เทศบาลตาบลยุหว่า
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลข่าวสาร
ห ม า ย ค ว า ม ว่ า สิ่ ง ที่ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ใ ห้ รู้ เ รื่ อ ง ร า ว ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ข้ อ มู ล
หรือ สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือ โดยผ่านวิธีการใด ๆ
และ ไม่วา่ จะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใด ที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมายความว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
หน่วยงานของรัฐ
หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าคราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี องค์กรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ส่วนกลาง – กระทรวง, ทบวง, กรม

ส่วนภูมิภาค – จังหวัด, อาเภอ
ส่วนท้องถิ่น – เทศบาล – อบจ. – อบต. – กทม. – เมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายความว่า ผูซ้ ึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน
ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มชี ื่อของผู้นนั้ หรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้รู้ตัวผูน้ ั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นวิ้ มือแผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
สิทธิตามกฎหมาย
1. สิทธิได้รู้
1.1 สิทธิได้รตู้ ามมาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการ
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือสังเวียน ระเบียบ
แผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่ จัดให้มขี ึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผี ลเป็นการทั่วไป
ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดข้อมูลข่าวสาร
ใดที่ได้มกี ารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจานวน พอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นนั้

ก็ให้ถือว่าเป็นปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง

แล้วให้หน่วยงานของรัฐ

รวบรวมและจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้ เผยแพร่เพื่อขยายหรือจาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ ทา
การของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ ตามที่เห็นสมควร

มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน – มีสทิ ธิตรวจดู
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
1. นาลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2. จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่จาหน่ายจ่ายแจก
1.2 สิทธิตรวจดูตามมาตรา 9
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มขี ้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

ทั้งนีต้ ามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(1) ผลการพิจารณา หรือ คาวินิจฉัยที่มผี ลโดยตรงต่อ
เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และ คาสั่งที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณาวินจิ ฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของปีที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มอื หรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกี ารอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี ักษณะเป็นการผูกตัดขาด
ตัดตอน หรือ สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการ สาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนีใ้ ห้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้อมูล
ข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้น

มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน – ใช้สทิ ธิตรวจดูเอง
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่

1. จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. นาข้อมูลข่าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม 1
3. จัดทาดรรชนีสาหรับค้นหา
4. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู
1.3 สิทธิขอดูตามมาตรา 11
นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
แล้วหรือที่มกี ารจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตาม มาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของ
ราชการและคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้น ขอจานวนมาก
หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะ
ขอขยายเวลาในการจัด หาให้หรือจะจัด ท าสาเนาให้ใ นสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ใ ห้เ กิดความ
เสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี
อยู่แล้ว ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทาวิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรือ จัดให้มีขึ้น
ใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการ
บันทึก ภาพหรือเสีย งระบบคอมพิว เตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐนั้นอยู่แล้ว ให้นาความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน – ใช้สทิ ธิโดยการยื่นคาขอ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
1. บริการ อานวยความสะดวก
2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
3. จาแนกประเภทของข้อมูลข่าวสาร
4. จัดหาข้อมูลให้ตามคาขอ
5. คัดสาเนาและรับรองสาเนา
1.3

สิทธิได้รับสาเนาและขอให้รับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลไม่วา่ จะมีสว่ นได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้า

ตรวจดู ขอสาเนา หรือ ขอสาเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่
สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมใน
การนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 9 และ 11 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน – ใช้สอทธิขอสาเนา
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
1. คัดสาเนารับรองสาเนา
2. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
2. สิทธิคัดค้านการเปิดเผย
มาตรา 17 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผนู้ ั้น
เสนอคัดค้านภายในเวลาที่กาหนดแต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผู้นนั้ อาจเสนอคาคัดค้านได้ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผูไ้ ด้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผูท้ ี่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิ์คัดค้านเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณีที่มกี ารคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้าน

และแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่คาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา

18

หรือ

จนกว่า

คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคาวินจิ ฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่
กรณี
มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชนทั่วไป – ยื่นคาขอดูข้อมูล
ประชาชนผูม้ ีส่วนได้เสีย
- คัดค้าน
- ใช้สทิ ธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล
- ใช้สทิ ธิอุธรณ์คาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
1. แจ้งผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียคัดค้าน
2. พิจารณาคาคัดค้าน
1. ร้องเรียน
มาตรา 13 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 7 หรือไม่ จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ตนตามมาตรา

11

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราช

-บัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหน้าที่ลา่ ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผูน้ ั้นมี
สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการ

เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 15 หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา 17 หรือ คาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25

ในกรณีที่มกี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรม
-การต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องเรียนในกรณีที่มเี หตุจาเป็นให้
ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวบรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน – ใช้สทิ ธิร้องเรียน
หน่วยงานของรัฐ – มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กขร. – มีหน้าที่พิจารณาคาร้องเรียน
กขร. – ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
4. สิทธิอุทธรณ์
มาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ใด ตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 หรือมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา
17

ผูน้ ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งคาสั่งนัน้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน – ใช้สทิ ธิอุทธรณ์ได้ 3 กรณี
หน่วยงานของรัฐ – มีคาสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย/ไม่รับฟังคาคัดค้าน/ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล
กขร. – รับคาอุทธรณ์
- พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กรรมการวินิจฉัย
- กวฉ. – พิจารณาคาอุธรณ์
- ได้รขู้ ้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
มาตรา 25 วรรคสี่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มคี าขอให้ผนู้ ั้นมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร
โดยยื่นคาอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการและไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิร้องขอให้หน่วยงานของ
รัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้

มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีคาขอเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นามาตรา 9 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดย
อนุโลม การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุผลอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้
มีสิทธิยื่นคาขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
จะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชนเจ้าของข้อมูล – ใช้สทิ ธิขอดู – ขอให้แก้ไข
ประชาชนอื่น จะขอดูได้ตอ้ งได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐมี
เจ้าหน้าที่
1. เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล
2. แก้ไข/หมายเหตุ ตามคาร้องของเจ้าของข้อมูล
3. จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. ทาการแทนผู้เยาว์ฯ
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการตามมาตรา 23
มาตรา 24 และมาตรานีแ้ ทนผู้เยาว์คนรึความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที่
ถึงแก่กรรมแล้วได้

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลยุหว่า

คาร้องขอข้อมูลข่าวสาร

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

0เสนอ

หัวหน้า/ผู้อานวยการ กอง

ปลัดเทศบาลตาบลยุหว่า

