
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2549 

--------------------- 
  เพือ่ใหก้ารจดัระบบ  การขอ  การอนุญาต และการบริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ    ที่อยู่
ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  รวดเร็วและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ ในการ
รับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที่อยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ      พ.ศ. 
2540  และขอ้  4  แห่งประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ลงวนัที่  24  กุภาพนัธ ์  พ.ศ.  2541    
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู  
ประกอบมาตรา  38   แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์  และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี   พ.ศ. 
2546   องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ   จึงวางระเบียบไว ้  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบองคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ วา่ดว้ยขอ้มูลขา่วสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2549 ” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัที่ประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
 ขอ้  3   บรรดาระเบียบขอ้บงัคบั และค าสัง่อ่ืนใดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ ในส่วน
ที่ก  าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4  ในระเบียบน้ี 
   “ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ”  หมายความวา่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ    
อ  าเภอโนนไทย    จงัหวดันครราชสีมา 
   “ หน่วยงานในสังกดั ”  หมายความวา่  ส านกั  ส่วน  กองหรือหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง  ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   “ ขอ้มูลข่าวสาร ”  หมายความวา่  ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูล
ข่าวสารของราชการที่อยูใ่นความครอบครอง หรือควบคุมของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และส่วนราชการในสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ 
   “ ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ”  หมายความวา่  ศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสายออ    ตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
   “ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ”  หมายความวา่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สายออ  



  
   “ คณะกรรมการ ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสายออ 
   “ วนั ”  หมายความวา่  วนัตามปีปฏิทิน 
   “ วนัท าการ ”  หมายความวา่  วนัท าการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
   “ ค าขอ ”  หมายความวา่  ค  าขอขอ้มูลข่าวสารตามระเบียบน้ี 
 ขอ้  5  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลรักษาการตามระเบียบน้ี  และใหมี้อ าอาจออก
ประกาศหรือค าสัง่เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  
   ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหน้ายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การตามที่เห็นสมควร 
 
 

หมวด  1 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

------------------------------------- 
 ขอ้  6  ใหมี้คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประกอบดว้ย 
   (1)  นายสวสัด์ิ     ไกรสนัเทียะ ประธานกรรมการ 
   (2)  นายพสิิษฐ ์    พงศพ์ชัรพร รองประธานกรรมการ 
   (3)  นางรัตนา     คุณารักษ ์ กรรมการ  
   (4)  นายสมัมนา     สีหมุ่ย กรรมการ 
   (5)  นายถวลิ     วะดี  กรรมการและเลขานุการ 
   (6)  นางสาวไพรัตน์     หวงัเคียงกลาง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
   (7)  นายประคอง     วนสนัเทียะ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
 ขอ้  7  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

(1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกบัการบริหาร  การจดัระบบ  การขอ  การ
อนุญาตและการบริการขอ้มูลข่าวสาร  

(2) ใหค้  าแนะน า หรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร ที่ลงพมิพใ์นราชกิจจา
นุเบกษา    รวมทั้งการจดัพมิพแ์ละการเผยแพร่ 

(3) ใหค้  าแนะน า หรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาประเภทขอ้มูล
ข่าวสารที่ไมต้อ้งเผยแพร่    หรือขอ้มูลข่าวสารที่เป็นความลบัของราชการ 

(4) ใหค้  าแนะน าหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัประเภทของขอ้มูลข่าวสาร ที่ควร
จดัเก็บไวท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือส่งไปยงัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 



 
(5) ใหค้  าแนะน า หรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัการจดัท าและปรับปรุงขอ้มูลข่าวสาร

ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  หรือขอ้มูลข่าวสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
(6) ใหค้  าแนะน า หรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสาร กบัส่วน

ราชการ 
(7) ใหค้  าแนะน า หรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการ

ด าเนินการตามระเบียบน้ี 
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพือ่ปฏิบตัิการในเร่ืองใดๆ ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(9) เชิญบุคคลใดมาสอบถาม หรือใหช้ี้แจงแสดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
(10) ด าเนินงานอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 ขอ้  8  การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด      จึงเป็นองคป์ระชุม 
   ถา้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยูใ่นที่ประชุม     
ใหก้รรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
   การวนิิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
  ขอ้  9 ใหน้ าความในขอ้ 8 มาใชบ้งัคบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการที่
คณะท างานแต่งตั้งโดยอนุโลม 
 ขอ้  10 มติของคณะกรรมการ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ก่อน    จึงจะด าเนินการตามมตินั้นได ้  
   
 
 
 

หมวดที ่ 2 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

------------------------------------- 
 ขอ้  11 ใหจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ  ขึ้นอยูใ่นความ
รับผดิชอบควบคุมดูแลของส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพือ่ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการไว้
ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู   ศึกษา   คน้ควา้   ตลอดจนเผยแพร่   จ  าหน่าย  แจกจ่าย   รวมทั้ง  ปฏิบติัหนา้ที่ให้
เป็นไปตามระเบียบน้ีและตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 
 



