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ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
               เพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรูขอมูลขาวสาร
ท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกอบกับขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑      
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒   
เร่ือง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖  
เทศบาลนครปากเกร็ดจึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ         
พ.ศ.๒๕๕๒ 

             ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานกังานเทศบาลนคร 
ปากเกร็ด  เปนตนไป 

 ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕  
              บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดของเทศบาลนครปากเกร็ดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

             ขอ ๔. ในระเบียบนี ้
         “หนวยงานของรัฐ”   หมายความวา เทศบาลนครปากเกร็ด 
              “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ    
ไมวาการส่ือความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทํา
ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลมการบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏ  
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    “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ   ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
               “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูนั้น
หรือมีหมายเลข รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก ลักษณะ
เสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรม
แลวดวย 
               “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานรัฐ 
                 “คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
                (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
              (๒)  สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึง่เปนคนตางดาว 
            (๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
              (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจดัการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคน
ตางดาว 
          นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน   
ใหถือวาผูจัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 

           ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําส่ังเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 
 

หมวดท่ี  ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด 

 ขอ ๖. ใหมี  “คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด”   ประกอบดวย   
       ๑.  นายกเทศมนตรี                                             ประธานกรรมการ 
       ๒.  ปลัดเทศบาล                                                  กรรมการ 
       ๓.  รองปลัดเทศบาล                                            กรรมการ 
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       ๔.  หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล                            กรรมการ 
       ๕.  ผูอํานวยการสํานักการชาง                             กรรมการ 
       ๖.  ผูอํานวยการสํานักการคลัง                             กรรมการ 
       ๗.  ผูอํานวยการกองการศึกษา                             กรรมการ 
       ๘.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม                กรรมการ 
        ๙.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม       กรรมการ 
                         ๑๐.  หัวหนางานนิติกรรมสัญญา                           กรรมการ 
                         ๑๑.  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน           กรรมการและเลขานุการ 
                         ๑๒. หวัหนางานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน       ผูชวยเลขานุการ 
                  ๑๓. หวัหนางานบริการและเผยแพรวิชาการ     ผูชวยเลขานุการ 
                 ๑๔. หวัหนางานธุรการ  กองวิชาการและแผนงาน       ผูชวยเลขานุการ 

 ขอ ๗. ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
 (๑) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอการอนุญาต และการบริการขอมูล
ขาวสาร 
 (๒)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษารวมท้ัง
การจัดพิมพและการเผยแพร 
 (๓)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารท่ีไม
ตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 
 (๔)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอราชการ 
 (๕)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเหน็เกีย่วกบัการเช่ือมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและ
เอกชน 
 (๖)ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ 
 (๗)แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเร่ืองใดๆ 

(๘)ใหมีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร ท่ีมีการเสนอตอคณะกรรมการวาขอมูลขาวสาร
ดังกลาว ควรเปดเผยหรือไมควรเปดเผย 

(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือช้ีแจงใหความเหน็เกีย่วกบัขอมูลขาวสาร 
           (๑๐)  ดาํเนินงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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ขอ ๘. การประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ ๙. ใหนําความใน ขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ี
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ดแตงต้ังโดยอนุโลมดวย 

ขอ ๑๐.  มติของคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ดตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายกเทศมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้น 

 
หมวด ๒ 

การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

           ขอ ๑๑. ใหสวนราชการในเทศบาลนครปากเกร็ด จัดประเภทขอมูลขาวสารท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอ่ืน และระเบียบของราชการ 

              ขอ ๑๒. ในการดําเนินงานตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการในเทศบาลนครปากเกร็ด จัดใหมีเจาหนาท่ี
เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินงานดังกลาว ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย รวมท้ังรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ท่ีอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล 
 

หมวด ๓ 
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 

ขอ ๑๓. ใหหนวยงานของรัฐ  ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลท่ี
ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณ
อักษร พรอมท้ังแสดงเหตุผล และความจําเปนตอนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด หรือผูมีอํานาจอนุญาต 

สําหรับกรณีจําเปนหรือเรงดวน อาจขอดวยวาจา หรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจงช่ือ ตําแหนงและ
ท่ีอยูของผูขอดวย 
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การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ เวนแตกรณีการมี

