
 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหการบริการ  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  เปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็ว  
และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในการรับรองสิทธิ 
ของประชาชน  ในการรับขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ประกอบขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เร่ือง  การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การทําสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา  “ระเบียบเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  วาดวยขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังอื่นใดของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  ในสวน 

ที่กําหนดไวแลว  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เทศบาล”  หมายความวา  เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  ตําบลสระยายโสม  อําเภออูทอง  จังหวัด

สุพรรณบุรี 
“หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานัก  กอง  หรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง 

ในสังกัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพง็ 
“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง  ขอมูลหรือส่ิงใด ๆ  

ไมวาการสื่อความหมายนั้น  จะทําโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ  และไมวาจะได 
ทําไวในรูปของเอกสาร   แฟม   รายงาน   หนังสือ   แผนผัง   แผนที่   ภาพวาด   ภาพถาย  ฟลม   
การบันทึกภาพ  หรือเสียงการบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยคอมพิวเตอร  หรือวิธีอื่นใดที่ทําให
ส่ิงที่บันทึกไวประยุกต 
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“ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความวา  ศูนยขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
ควบคุมหรือดูแล  ของศูนยขอมูลขาวสารและหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 

“ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง   
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

“นายกเทศมนตรี”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 
“วัน”  หมายความวา  วันตามปปฏิทิน 
“วันทําการ”  หมายความวา  วันทําการตามปกติของหนวยงานรัฐ 
“คําขอ”  หมายความวา  คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็งรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออก

ประกาศหรือคําส่ังเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ  ใหนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง

มีอํานาจตีความและวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 

 
 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  ประกอบดวย 
(๑) นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง   ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง   กรรมการ 
(๔) หัวหนาสํานักงานปลัด   กรรมการ 
(๕) หัวหนากองคลัง   กรรมการ 
(๖) หัวหนากองชาง   กรรมการ 
(๗) หัวหนากองการศึกษา   กรรมการ 
(๘) หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กรรมการ 
(๙) หัวหนากองสวัสดิการสังคม   กรรมการ/เลขานุการ 
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(๑๐) บุคลากร  กรรมการ/เลขานุการ 
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต 

และการบริการขอมูลขาวสาร 
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไว 

ที่องคการบริหารสวนตําบล  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร   
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนตอ
ราชการ 

(๖) ให คํ า แนะนํ าห รือ เสนอความ เห็ น เ กี่ ย ว กับการ เชื่ อม โยงข อมู ลข าวสารกั บ 
สวนราชการ 

ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกว ากึ่ งหนึ่ ง 
ของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม  หรือไมอยูในที่ประชุม   
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุม  ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๙ ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ที่คณะกรรมการแตงต้ังโดยอนุโลม 

ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการใหถือเปนยุติ  เวนแตมีความเห็นหลายฝาย  หรือมีเหตุอันควร
ก็ใหเสนอนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง  วินิจฉัยชี้ขาดตอไป 
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หมวด  ๒ 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

 
 

ขอ ๑๑ ใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งข้ึน  อยูในความรับผิดชอบ  
ควบคุมหรือดูแลของสํานักปลัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  จายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ 
ใหเปนไปตามระเบียบและตามกฎหมาย  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวด  ๓ 
การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

 
 

ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ  ใหเปนไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ  ดังนี้ 

(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น 
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสาร  ตามกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการประกอบ  วาเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยไดหรือเปนขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบล  เพื่อใหประชาชนตรวจดู  คนควาหรือขอสําเนา 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประสานงาน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสาม  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันเสมอ  
รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครอง ควบคุมหรือ
ดูแลซ่ึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม 

ขอ ๑๓ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาใหตาม 
ขอ  ๑๒  วรรคสาม 
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หมวด  ๔ 
การขอตรวจดู  การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาต 

 
 

ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารที่ตอง
แสดงไว  ทั้งนี้  เพื่อเปนหลักฐานของราชการ 

ขอ ๑๕ การขอสําเนาขอมูลขาวสาร  หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง   
ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือ 

ใหเจาหนาที่ซ่ึงไดรับคําขอตรวจสอบวา  ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยู 
ในความครอบครอง  ควบคุม  หรือดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  หรืออยูในครอบครอง  ควบคุม  หรือ
ดูแลของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  หรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด 

หากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครอง  ควบคุมหรือดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร 
ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร  ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลไมตํ่ากวาระดับ  ๓  เปนผู เสนอ 
ขออนุญาต  ผูมีอํานาจลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร  โดยลงลายมือชื่อ   
พรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  และตําแหนง  ตลอดจนวัน  เดือน  ป  ใหชัดเจน  ทั้งนี้  ใหรับรองตามจํานวน 
ที่ผูย่ืนขอใหรับรอง 