 

หมวดที ่ 3 
การจดัระบบข้อมูลข่าวสาร 
------------------------------------- 

 ขอ้  12 ใหห้น่วยงานในสงักดัจดัประเภทขอ้มูลข่าวสารที่อยูใ่นความรับผดิชอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ   กฎหมายอ่ืนและระเบียบของราชการ  ดงัน้ี 
  (1)  ขอ้มูลข่าวสารที่ลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

(2) ขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได ้
(3) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืน 
(4) ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  

  การจดัแยกขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้ค  านึงถึงลกัษณะของขอ้มูลข่าวสารตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยขอ้มูลขา่วสารของราชการดว้ยว่าเป็นขอ้มูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได ้ หรือเป็นขอ้มูลข่าวสาร
ที่อาจมีค  าสัง่มิใหเ้ปิดเผยก็ได ้
    ใหห้น่วยงานในสงักดัจดัส่งส าเนาขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ไปยงัศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู  คน้ควา้  หรือขอส าเนา 
  ใหห้น่วยงานในสงักดัจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบติดตามและ
ประสานงานในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั
อยูเ่สมอ  รวมทั้งรับผดิชอบในการพจิารณาใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ  ทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล  ซ่ึงไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท์ี่จะตอ้งจดัส่งใหศู้นยข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคสาม 
 ขอ้  13 ใหศู้นยข์อ้มูลข่าวสารจดัท าดชันีขอ้มูลข่าวสารทีห่น่วยงานในสงักดัส่งมาใหต้ามขอ้ 13  
วรรคสาม      โดยใหมี้รายละเอียดเพยีงพอที่ประชาชนสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารไดเ้อง 
  ใหห้น่วยงานในสงักดัจดัท าบญัชีขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท์ี่จะตอ้งส่ง
ใหแ้ก่ศูนยข์อ้มูลข่าวสารตามขอ้  13 วรรคสาม  ใหพ้ร้อมในการที่จะพจิารณาสัง่เปิดเผยหรือ ไม่เปิดเผยเม่ือมี
ผูใ้ดยืน่ค  าขอขอ้มูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม   ดูแล   ดงักล่าว 
 
 

หมวดที ่ 4 
การขอตรวจดู  การขอข้อมูลข่าวสาร  และการอนุญาต 

------------------------------------- 
 ขอ้ 14 ใหศู้นยข์อ้มูลข่าวสารจดัท าสมุดทะเบียน ส าหรับผูเ้ขา้มาขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารที่ตั้ง
แสดงไว ้  ทั้งน้ี   เพือ่เป็นหลกัฐานของทางราชการ 
 ขอ้ 15 การขอส าเนาขอ้มูลขา่วสารหรือขอส าเนาขอ้มูลข่าวสารที่มีค  ารับรองถูกตอ้ง  ใหย้ืน่ค  า
ขอเป็นหนงัสือตามแบบที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดต่อเจา้หนา้ที่ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  หรือเขียน
ขึ้นโดยให้ระบุขอ้มูลขา่วสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามสมควร 



