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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประกอบกับขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ และประกาศคณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือ 
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร และเพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต 
และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร 
ของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน เกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของ 
หนวยงานของรัฐ 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา วาดวยขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.๒๕๕4 
ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลแพรกษา เปนตนไป 
ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในสวนที่

กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔. ในระเบียบนี้ 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความถึง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอ เท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ 

ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทําไว 
ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลมการบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏ 

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ 
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อ
ของ 
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ผูนั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก 
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึง
แกกรรมแลวดวย 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานรัฐ 
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา

ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคน 

ตางดาว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให 

ถือวาผูจัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อ 

ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

แพรกษา มีอํานาจตีความและวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 

หมวดที่ ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ขอ ๖. ใหมี “คณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา” ประกอบดวย 
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   กรรมการ 
๓. ผอ.กองชาง       กรรมการ 
๔. ผอ.กองคลัง       กรรมการ 
๕. ผอ.กองการศึกษา      กรรมการ 
๖. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
๗. นิติกร       เลขานุการ 
8. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   ผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗. ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอการอนุญาต และการบริการขอมูล 

ขาวสาร 
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(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษารวมทั้ง 
การจัดพิมพและการเผยแพร 

(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่ไม 
ตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 

(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและ 
เอกชน 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม 
ระเบียบนี้ 

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ 
(๘) ใหมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร ที่มีการเสนอตอคณะกรรมการวาขอมูล

ขาวสาร  ดังกลาว ควรเปดเผยหรือไมควรเปดเผย 
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงใหความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ขอ ๘. การประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการ 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ขอ ๙. ใหนําความใน ขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา แตงตัง้โดยอนุโลมดวย 
ขอ ๑๐. มติของคณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ตองไดรับความ

เห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้น 
 

หมวด ๒ 
การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

ขอ ๑๑. ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของ
ราชการ 

ขอ ๑๒. ในการดําเนินงานตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จัด
ใหมีเจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนนิงานดังกลาว ใหเปนไป 
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ดวยความเรียบรอย รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความ 
ครอบครองหรือควบคุมดูแล 
 

หมวด ๓ 
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 

ขอ ๑๓. ใหหนวยงานของรัฐ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ 
ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณ 
อักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผล และความจําเปนตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา หรือผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

สําหรับกรณีจําเปนหรือเรงดวน อาจขอดวยวาจา หรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจงชื่อ ตําแหนง
และที่อยูของผูขอดวย 

การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ เวนแตกรณีการมี 
คําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการทั่วไป 
หรือเฉพาะแกบุคคลใด ใหเปนอํานาจของนายก อบต. หรือปลัดเทศบาล 

ขอ ๑๔. ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๑๕. วิธีการปฏิบัติในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
นี้ใหปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว 
 

หมวด ๔ 
การบริการขอมูลขาวสาร 

ขอ ๑๖. ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา รวบรวม จัดเตรียมและจัดใหมี
ขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว และอยูในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร ตรวจดูและศึกษาคนควา 
ตลอดจนจัดหา และจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนํา หรือความเห็น 
ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ขอ ๑๗. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๖ โดยอนุโลม เวนแตเปน 
เรื่องลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๓ วรรคสาม เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตอง 
เปดเผย 
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ขอ ๑๘. การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารใหเปนไปตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กําหนด และตาม
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 

การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายเปนการเฉพาะกรณ ีจะคํานึงถึงการ 
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวยก็ได ทั้งนี ้ใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา หรือผูซึ่งที่ไดรับมอบหมาย 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ที่
รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น  ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรับรอง โดยลงลายมือชื่อพรอมทั้ง
ชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหนงตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอขอให
รับรอง 

ขอ ๑๙. รายไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม ขอ ๑๘ ใหถือวาเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา  

ขอ ๒๐. การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวนให 
คํานึงถึงความสิ้นเปลืองเชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง ทั้งนี้ใหหัวหนากอง
หรือผูที่มีตําแหนงเทียบเทาหัวหนากองขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๑. การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอัน 
สมควรเวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

 
 

หมวด ๕ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 

ขอ ๒๒. ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ขึ้นอยูในความ
รับผิดชอบควบคุมดูแลของ สํานักปลัดฯ เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู  ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของราชการ ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีหนาที่
เพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารที่แสดงไว เพื่อเปนหลักฐานของ 
ทางราชการ 

(๒) ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 

(๓) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสาร 

(๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ เสนอผูบริหารทองถิ่น 
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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ใหแตละสวนราชการในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสาร 
ตางๆ ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และมีหนาที่ตามวรรคสาม (๑) 
(๒) (๓) (๔) ในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบดวย 

ขอ ๒๓. ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ตั้งอยูท่ี สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขที่ 545 หมูที่ 6 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
รหัสไปรษณีย 10280 หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพท 02-703-7901-2 ตอ 107,108  และสามารถ
เขาตรวจดูขอมูลขาวสารทางInternet ไดที่เว็บไซต www. phrakkasa.com 

 
 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕4 
 
 
 
 

                                                       ( นายอิม  แพหมอ) 
                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอสําเนา 
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 

-------------------------------------------- 
 

๑. คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร กําหนดอัตรา ดังนี้ 
๑.๑ ขนาดกระดาษ เอ ๔   หนาละ ๑.๐๐ บาท 
๑.๒ ขนาดกระดาษ เอฟ ๔   หนาละ ๑.๕๐ บาท 
๑.๓ ขนาดกระดาษ บี ๔    หนาละ ๒.๐๐ บาท 
๑.๔ ขนาดกระดาษ เอ ๓   หนาละ ๓.๐๐ บาท 
๑.๕ ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๒  หนาละ ๘.๐๐ บาท 
๑.๖ ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๑  หนาละ ๑๕.๐๐ บาท 
๑.๗ ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๐  หนาละ ๓๐.๐๐ บาท 

๒. คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร กําหนดอัตรา คํารับรองละ ๕.๐๐ บาท 
๓. คาธรรมเนียมการทําสําเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร บนกระดาษขนาด เอ ๔ 

๓.๑ ส ี     หนาละ ๑๐.๐๐ บาท 
๓.๒ ขาวดํา     หนาละ ๓.๐๐ บาท 

๔. คาธรรมเนียมการทําสําเนาลงบนแผนดิสเก็ต แผนละ ๕.๐๐ บาท ซีดี-รอม แผนละ ๒๐.๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ผูขอสําเนาตองนําแผนมาเอง 

 

 