ขอ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
อื่นซ่ึงอยูในความครอบครอง  ควบคุม  หรือดูแลของสวนราชการอื่น  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่อง
ไปยังสวนราชการนั้น  พรอมทั้งแนะนําใหผูย่ืนคําขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวย 

ขอ ๑๗ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น  หากกระทบถึงประโยชนไดเสีย 
ของผูใด  ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคาน
ภายในเวลาที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๘ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใด  ใหแจงคําส่ัง
พรอมเหตุผลใหย่ืนคําขอทราบ  พรอมแจงใหผูย่ืนคําขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทรณคําส่ัง
ไมอนุญาตดังกล าวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลข าวสาร   ตามมาตรา   ๑๘   
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบริการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางการดําเนินการ   ใหศูนยขอมูลขาวสาร  หรือ
หนวยงานในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม   เวนแต เปนขอมูลขาวสารลับ   
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หรือเปนเร่ืองที่ไมตองเปดเผย  
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  หรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ  ๑๙  เห็นวาเปนเร่ือง 
ที่ไมตองเปดเผย 

ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๒๒ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพรหรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจายตาง ๆ  ตามหลักเกณฑที่
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งกําหนด 

 
หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาใชจาย 
 

 

ขอ ๒๓ คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร  กําหนดอัตรา  ดังนี้ 
(๑) ขนาดกระดาษ  เอ  ๔  หนาละ  ๑.๐๐ บาท 
(๒) ขนาดกระดาษ  เอฟ  ๔  หนาละ  ๑.๕๐ บาท 
(๓) ขนาดกระดาษ  บี  ๔  หนาละ  ๒.๐๐ บาท 
(๔) ขนาดกระดาษ  เอ  ๓  หนาละ  ๓.๐๐ บาท 
(๕) ขนาดกระดาษพิมพเขียว  เอ  ๒  หนาละ  ๘.๐๐ บาท 
(๖) ขนาดกระดาษพิมพเขียว  เอ  ๑  หนาละ  ๑๕.๐๐ บาท 
(๗) ขนาดกระดาษพิมพเขียว  เอ  ๐  หนาละ  ๓๐.๐๐ บาท 
ขอ ๒๔ คาธรรมเนียมการใหทํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร  กําหนดอัตราคารับรองละ  

๕  บาท 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๒๕ คาธรรมเนียมการทําสําเนาจากเครื่องคอมพิวเตอรบนกระดาษขนาด  เอ  ๔  หนาละ  
๓  บาท 

ขอ ๒๖ การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายเปนเฉพาะกรณี 
จะคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  หรือผูที่ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
มอบหมาย 

ขอ ๒๗ รายไดจากคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ใหถือเปนรายไดของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 

หมวด  ๖ 
กําหนดระยะเวลา 

 
 

ขอ ๒๘ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอ  ใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
ดําเนินการใหบริการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่ จัดไวใหประชาชนตรวจดู   หรือขอสําเนา   หรือ 
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารที่มีจํานวนขอมูลไมมาก  ใหศูนยขอมูลขาวสาร
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดรับคําขอนั้น 

(๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครอง  ควบคุม  หรือดูแล 
ของหนวยงานในสังกัดใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น  ถาไมอาจ
ดําเนินการ  ใหแลวเสร็จภายในวันทําการนั้นได  ใหแจงกําหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควร  เพื่อให 
ผูย่ืนคําขอมารับ  แตตองไมเกินสิบหาวันทําการ  นับจากวันที่ไดรับคําขอในกรณีเหตุจําเปนอาจขอ
อนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็งเพื่อขอขยายเวลาออกไปได  แตตองไมเกินสามสิบวันทําการ
นับจากวันที่ไดรับคําขอ 

(๓) กรณีที่ตองแจงใหมีสวนไดเสียคัดคาน  เมื่อรวมเวลาต้ังแตวันรับคําขอการแจงให 
คัดคาน  การพิจารณาวาจะสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย  รวมแลวตองไมเกินสามสิบวันทําการ  ยกเวน 
ในกรณี  ที่มีเหตุจําเปน  ใหขออนุมัตินายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง  ขอขยายเวลาออกไปได  แตตอง
แสดงเหตุผลและรวมแลวตองไมเกินหกสิบวันทําการ 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 

 
 

ขอ ๒๙ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  ต้ังอยูที่สํานักปลัดเทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็ง  สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง  หมูที่  ๔  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย  
๗๒๒๒๐  หมายเลขโทรศัพท  ๐ - ๓๕๕๕ - ๙๒๗๔  หมายเลขโทรสาร  ๐ - ๓๕๕๕ - ๙๒๗๔ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ไพศาล  วองไวกลยุทธ 
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง 


