
 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

อ าเภอสันป่าตอง 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 ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือ โดยผ่านวิธีการใด ๆ 

และ ไม่วา่จะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ

บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใด ที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารฯ 

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 หมายความว่าข้อมูลขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่

ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรอืข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

 

หน่วยงานของรัฐ  

 หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาคราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี องค์กรควบคุมการประกอบ

วิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ส่วนกลาง – กระทรวง, ทบวง, กรม 



 

ส่วนภูมิภาค – จังหวัด, อ าเภอ 

 ส่วนท้องถิ่น – เทศบาล – อบจ. – อบต. – กทม. – เมืองพัทยา 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 หมายความว่า ผูซ้ึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน่ การศกึษา ฐานะการเงิน 

ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มชืี่อของผู้นัน้หรอืมีเลขหมาย 

รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้รู้ตัวผูน้ั้นได้ เช่น ลายพิมพน์ิว้มือแผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน

หรอืรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ี่ถึงแก่กรรมแลว้ด้วย 

 

สิทธิตามกฎหมาย 

1. สิทธิได้รู ้

1.1 สิทธิได้รูต้ามมาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งขอ้มูลข่าวสาร 

ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(1) โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวธิีการด าเนินงาน 

(3) สถานที่ติดตอ่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการ 

ติดตอ่กับหนว่ยงานของรัฐ 

(4) กฎ มตคิณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือสังเวียน ระเบียบ 

แผน นโยบาย หรอืการตีความ ทั้งนี ้ เฉพาะที่ จัดให้มขีึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผีลเป็นการทั่วไป

ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

   (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดข้อมูลข่าวสาร 

ใดที่ได้มกีารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวน พอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

โดยอ้างองิถึงสิ่งพิมพ์นัน้ ก็ใหถ้ือว่าเป็นปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง แล้วให้หน่วยงานของรัฐ

รวบรวมและจัดใหม้ีขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้ เผยแพร่เพื่อขยายหรือจ าหนา่ยจ่ายแจก ณ ที่ ท า

การของหน่วยงานของรัฐแหง่นัน้ตามที่เห็นสมควร 



 

มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

ประชาชน – มีสทิธิตรวจดู 

หนว่ยงานของรัฐมีหน้าที่ 

1. น าลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

2. จัดพิมพเ์พื่อเผยแพร่จ าหนา่ยจ่ายแจก 

1.2 สิทธิตรวจดูตามมาตรา 9  

ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนว่ยงานของรัฐตอ้งจัด 

ให้มขี้อมูลข่าวสารของราชการอย่างนอ้ยดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

(1) ผลการพิจารณา หรอื ค าวินิจฉัยที่มผีลโดยตรงต่อ 

เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ พจิารณาวินจิฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายหรือการตคีวามที่ไม่เขา้ข่ายต้องลงพิมพ์ในราช 

กิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

(3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ของปีที่ก าลังด าเนินการ

(4) คู่มอืหรอืค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ 

ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะเป็นการผูกตัดขาด 

ตัดตอน หรอื สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการ สาธารณะ 

(7) มตคิณะรัฐมนตรี หรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย 

กฎหมายหรอืโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนีใ้ห้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรอื

ข้อมูลขา่วสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ย 

(8) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด ข้อมูล 

ข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน

นั้น 

 



 

มาตรา 9 แหง่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

ประชาชน – ใช้สทิธิตรวจดูเอง 

หนว่ยงานของรัฐมีหน้าที่ 

1. จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. น าข้อมูลข่าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม 1  

3. จัดท าดรรชนีส าหรับค้นหา 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู 

  1.3 สทิธิขอดูตามมาตรา 11 

นอกจากข้อมูลขา่วสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

แล้วหรอืที่มกีารจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตาม มาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของ

ราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงาน

ของรัฐผู้รับผดิชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้น ขอจ านวนมาก

หรอืบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

        ข้อมูลข่าวสารของของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะ

ขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ให้เกิดความ

เสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง 

ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่หนว่ยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี

อยู่แล้ว ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท าวิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือ จัดให้มีขึ้น

ใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการ 

บันทึกภาพหรือเสียงระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้า

หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จะเป็น

ประโยชน์แก่สาธารณะ หนว่ยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นใหก้็ได้ 

 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ

ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของ

รัฐนั้นอยู่แล้ว ใหน้ าความในมาตรา 9  วรรคสอง และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้

ตามมาตรานี ้โดยอนุโลม 



 

มาตรา 11 แหง่ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารฯ 

  ประชาชน – ใช้สทิธิโดยการยื่นค าขอ 

  หนว่ยงานของรัฐมีหน้าที่ 

1. บริการ อ านวยความสะดวก 

2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 

3. จ าแนกประเภทของข้อมูลขา่วสาร 

4. จัดหาข้อมูลใหต้ามค าขอ 

5. คัดส าเนาและรับรองส าเนา 

 

