
 

 

 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลจากกล้องวงจรปดิหรือกล้อง CCTV 

องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
---------------------------- 

 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ ได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงติดตัง้ภายในเขตบริการองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ จ านวน 8 จุด 
ดังนี้ 

1) จุดที่ 1 ม. 9 บริเวณหน้า อบต.ทอนหงส์  
2) จุดที่ 2 ม. 9 บริเวณหน้า อบต.ทอนหงส์  
3) จุดที่ 3 ม. 9 บริเวณสี่แยกในเขียว  
4) จุดที่ 4 ม.3 บริเวณสี่แยกในเขียว ฝั่ง ม.9  (หน้าร้านน้ าชา) 
5) จุดที่ 5 ม.4  บริเวณสามแยกวัดใหม่   
6) จุดที่ 6 ม.4  บริเวณตลาดนัดบ้านนายกสันติ (แยกวัดใหม่) 
7) จุดที่ 7 ม.4  บริเวณสามแยกหลังคาแดง (สามแยกในเขียว ม.5) 
8) จุดที่ 8 ม.4  บริเวณสามแยกทางเข้าป่าพร้าว 

   ดังนั้นเพื่อให้การขอรับบริการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ เป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อย  จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลจากกล้องวงจร
ปิดหรือกล้อง CCTVขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

( นายสันติ  ศรีเมือง ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แนวทางปฏิบัติการขอรับบริการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV 

1.  ผู้รับบริการต้องเขียนค าร้องขอข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์ 
  2.  กรณีผู้ขอรับบริการเป็นส่วนราชการ ให้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้ข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิด จากส่วนราชการท่ีขอใช้บริการ และให้ผู้รับมอบอ านาจในการติดต่อขอใช้บริการ
เขียนค าร้องขอข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) จากองค์การบริหารส่วนต าบลทอน
หงส์อีกคร้ัง 

3.  เหตุการณ์ต้องอยู่ในบริเวณท่ีตั้งกล้องวงจรปิดเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทอน
หงส์  จ านวน 8 จุด คือ   

1) จุดที่ 1 ม. 9 บริเวณหน้า อบต.ทอนหงส์  
2) จุดที่ 2 ม. 9 บริเวณหน้า อบต.ทอนหงส์  
3) จุดที่ 3 ม. 9 บริเวณสี่แยกในเขียว  
4) จุดที่ 4 ม.3 บริเวณสี่แยกในเขียว ฝั่ง ม.9  (หน้าร้านน้ าชา) 
5) จุดที่ 5 ม.4  บริเวณสามแยกวัดใหม่  (ตลาดนัดบ้านนายกสันติ) 
6) จุดที่ 6 ม.4  บริเวณตลาดนัดบ้านนายกสันติ (แยกวัดใหม่) 
7) จุดที่ 7 ม.4  บริเวณสามแยกหลังคาแดง (สามแยกในเขียว ม.5) 
8) จุดที่ 8 ม.4  บริเวณสามแยกทางเข้าป่าพร้าว 

4.  เหตุการณ์ต้องอยู่ในช่วงเวลาท่ียังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ ประมาณ 20 วัน 
5.  เหตุการณ์หากไม่มีผลต่อรูปคดี  หรือการโจรกรรมต่าง ๆ หรือเกิดความเสียหายต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ จะขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูข้อมูล/ส ารองข้อมูล  
 6.  ผู้รับบริการต้องระบุว่ามีความประสงค์จะขอดูสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV)  
หรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ชัดเจน  

7.  ให้ผู้รับบริการแจ้งเหตุการณ์ สถานท่ีเกิดเหตุ วัน เวลา โดยประมาณ พร้อมเหตุผล ให้
ชัดเจน เพือ่สะดวกต่อการพิจารณาตัดสินใจอนุญาตของผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

8.  กรณีขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถรับได้ภายใน 3 วันท าการ และจะมี
ค่าบริการแผ่นละ 5 บาทต่อแผ่น (กระดาษ A4) หากมีการรับรองส าเนาบริการค ารับรองละ 10 
บาท (โดยมอบหมายให้ปลัด อบต.หรือ รองปลัด อบต.รับรองส าเนา) 

9.  กรณีขอข้อมูลเป็นไฟล์วีดิโอ สามารถรับได้ภายใน 3 วันท าการ และจะมีค่าบริการไฟล์
ละ  10 บาท  

10. กรณีขอดูสัญญาณจากกล้องวงจรปิด อย่างเดียว ไม่คิดค่าบริการ 
11. ห้ามผู้ขอรับบรกิารบันทึกข้อมูลหรือภาพถ่ายก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
 

แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการขอรับบริการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV 

องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 



 
12.  ผู้ขอรับบริการต้องตรวจสอบข้อมูลของทางราชการด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิด

ความเสียหายและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์
ก าหนดทุกประการ 

13. อบต.เป็นเจ้าของสิทธิ์ในสิ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ตามค าขอ  ห้ามมิให้บุคคลใดน าภาพ
ดังกล่าวไป ตัดต่อ ดัดแปลง เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  หากฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 

ขั้นตอนการติดต่อขอรับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV 

  กรณีขอรับบริการข้อมูลจากกล้อง CCTV ท่ีติดตั้งภายในบริเวณพื้นท่ีบริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทอนหงส ์จ านวน 8 จุด ต้องด าเนินการ ดังนี้  
  1. ผู้ขอรับบริการจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ หนังสือขอรับบริการจากหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการที่ขอใช้บริการ /หนังสือจากสถานีต ารวจ / ส าเนาบันทึกประจ าวันสถานีต ารวจภูธร /ใบ
แจ้งความ / ใบขอคัดส าเนาจาก สน.ท้องท่ี / ส าเนาบัตรประชาชน /อุปกรณ์ส ารองข้อมูล กรณีมี
การคัดลอกไฟล ์(แผ่น CD, DVD เท่านั้น) / เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. เขียนค าร้องท่ีฝ่ายธุรการ ส านักงานปลัด 

3. ฝ่ายธุรการรับเรื่องและเสนอนายก อบต./ผู้มีอ านาจตัดสินใจ พิจารณาสั่งการ  
4. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการเปิดข้อมูลให้ผู้ยื่นค าร้องเข้าดูข้อมูลได้เมื่อได้รับ

อนุมัติจากนายก อบต.หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ ภายในระยะเวลา 3 วันท าการ นับจากวันท่ีนายก
อนุมัติหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าร้องขอข้อมลูสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด  (cctv) 
 
 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ............... 

 

เรื่อง    ขอข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด  (cctv) 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................. 
อายุ..................ปี  เชื้อชาติ............................สัญชาติ..................................อยู่บ้านเลขที่...........................
ต าบล...........................อ าเภอ...........................จังหวัด...................................โทรศัพท์
..................................มีความประสงค์    ขอดูสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด  (cctv) 
                ขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด  (cctv) 
บริเวณ......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
วันที่............................เดือน.................................................พ.ศ...........................เวลา...........................น.   
เพื่อประกอบหลักฐานในการ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
และได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ 
  หนังสือจากสถานีต ารวจภูธร................................... เลขที่......................ลงวันที่........................... 
  ส าเนาบันทึกประจ าวันสถานีต ารวจภูธร.......................................................................... 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
      เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 
  อุปกรณ์ส ารองข้อมูล  (CD,DVD) 
  อ่ืน  ๆ(ระบุ)................................................................................................................... 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะตรวจสอบข้อมูลของทางราชการด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความ
เสียหาย และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีทาง อบต.ทอนหงส์ ก าหนดทุกประการ หากเกิดความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบในการกระท านั้น  
 
 
 
    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ยื่นค าขอ  
                       (...........................................................) 
 
 
** อบต.เป็นเจ้าของสิทธิ์ในสิ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ตามค าขอ  ห้ามมิให้บุคคลใดบันทึกข้อมูลหรือภาพถ่ายก่อน
ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และห้ามน าภาพดังกล่าวไปตัดต่อ ดัดแปลง เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน
จะถูกด าเนินตามกฎหมาย 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 

          ได้ ตรวจสอบเอกสารที่ แนบค าขอ
เรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 
 (ลงช่ือ)                                   ผู้รับค าขอ 
        ( ...................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 

  เห็นควรอนุญาต 
  ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ......................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
(ลงช่ือ)                                  หัวหน้าส านักปลัด 
          ( นางปวันรัตน์   ศรีเมือง) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 

  เห็นควรอนุญาต 
  ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.................. 
...........................................................................
... 
...........................................................................
... 
(ลงช่ือ)                                  ปลัด อบต. 
            ( นางชินรัตน์  กรงกรด) 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 

  อนุญาต 
  ไม่อนุญาตเพราะ........................................ 
..................................................................................... 
.....................................................................................
... 
  (ลงช่ือ)                                นายก อบต. 
             ( นายสันติ     ศรีเมือง) 

 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

กรณีขอดูสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด  (cctv) 
 

  พบเหตุการณ์ตามท่ีแจ้ง  บริเวณ....................................................................................... 
  ไม่พบเหตุการณ์ตามท่ีแจ้ง  
  ไม่มีบันทึกภาพ เนื่องจาก.................................................................................................... 
  อ่ืน  ๆ................................................................................................................................ 
      กรณีขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด  (cctv) 
  ได้จัดท าข้อมูลภาพใส่อุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
  ไม่ได้จัดท าข้อมูลภาพใส่อุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ผู้รับผิดชอบ 
                                        (.......................................................) 
                          ต าแหน่ง......................................................................... 
 
 
 
 