คําส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการท่ัวไป 
หรือเฉพาะแกบุคคลใด   ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล 

ขอ ๑๔. ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืนหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๑๕. วิธีการปฏิบัติในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 
ใหปฏิบัติตามวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กําหนดไว 

 
หมวด  ๔ 

การบริการขอมูลขาวสาร 

           ขอ ๑๖. ใหสวนราชการในเทศบาลนครปากเกร็ด รวบรวม จัดเตรียมและจัดใหมีขอมูลขาวสารท่ี
ดําเนินการเสร็จแลว และอยูในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร  ตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจนจัดหา และ
จัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
           การบริการขอมูลขาวสารนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง   ใหเปนไปตามคําแนะนํา หรือความเห็น
ของ คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด 

ขอ ๑๗. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๖ โดยอนุโลม เวนแตเปนเร่ือง
ลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเร่ืองท่ีไมตองเปดเผยตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๓ วรรคสาม  เห็นวาเปนเร่ืองท่ีไมตองเปดเผย 

ขอ ๑๘. การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 
ใหเปนไปตาม คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ดกําหนด และตามประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการเร่ือง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารของราชการ  

การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายเปนการเฉพาะกรณี จะคํานึงถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวยกไ็ด ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีหรือผูซ่ึง
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 
 



- ๖ - 
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น 

ต้ังแตระดับ ๒  หรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูรับรอง โดยลงลายมือช่ือพรอมท้ังช่ือตัว ช่ือสกุลและตําแหนง 
ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ท้ังนี้ใหรับรองตามจํานวนท่ีผูยื่นคําขอขอใหรับรอง 

ขอ ๑๙. รายไดจากการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมตาม ขอ ๑๘ ใหถือวาเปนรายไดของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ขอ ๒๐. การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวนให
คํานึงถึงความสิ้นเปลืองเชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง ท้ังนี้ใหผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาผูอํานวยการกองข้ึนไป เปนผูพิจารณาอนญุาต 

ขอ ๒๑. การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนนิการจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอัน
สมควรเวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 
หมวด ๕  

สถานท่ีบริการขอมูลขาวสาร 

          ขอ ๒๒. ใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครปากเกร็ดข้ึนอยูในความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลของ   กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู  ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของราชการใหศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลนครปากเกร็ด มีหนาท่ีเพิ่มเติม
ดงัตอไปนี้ 
   (๑)  ใหจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารท่ีแสดงไว เพื่อเปนหลักฐานของ
ทางราชการ 
   (๒)  ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีอยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในเทศบาลนครปากเกร็ดและ
ขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 
   (๓)  เปนศูนยประสานงานกบัหนวยงานในเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 
   (๔)  จัดทํารายงานเก่ียวกับการใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ เสนอผูบริหารทองถ่ิน      
อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 
           ใหแตละสวนราชการในสํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสารตางๆ 
ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด และมีหนาท่ีตามวรรคสาม (๑) (๒) (๓)  (๔) ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบดวย 
 
 



- ๗ - 

               ขอ ๒๓.  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด ต้ังอยูท่ีบริเวณ ช้ัน ๖ สํานักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด    อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย  ๑๑๑๒๐    
หรือ ติดตอ ท่ีหมาย เลยโทร ศัพท  ๐  ๒๙๖๐  ๙๗๐๔  - ๑๔  ตอ  ๖๐๖  ไปรษณีย อิ เ ล็กทรอนิกส 
webmaster@pakkretcity.go.th  และสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสารทาง Internet ไดท่ีเว็บไซต  
www.pakkretcity.go.th 
 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

     วิชัย  บรรดาศักดิ ์
             ( นายวิชัย  บรรดาศักดิ์ ) 
                นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๘  - 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใชระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดฉบับนี้  เนื่องจากระเบียบเทศบาล  

นครปากเกร็ดวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับ
ลักษณะงานอํานาจหนาท่ีในปจจุบัน  สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองประกาศใชระเบียบ
เทศบาลนครปากเกร็ด นี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