1.3   สิทธิได้รับส าเนาและขอใหร้ับรองส าเนาถูกต้อง 

 บุคคลไม่วา่จะมีสว่นได้เสียเกี่ยวข้องหรอืไม่ก็ตาม ย่อมมสีิทธิเข้า 

ตรวจดู ขอส าเนา หรือ ขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่

สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมใน

การนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมาย

เฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

  มาตรา 9 และ 11 แหง่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

  ประชาชน – ใช้สอทธิขอส าเนา 

  หนว่ยงานของรัฐมีหน้าที่ 

1. คัดส าเนารับรองส าเนา 

2. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

2. สิทธิคัดค้านการเปิดเผย 

มาตรา 17 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ั้น 

เสนอคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนดแต่ตอ้งให้เวลาอันสมควรที่ผู้นัน้อาจเสนอค าคัดค้านได้ซึ่งต้องไม่น้อย

กว่าสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง 

 

 



 

 ผูไ้ด้รับแจง้ตามวรรคหนึ่ง หรอืผูท้ี่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ

ถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิ์คัดค้านเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของ

รัฐผูร้ับผิดชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้าน และแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารนั้นมไิด้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรอื จนกว่า

คณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารได้มีค าวินจิฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่

กรณี 

มาตรา 17 แหง่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

  ประชาชนทั่วไป – ยื่นค าขอดูข้อมูล 

  ประชาชนผูม้ีส่วนได้เสีย 

- คัดค้าน 

- ใช้สทิธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล 

- ใช้สทิธิอุธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน 

หนว่ยงานของรัฐมีหน้าที่ 

1. แจ้งผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียคัดค้าน 

2. พิจารณาค าคัดค้าน 

 

1. ร้องเรยีน 

มาตรา 13 ผู้ใดเห็นว่าหนว่ยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม 

มาตรา 7 หรอืไม่ จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรอืไม่จัดหาข้อมูลข่าวสาร

ให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราช 

-บัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ลา่ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผูน้ั้นมี

สิทธิรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมคี าสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 15 หรอืค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา 17 หรอื ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบ

ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  

 



 

       ในกรณีที่มกีารรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรม 

-การตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค ารอ้งเรียนในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นให้

ขยายเวลาออกไปได้ แตต่้องแสดงเหตุผลและรวบรวมเวลาทั้งหมดแล้วตอ้งไม่เกินหกสิบวัน 

มาตรา 13 แหง่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

  ประชาชน – ใช้สทิธิร้องเรียน 

  หนว่ยงานของรัฐ – มีพฤติกรรมฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

  กขร. – มีหน้าที่พิจารณาค าร้องเรียน 

  กขร. – ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

 

4. สิทธิอุทธรณ์ 

มาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ใด ตามมาตรา 14 หรอื มาตรา 15 หรอืมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผูม้ีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 

17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารภายในสิบหา้วันนับแตว่ันที่

ได้รับแจง้ค าสั่งนัน้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

   มาตรา 18 แหง่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

   ประชาชน – ใช้สทิธิอุทธรณ์ได้ 3 กรณี 

   หนว่ยงานของรัฐ – มีค าสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย/ไม่รับฟังค าคัดค้าน/ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคล 

   กขร. – รับค าอุทธรณ์ 

- พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กรรมการวินิจฉัย 

- กวฉ. – พิจารณาค าอุธรณ์ 

- ได้รูข้้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล 

มาตรา 25 วรรคสี่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอื 

ลบข้อมูลขา่วสารให้ตรงตามที่มคี าขอให้ผูน้ั้นมีสทิธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบข้อมูลขา่วสาร 

โดยยื่นค าอุทธรณ์ตอ่คณะกรรมการและไม่ว่ากรณีใดๆใหเ้จ้าของขอ้มูลมีสทิธิร้องขอให้หนว่ยงานของ

รัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลขา่วสารสว่นที่เกี่ยวข้องได้ 



 

มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะรู้ถึงข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล

ข่าวสารสว่นบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหน้ ามาตรา 9 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดย

อนุโลม การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุผลอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ

เปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้

มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ข้อมูลขา่วสารสว่นนั้นได้ ซึ่งหนว่ยงานของรัฐ 

จะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าวและแจ้งใหบุ้คคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

   มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 

   ประชาชนเจ้าของขอ้มูล – ใช้สทิธิขอดู – ขอให้แก้ไข 

   ประชาชนอื่น จะขอดูได้ตอ้งได้รับหนังสอืยินยอมจากเจา้ของข้อมูล หนว่ยงานของรัฐมี

เจ้าหน้าที่ 

1. เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล 

2. แก้ไข/หมายเหตุ ตามค าร้องของเจา้ของขอ้มูล 

3. จัดระบบคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

6. ท าการแทนผู้เยาว์ฯ 

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมสีิทธิด าเนินการตามมาตรา 23  

มาตรา 24 และมาตรานีแ้ทนผู้เยาว์คนรคึวามสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจา้ของขอ้มูลที่

ถึงแก่กรรมแล้วได้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาลต าบลยุหว่า 

ค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

0เสนอ หัวหน้า/ผู้อ านวยการ กอง 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

เทศบาลต าบลยุหว่า 


