ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสาเนาข้อมูลภาพ
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย พ.ศ. ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสาเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย พ.ศ. 2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ได้ดาเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนถึงด้าน
การจราจร อันเป็นการสอดส่ องเฝ้าระวังเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในเขตพื้นที่ตาบลปงน้อย และเพื่อให้
ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารและ
พนักงานสอบสวน จักได้รับประโยชน์ จากการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปงน้อย
เพื่อให้การบริการการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปงน้อย เกิดประสิ ทธิภาพตลอดทั้งเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ ขอเข้าดูข้อมูลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
หรือมีส่วนได้เสีย จากเหตุ การณ์ดังกล่าว ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 (2) และ(4) แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕2 จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอ
เข้าดูข้อมูลและสาเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บั งคั บตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริห ารส่ วน
ตาบลปงน้อย เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
"ผู้ขอเข้าดูข้อมู ล" หมายความว่า ประชาชนผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เ สีย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี หรือเพื่อประโยชน์ในทางราชการใน
เหตุที่เกิดขึ้น
"ผู้อนุญาต" หมายความว่า ผู้มีอานาจสั่งอนุญาตให้เข้าดูข้อมูลภาพจากกล้องกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) หรืออนุญาตให้สาเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แล้วแต่กรณี
"ศูนย์ควบคุมประจาพื้นที่ " หมายความว่า ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจา
พื้นที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ใช้เป็นพื้นที่ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทั้งนี้ พื้นที่ใดใช้เป็นศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจาพื้นที่นั้น ให้
เป็นไปตามประกาศที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อยกาหนด
"ศูนย์ควบคุมหลัก" หมายความว่า ศูนย์ควบคุมหลักกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปงน้อย ซึ่งตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย หรือ สถานที่ตามประกาศที่นายก
/องค์การ...

-2องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย กาหนด
"ศูน ย์ กล้ องโทรทั ศ น์ วงจรปิ ด (CCTV)" หมายความว่า ศูน ย์ ควบคุ มกล้ อ งโทรทั ศน์ ว งจรปิ ด
(CCTV) ประจ าพื้ น ที่ หรื อ ศู น ย์ ค วบคุ ม หลั ก กล้ อ งโทรทั ศน์ ว งจรปิ ด (CCTV) แล้ ว แต่ก รณี ตามที่ น ายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ได้ประกาศกาหนด
"เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ให้มี
หน้าที่ปฏิบัติงานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย แต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้
"หัวหน้าศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)" หมายความว่า ข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงน้อย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ให้ รับผิดชอบควบคุม
กากับดูแลงานของศูนย์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)" หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
ออกประกาศแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อานาจออกประกาศแต่งตั้งผู้อนุญาต เจ้าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ ของศูนย์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือ
การอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ กรณีผู้ขอเข้าดูข้อมูลประสงค์จะขอเข้าดูข้อมู ลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เท่านั้น ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตาม
แบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยแจ้งรายละเอียดข้อมูล อาทิ วันที่ เวลา บริเวณสถานที่เกิดเหตุ หรือจุดพื้นที่
ต าแหน่ งของกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) รวมถึ งรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลพร้อ มส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาร้องซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เสนอคา
ร้องขอต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตต่อไป
ข้ อ 6 กรณี ผู้ ข อเข้ า ดู ข้ อ มู ล ภาพจากกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) โดยต้ อ งการส าเนา
ข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ผู้ขอเข้าดูข้อมูลปฏิบัติดังนี้
(๑) ประชาชนผู้เสียหายหรือผู้มสี ่วนได้เสีย เป็นผู้ยื่นคาขอ
(๑.1) ยื่นคาร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดของข้อมูลเหตุการณ์ อาทิ วัน เวลา สถานที่ พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาร้องซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว และให้หัวหน้าศูนย์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น เพื่อให้ผู้ยื่นคาร้องนาใบคาร้อง
ดังกล่าวไปดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ณ สถานีตารวจในเขตท้องที่และ
(1.2) นาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์พร้อมหนังสือจากสถานีตารวจซึ่งออก
โดยผู้มีอานาจออกให้ ซึ่งได้ระบุเหตุการณ์ สถานที่ วันเวลาที่เกิดเหตุ รายชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้มารับสาเนา
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (CD/DVD) จานวน 2 ชุด ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ภาพดีวีดี (DVD) ในการ
เสนอเรื่องต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตต่อไป
/เจ้าหน้าที.่ ..

-3(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ยื่นคาขอ
ให้ มีห นั งสื อจากหน่ ว ยงานซึ่ งออกโดยผู้ มี อานาจของหน่ ว ยงานดั งกล่ าว โดยระบุ
เหตุการณ์ สถานที่ วันเวลาที่เกิดเหตุ และรายชื่อของเจ้า หน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้มารับสาเนาข้อมูลภาพ
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (CD/DVD) จานวน 2 ชุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ภาพดีวีดี (DVD) ในการเสนอเรื่องต่อผู้
มีอานาจพิจารณาอนุญาตต่อไป
ข้อ 7 ในการพิจารณาอนุญาต ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อยหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ บุคคลผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้เป็นไปตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปงน้อย ประกาศแต่งตั้ง
ข้อ 8 ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง อุปสรรค หรือเหตุอื่นใด อันเกิดจากการยื่นขอเข้าดูข้อมูลภาพจาก
กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) และมิได้มี การกาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ เป็นอานาจของนายกองค์ การ
บริหารส่วนตาบลปงน้อยในการตีความวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายศรีทน ชุ่มมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย

