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ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

เพื่อให้การบริการ  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ในการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ 
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ในส่วนที่กําหนด

ไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“เทศบาล”  หมายความว่า  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
“หน่วยงานในสังกัด”  หมายความว่า  สํานัก  กองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

ในสังกัดเทศบาล 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

“นายกเทศมนตรี”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
“วัน”  หมายความว่า  วันตามปีปฏิทิน 
“วันทําการ”  หมายความว่า  วันทําการปกติของหน่วยงานของรัฐ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

 
 

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลประกอบด้วย 
(๑) นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกเทศมนตรี  ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
(๓) รองปลัดเทศบาล  กรรมการ 
(๔) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(๗) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 
(๙) ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ 

(๑๐) ปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๒) หัวหน้างานนิติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาตและ

การบริการข้อมูลข่าวสาร 
(๒) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  

รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
(๓) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร 

ที่ไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ 
(๔) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่เทศบาล  

หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กําหนดพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
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(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ 
(๗) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามระเบียบนี้ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเร่ืองใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 

(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด  

จึงเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๑๐ ให้นําความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่

คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อน  จึงจะดําเนินการ

ตามมตินั้นได้ 

หมวด  ๒ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของ
ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษา  ค้นคว้า  
ตลอดจนเผยแพร่  จําหน่าย  จ่ายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และตามกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หมวด  ๓ 
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานในสังกัด  จัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ  ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
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(๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสาร  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้  หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมี
คําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 

ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ค้นคว้า  หรือขอสําเนา 

ให้หน่วยงานในสังกัด  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  
ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคสาม 

ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ  ๑๓  
วรรคสาม  โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 

ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่นๆ  ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ  ๑๓  วรรคสาม  ให้พร้อมในการท่ีจะพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย   
เม่ือมีผู้ใดย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม  ดูแล  ดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
การขอตรวจดู  การขอข้อมูลข่าวสาร  และการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ที่ตั้งแสดงไว้  ทั้งนี้  เพื่อเป็นหลักฐานของราชการ 

ข้อ ๑๖ การขอสําเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคํารับรองถูกต้องให้ย่ืนคําขอ
เป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกําหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรือเขียนขึ้นเอง  โดยให้ระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคําขอตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ 
ในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของเทศบาลใดหรือหน่วยงานนอกสังกัดอื่นใด 

หากเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
ปลัดเทศบาลในฐานะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
โดยให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลไม่ต่ํากว่าระดับ  ๒  เป็นผู้ลงนาม 
ในสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้อง  โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุลและตําแหน่ง  ตลอดจน  วัน  
เดือน  ปี  ให้ชัดเจน  ทั้งนี้ให้รับรองตามจํานวนที่ผู้ย่ืนขอ  ขอให้รับรอง 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า  ข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่  
ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๑๗ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอื่น
ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเสนอเร่ือง
ไปยังหน่วยงานน้ัน  พร้อมทั้งแนะนําให้ผู้ย่ืนขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยให้พนักงานเทศบาล
ไม่ต่ํากว่าระดับ  ๒  เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารน้ันเป็น
ข้อมูลข่าวสารลับ  ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ในกรณีที่มิอาจวินิจฉัยได้ว่า  ข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่  
ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๑๘ กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอน้ันกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด 
ให้หน่วยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้านภายในเวลา 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ข้อ ๑๙ กรณีผู้มีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอใดให้แจ้งคําสั่ง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ย่ืนขอทราบ  พร้อมแจ้งให้ผู้ย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คําสั่ง 
ไม่อนุญาตดังกล่าว  ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ด้วย 

ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการให้บริการ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการ  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดพิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หรือเป็นเร่ืองที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  หรือตามที่ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๑๙  เห็นว่าเป็นเร่ืองที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ ๒๒ ข้อมูลข่าวสารใด  หากมีกฎหมายระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ  การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๓ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่าย  ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่
เทศบาลกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๔ การเรียกค่าธรรมเนียม  การทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศกําหนดหรือที่
เทศบาลกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
กําหนดระยะเวลา 

 
 

ข้อ ๒๕ การบริการข้อมูลข่าวสารตามคําขอให้หน่วยงานท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารดําเนินการ
ให้บริการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทําการที่ได้มีคําขอน้ัน 

(๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน 
ในสังกัดให้หน่วยงานในสังกัดที่มีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้  ให้พิจารณาดําเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วหรือภายในวันทําการที่ได้มีคําขอน้ัน   

(๓) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจํานวนมาก  หรือไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันทําการนั้นได้  ให้แจ้งกําหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ย่ืนขอมารับแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทําการ  
กรณีมีเหตุจําเป็นอาจขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลา
ออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ 

(๔) กรณีที่ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน  เม่ือรวมเวลาตั้งแต่วันมีคําขอ  การแจ้งให้คัดค้าน  
การพิจารณาว่าจะสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย  รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบวัน  ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจําเป็น  
ให้ขออนุมัตินายกเทศมนตรี  ขอขยายเวลาออกไปแต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

หมวด  ๖ 
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๒๖ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ที่สํานักงานเทศบาล 
เมืองบุรีรัมย์  เลขที่  ๙  ถนนรมย์บุรี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  
๓๑๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ - ๔๔๖๐ - ๒๓๔๕  ต่อ  ๖๐๑  โทรสาร  ๐ - ๔๔๖๑ - ๑๓๙๖  เว็บไซต์  
http://www.buriramcity.go.th  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E - mail)  admin@buriramcity.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
กมล  เรืองสุขศรีวงศ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ 


