท่ี  14/5   ต าบล ทับเที่ยง  อ าเภอ เมืองตรัง  จังหวัด ตรัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1  
โทรศัพท์ 081-1339808  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ d.j.mcot@hotmail.com  โดยมีความประสงค์ขอส่งค าขอ
รับรองข้อมูลข่าวสารตามค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้แล้ว  อนึ่งเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
โดยผู้ขอน าส่งเอกสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับผู้ขอจะเดินทางไปรับ ณ ส านักบริหารการคลัง
ท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

                  ข้อที่ 1  ข้าพเจ้าได้ด าเนินการขอให้โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้ท าการตรวจสอบ
การทะเบียนผู้เข้าพักและการประกอบกิจการให้เช่าสถานที่ประชุมในสถานประกอบการโรงแรมตามกฎหมายก าหนด
อย่างถูกต้องและถ้วนถี่แล้วตามข้อที่อ้างถึง ข้อที่ 1, ข้อที่ 2, ข้อที่ 3, ข้อที่ 4, และข้อที่ 5,  ไม่ปรากฏพบวันและไม่มี
การประชุมหรือใช้สถานที่ประชุมราชการ เรื่องการจัดท างบประมาณประจ าปี 2553   เมื่อวันที่    3    เดือน  
พฤศจิกายน   พ.ศ. 2553  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และ
หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แต่อย่างใด ตลอดจนไม่ปรากฎ
พบการเข้าพักห้องพักของโรงแรมฯอีกด้วย  โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรอง  

                 ข้อที่ 2.  เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังกรมการส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยช่องทางโทรศัพท์สอบถามข้อมูลข่าวสารของราชการตามความในข้อที่ 1 นั้น ก็
ไมป่รากฏพบขอ้มูลการประชุมราชการดังกล่าวด้วยประกอบกับได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวที่เก่ียวข้อง 

                     ให้ข้าพเจ้าติดต่อ// 



 - ๒ - 

ให้ข้าพเจ้าติดต่อราชการประสานงานโดยตรงกับ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีอ านาจรับผิดชอบและทราบเรื่องดังกล่าวตามประสงค์โดยตรง  เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
โดยปรากฎให้เป็นการแน่ชัดของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พุทธศักราช 2540  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดอันเนื่องจากระบบจัดตามระเบียบของราชการอันชอบ
ด้วยกฎหมายแล้วนั้น จึงขอให้ท่านรับรองถูกต้องตามค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ รายละเอียดปรากฎตามตาม
ค าขอฯที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้แล้ว   ในการนี้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการข้าพเจ้าประสงค์ขอน าส่ง
ค าขอและบรรดาสรรพเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านประกอบกับผู้ขอ
สะดวกเดินทางไปรับหนังสือค ารับรองฯข้างต้นด้วยตนเอง ในเวลาราชการ ของวันที่  20 มิถุนายน  2561   
ณ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริงไดป้รากฏและถูกต้องตรงกันเพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือประกอบอ้างอิงได้ถูกต้องตามกฎหมาย                   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการตามค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการฯตามความประสงค์ของ
ข้าพเจ้าและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้  

 

       
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)         ผู้ขอ 
   (   นายสันติ    สระทองด ี ) 

  19  มิถุนายน  2561 
 

 
 
 
โทร.  081-1339808,098-9791922 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ d.j.mcot@hotmail.com   
 
 
 
ส าเนาเรียน  

- ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ท าเนียบรัฐบาล 
- หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อ 

 
 
 
 
 



 - ๓ - 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

รับที่................................................... 

วัน..........เดือน.................พ.ศ

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

 
                                                            ค าขอข้อมูลข่าวสาร 

                    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

  99/9 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน 
     แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. ๑0220               

                                             วันที่  19   เดือน   มิถุนายน   พุทธศักราช 2561   
 
เรื่อง   ขอให้รับรองข้อมูลข่าวสารของราชการ  
         ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 
เรียน   อธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ผ่าน    นางวิภา ธูสรานนท์ 
         ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
            
         ข้าพเจ้า นายสันติ สระทองดี ต าแหน่ง/อาชีพ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2530   ทะเบียนเลขท่ี ทบ2168    
 อยู่บ้านเลขท่ี  14/5   ต าบล ทับเที่ยง  อ าเภอ เมืองตรัง  จังหวัด ตรัง โทรศัพท์ 081-1339808  
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ d.j.mcot@hotmail.com มีความประสงค์ขอให้รับรองข้อมูลข่าวสาร ส่งหรือรับผ่านระบบ
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 
                            1   ค าสั่งหรือรายละเอียดการประชุมราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย     เรื่อง    การจัดท างบประมาณประจ าปี 2553    เมื่อวันที่  3   เดือน  
พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ณ โรงแรม  
                            2. ตามความข้อที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่รับรองถูกต้องข้อมูลข่าวสารราชการเป็นหนังสือต้นฉบับหรือ
ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายก าหนดไว้นั้น ตามท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
d.j.mcot@hotmail.com หรอืในกรณีมีค่าธรรมเนียมรบัรองผู้ขอสะดวกเดินทางไปรบัหนังสือรบัรองฯด้วยตนเอง    
 

     จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และให้ตาม
ความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ขอ 
   (   นายสันติ    สระทองดี  ) 

             19  มิถุนายน  2561 
 
หมายเหตุ  :  ผู้ขอข้อมูลขา่วสาร 
         1.  ต้องเป็นคนไทย 
         2.  ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง 
         3.  ไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 
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รับรองส าเนาถูกต้อง 

                                                                                                       หมายเลข 
        เอกสารแนบท้ายค าขอข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

          ข้อมูลข่าวสารราชการและรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ 
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                                                                                                                       หมายเลข 
             เอกสารแนบท้ายค าขอข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
          ข้อมูลข่าวสารราชการและรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 
 