 
  ใหเ้จา้หนา้ที่ซ่ึงไดรั้บค าขอตรวจสอบวา่  ขอ้มูลขา่วสารตามค าขอนั้นเป็นขอ้มูลข่าวสาร
ที่อยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยข์อ้มูลขา่วสารหรืออยูใ่นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานในสงักดัใดหรือหน่วยงานนอกสงักดัอ่ืนใด 
  หากเป็นขอ้มูลข่าวสารที่อยูใ่นความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร  ให้เจา้หนา้ที่ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารซ่ึงเป็นพนกังานส่วนต าบลไม่ต ่ากวา่ระดบั 2  เป็นผูอ้นุญาต
และลงนามในส าเนาที่มีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร  โดยลงลายมือช่ือ  พร้อมทั้งช่ือตวั  ช่ือสกุลและ
ต าแหน่ง  ตลอดจน  วนั  เดือน  ปี  ให้ชดัเจน  ทั้งน้ีใหรั้บรองตามจ านวนที่ผูย้ืน่ขอขอใหรั้บรอง 
 ขอ้  16 ในกรณีขอตรวจดู  ขอส าเนา  หรือขอส าเนาที่มีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารอ่ืน  
ซ่ึงอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสงักดั  ใหเ้จา้หนา้ที่ผูรั้บค าขอเสนอเร่ืองไปยงั
หน่วยงานนั้น พร้อมทั้งแนะน าใหผู้ย้ืน่ขอไปประสานกบัหน่วยงานนั้นโดยตรงดว้ยหากประสงค ์
  ใหห้ัวหนา้หน่วยงานในสงักดัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้จิารณาอนุญาต  โดยให้
พนกังานส่วนต าบลไม่ต ่ากวา่ระดบั 2  เป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร  เวน้แต่เป็นขอ้มูล
ข่าวสารนั้นเป็นขอ้มูลขา่วสารลบั ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2544 
  ในกรณีที่ไม่อาจวนิิจฉยัไดว้า่ขอ้มูลข่าวสารที่มีค  าร้องขอนั้น เป็นขอมูลข่าวสารที่
เปิดเผยไดห้รือไม่  ใหห้ัวหนา้หน่วยงานในสังกดัเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่พจิารณา
วนิิจฉยัต่อไป 
 ขอ้  17 กรณีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามค าขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด  ให้
หน่วยงานนั้นแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทราบโดยมิชกัชา้  เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียนั้นคดัคา้นภายในเวลาที่ก  าหนด
ไวม้าตรา 17  แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 ขอ้  18 กรณีผูมี้อ  านาจอนุญาตมีค  าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามค าขอใด ใหแ้จง้ค  าสัง่
พร้อมเหตุผลใหผู้ย้ืน่ขอทราบ  พร้อมแจง้ใหผู้ย้ืน่ขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสัง่ไม่
อนุญาตดงักล่าวต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 18  แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ดว้ย 
 ขอ้  19 ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23  แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  ใหห้น่วยงานในสงักดัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เก่ียวกบั
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยรอบคอบ 
 ขอ้  20 ขอ้มูลข่าวสารที่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการใหศู้นยข์อ้มูลขา่วสารหรือหน่วยงานใน
สงักดัพจิารณาใหบ้ริการตามระเบียบน้ีโดยอนุโลม  เวน้แต่เป็นขอ้มูลข่าวสารลบัตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษา
ความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544  หรือเป็นเร่ืองที่ไม่ตอ้งเปิดเผยตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการหรือตามที่ผูมี้อ  านาจขอ้ 19  เห็นวา่เป็นเร่ืองที่ไม่ตอ้งเปิดเผย 
 ขอ้  21 ขอ้มูลข่าวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอ่ืน  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ก าหนดวธีิ
ปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารนั้นไวเ้ป็นพเิศษ  การขอขอ้มูลข่าวสารและการขออนุญาตจะตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวดว้ย 



 
 ขอ้  22 ขอ้มูลข่าวสารที่มีไวเ้ผยแพร่หรือจ าหน่ายใหค้ิดค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  รายไดจ้ากการน้ีใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 ขอ้  23 การเรียกค่าธรรมเนียมการท าส าเนา หรือส าเนาที่มีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลขา่วสาร
ของราชการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
  รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบักระทรวงการคลงั  วา่
ดว้ยเงินค่าธรรมเนียมขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548 
 
 
 

หมวดที ่ 5 
ก าหนดระยะเวลา 

------------------------------------- 
 ขอ้  24 การบริการขอ้มูลข่าวสารตามค าขอ ใหห้น่วยงานด าเนินการใหบ้ริการภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดงัน้ี 
  (1) การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารที่จดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู หรือขอส าเนา หรือขอ
ส าเนาที่มีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลขา่วสารที่ศูนยข์อ้มูลขา่วสาร ใหด้ าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท า
การที่ไดมี้ค  าขอนั้น 
  (2) การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่อยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานในสงักดั  ใหห้น่วยงานในสงักดัที่มีขอ้มูลข่าวสารพร้อมที่จะจดัหาใหไ้ด ้ จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จโดยเร็วหรือภายในวนัที่รับค าขอ 
  (3) ในกรณีที่ขอ้มูลข่าวสารที่ขอใหมี้จ านวนมาก  หรือไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 15 วนั  จะตอ้งแจง้ให้ผูข้อขอ้มูลข่าวสารทราบภายใน 15 วนั  รวมทั้งแจง้ก าหนดวนัที่จะ
ด าเนินการแลว้เสร็จใหแ้ลว้เสร็จ  ใหผู้ข้อขอ้มูลขา่วสารทราบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่ 6 
สถานทีบ่ริการข้อมูลข่าวสาร 
------------------------------------- 

 ขอ้  25 ศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ ตั้งอยูท่ี่ส านกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสายออ  เลขที่ 219  หมู่ที่ 10  ถนนสุรนารายณ์  ต  าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย     จงัหวดั
นครราชสีมา       รหสัไปรษณีย ์     30220       หมายเลขโทรศพัท ์  0 – 4438 – 1050       โทรสาร                            
0 – 4438 - 1050   ต่อ 16    ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์    tambol_saiao@hotmail.com  
   
  ประกาศ  ณ วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  2549     
 
      
 
 
       ลงช่ือ   
                        (  นายปิยะ    บูรณะถาวร  ) 
                            นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ 
 


