
กองว�ชาการ
และแผนงาน

ศูนยขอมูลขาวสารและInternet



งานใหบริการ               การขอขอมูลขาวสาร

หนวยงานที่รับผิดชอบ      ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครขอนแกน

ขอบเขตการใหบริการ      1. อาคารฝายประชาสัมพันธ 

สถานที่/ชองทาง              (ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแกน)

การใหบริการ                 โทรศัพท : 0 4322 1202 ตอ 1215-16

                                  โทรสาร : 0 4322 2944

         http://center.kkmuni.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ     วันจันทร ถึง วันศุกร

                                 ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด 

                                 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.

                                 ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.
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หนา 118ศูนยขอมูลขาวสารและInternet



หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

 ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง

 สิทธิในการยื่นคำขอขอมูลขาวสารนี้ ถือวาเปนไปตามมาตรา 11 

 ของกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอขอมูลขาวสารของราชการ

 ไดทุกเรื่อง โดยกฎหมายไมไดกำหนดขอจำกัดหรือขอหามวาไมให

 ย่ืนคำขอขอมูลขาวสารประเภทใดหรือเร่ืองใด และผูใชสิทธิย่ืนคำขอ

 ตามกฎหมายนี้ก็ไมจำเปนตองมีสวนไดสวนเสียเชนเดียวกับสิทธิ

 เขาตรวจดูขอมูลขาวสาร

 สิทธิในการเขาตรวจดู

  สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชน

 สามารถทำได แมวาจะไมมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น

 โดยกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสาร

 ของราชการอยางนอยตามรายการที่กฎหมายกำหนดไว

 ตามมาตรา 9 นำไปรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อให

 ประชาชนเขาตรวจดูได เชน แผนงานโครงการและงบประมาณ 

 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน เปนตน 
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

 สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกตอง

  เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมูล
 ขาวสารของราชการในเร่ืองใดก็มีสิทธิท่ีจะขอสำเนา และขอใหรับรอง
 สำเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐในเรื่องนั้นได
 หมายเหตุ การขอสำเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการถาย
 สำเนาใหกับหนวยงานของรัฐที่เขาตรวจดูดวย แตทั้งนี้จะเก็บคา
 ธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
 ราชการใหความเห็นชอบไมได
 บุคคลมีสิทธิยื่นคำขอเปนหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสำเนาขอมูล
 ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง)
      เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดที่มีการรวบรวม
 ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว เชน ประวัติ
 สุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
 เปนตน บุคคลผูน้ันก็มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอตรวจดู หรือขอสำเนา
 ขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ของตนเองได คำวา บุคคล ตามที่นี้ก็คือ 
 ประชาชนโดยท่ัวไปน่ันเอง ท้ังน้ี กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
 ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึง
 คนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยดวย

กองว�ชาการ
และแผนงาน

หนา 120ศูนยขอมูลขาวสารและInternet



หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

 เงื่อนไข

 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
 ของรัฐหามมิใหเปดเผยหรืออาจมีคำสั่งมิใหเปดเผย / แนวทางการ
 ใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ
 มาตรา ๑๔    ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสีย
 หายตอสถาบัน จะเปดเผยมิได 
 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่ง
 อยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคำส่ัง
 มิใหเปดเผยก็ไดโดยคำนึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
 หนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน
 ที่เกี่ยวของประกอบกัน
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ
 ความสัมพันธระหวางประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือ
 การคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทำใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
 หรือไมอาจสำเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี 
 การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
 แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

 (๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหนวยงานของรัฐในการดำเนิน

 การเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน

 ขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นำมาใชในการทำความเห็นหรือ

 คำแนะนำภายในดังกลาว

 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย

 ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผย

 จะเปนการรุกล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร

 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย 

 หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนำไป

 เปดเผยตอผูอื่น

 (๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดใหพระราชกฤษฎีกาคำสั่งมิใหเปดเผย

 ขอมูลขาวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตอง

 ระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด

 และเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคำสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร

 ของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลำดับ

สายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
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ขอบเขตการใหบริการ

ขั้นตอน  

1. เมื่อมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาที่ประจำศูนย

ขอมูลขาวสารแนะนำการลงชื่อในสมุดทะเบียน           

2. แนะนำใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีรายการหรือ

จากระบบคอมพิวเตอร  รวมทั้งใหความชวยเหลือในการแนะนำและ

คนหาขอมูลขาวสารให

3. เมื่อประชาชนขอถายสำเนาขอมูลขาวสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่

ประจำศูนยจะตองถายสำเนาเอกสารใหรวมท้ังการรับรองความถูกตอง

ของสำเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียกคาธรรมเนียมไดตาม

ประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

4. กรณีท่ีไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงาน

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ใหผูมาขอขอมูลขาวสารกรอก

แบบฟอรมคำขอตามแบบที่หนวยงานกำหนดแลวใหเจาหนาที่

ประจำศูนยขอมูลขาวสารดำเนินการตามขั้นตอนตอไป 
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แผนภูมิขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร 
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แผนภูมิขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร 
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การรองเรียน   สามารถติดตอรองเรียนไดที่  
                      โทรศัพท 0 4322 1202 ตอ 1204 (สำนักปลัดเทศบาล)
                      โทรศัพท 0 4327 1261 (งานรองเรียน)
                      โทรศัพท 0 4322 3648 (งานทะเบียนราษฎร)
                      www.kkmuni.go.th

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

 1. แบบฟอรมการขอขอมูลขาวสาร  จำนวน  1  ฉบับ

 2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

    หรือบัตรที่ทางราชการออกให

คาธรรมเนียม    กรณีขอยืมขอมูลไปคัดสำเนาไมมีคาธรรมเนียม
-                   กรณีขอใหเทศบาลจัดสงขอมูลใหทางไปรษณีย 
                    - มีคาธรรมเนียมคัดสำเนาหรือรับรองสำเนาถูกตอง
                      แผนละ 1 บาท
                    - คาจัดสง (แลวแตกรณี)

ระยะเวลา

1. กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูล

ขาวสารนั้นหนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดใหไดจะตอง

ดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ

2. ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจำนวนมากหรือไมสามารถ

ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบ

ภายใน 15 วัน รวมทั้งแจงกำหนดวันที่จะดำเนินการแลวเสร็จให

ผูขอขอมูลทราบดวย
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ในเรื่องตอไปนี้
1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
เพื่อใชประโยชน (ถามี)..................................................................
     จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาดวย
              ขอแสดงความนับถือ
                     ลงชื่อ......................................ผูยื ่นคำขอ
          (........................................)

      ตามที่ไดยืมขอมูลขาวสารไปไดสง
ขอมูลขาวสารคืนแลว เมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........
  
                ลงชื่อ......................................ผูยื ่นคำขอ
             (.......................................) 
  
       ไดรับสำเนาเอกสาร ครบถวนแลว
         ลงชื่อ......................................ผูยื ่นคำขอ
             (........................................)
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