ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

-๑ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรูขอมูลขาวสาร
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกอบกับขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒
เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลนครปากเกร็ดจึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๕๒
ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดของเทศบาลนครปากเกร็ดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา เทศบาลนครปากเกร็ด
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทํา
ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลมการบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏ

-๒“ข อ มู ล ข า วสารของราชการ” หมายความว า ข อ มู ล ข า วสารที่ อ ยู ใ นความครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น
หรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก ลักษณะ
เสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรม
แลวดวย
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานรัฐ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
และนิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึง่ เปนคนตางดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคน
ตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น
ใหถือวาผูจัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
ขอ ๖. ใหมี “คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด” ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ

-๓๔. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๕. ผูอํานวยการสํานักการชาง
๖. ผูอํานวยการสํานักการคลัง
๗. ผูอํานวยการกองการศึกษา
๘. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๙. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๐. หัวหนางานนิติกรรมสัญญา
๑๑. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๒. หัวหนางานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
๑๓. หัวหนางานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๔. หัวหนางานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ขอ ๗. ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอการอนุญาต และการบริการขอมูล
ขาวสาร
(๒)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษารวมทั้ง
การจัดพิมพและการเผยแพร
(๓)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่ไม
ตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
(๔)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๕)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและ
เอกชน
(๖)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้
(๗)แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ
(๘)ใหมีอํานาจหนาทีใ่ นการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร ที่มีการเสนอตอคณะกรรมการวาขอมูลขาวสาร
ดังกลาว ควรเปดเผยหรือไมควรเปดเผย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงใหความเห็นเกีย่ วกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอืน่ ใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

-๔ขอ ๘. การประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙. ใหนําความใน ขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ดแตงตั้งโดยอนุโลมดวย
ขอ ๑๐. มติของคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ดตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายกเทศมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้น
หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๑. ใหสวนราชการในเทศบาลนครปากเกร็ด จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของราชการ
ขอ ๑๒. ในการดําเนินงานตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการในเทศบาลนครปากเกร็ด จัดใหมีเจาหนาที่
เพื่ อควบคุมดู แล ตรวจสอบ ติ ดตาม และประสานงานในการดํา เนิ นงานดังกล าว ใหเ ปน ไปดวยความ
เรียบรอย รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล
หมวด ๓
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ขอ ๑๓. ใหหนวยงานของรัฐ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณ
อักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผล และความจําเปนตอนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด หรือผูมีอํานาจอนุญาต
สําหรับกรณีจําเปนหรือเรงดวน อาจขอดวยวาจา หรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจงชื่อ ตําแหนงและ
ที่อยูของผูขอดวย

-๕การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ เวนแตกรณีการมี
คําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการทั่วไป
หรือเฉพาะแกบุคคลใด ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
ข อ ๑๔. ข อมู ลข า วสารใด หากมีก ฎหมาย ระเบี ย บอื่ น หรื อมติค ณะรั ฐ มนตรีกํ า หนดวิธี ปฏิบั ติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
ขอ ๑๕. วิธีการปฏิบัติในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ใหปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว
หมวด ๔
การบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๖. ใหสวนราชการในเทศบาลนครปากเกร็ด รวบรวม จัดเตรียมและจัดใหมีขอมูลขาวสารที่
ดําเนินการเสร็จแลว และอยูในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร ตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจนจัดหา และ
จัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนํา หรือความเห็น
ของ คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
ขอ ๑๗. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๖ โดยอนุโลม เวนแตเปนเรื่อง
ลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๓ วรรคสาม เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๑๘. การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ใหเปนไปตาม คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ดกําหนด และตามประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการเรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารของราชการ
การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจา ยเปนการเฉพาะกรณี จะคํานึงถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวยก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีหรือผูซึ่ง
นายกเทศมนตรีมอบหมาย

-๖การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรับรอง โดยลงลายมือชื่อพรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหนง
ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอขอใหรับรอง
ขอ ๑๙. รายไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม ขอ ๑๘ ใหถือวาเปนรายไดของเทศบาลนครปากเกร็ด
ขอ ๒๐. การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวนให
คํานึงถึงความสิ้นเปลืองเชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง ทั้งนี้ใหผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาผูอํานวยการกองขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๒๑. การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอัน
สมควรเวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
หมวด ๕
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ข อ ๒๒. ให จั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของเทศบาลนครปากเกร็ ด ขึ้ น อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแลของ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวา
ด ว ยข อ มู ล ข า วสารของราชการให ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารเทศบาลนครปากเกร็ ด มี ห น า ที่ เ พิ่ ม เติ ม
ดังตอไปนี้
(๑) ใหจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารที่แสดงไว เพื่อเปนหลักฐานของ
ทางราชการ
(๒) ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในเทศบาลนครปากเกร็ดและ
ขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว
(๓) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร
(๔) จัดทํารายงานเกีย่ วกับการใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ เสนอผูบริหารทองถิ่น
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ใหแตละสวนราชการในสํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสารตางๆ
ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด และมีหนาที่ตามวรรคสาม (๑) (๒) (๓) (๔) ใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบดวย

-๗ขอ ๒๓. ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยูที่บริเวณ ชั้น ๖ สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๑๒๐
หรื อ ติ ด ต อ ที่ ห มายเลยโทรศั พ ท ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต อ ๖๐๖ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
webmaster@pakkretcity.go.th
และสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสารทาง Internet ไดที่เว็บไซต
www.pakkretcity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิชัย บรรดาศักดิ์
( นายวิชัย บรรดาศักดิ์ )
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

-๘-

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดฉบับนี้ เนื่องจากระเบียบเทศบาล
นครปากเกร็ดวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับ
ลักษณะงานอํานาจหนาที่ในปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองประกาศใชระเบียบ
เทศบาลนครปากเกร็ด นี้

