
หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบเทศบาลเมอืงบุรีรัมย 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพ่ือใหการบริการ  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็วและสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  ในการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู

ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 

การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ขอ ๔ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ในสวนท่ีกําหนด

ไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 

“เทศบาล”  หมายความวา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

“หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานัก  กอง  หรือหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

ในสังกัดเทศบาล 

“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร

ของราชการ  ที่อยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  และหนวยงานในสังกัด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 



หนา   ๒ 
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“ศูนยขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ตามกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

“นายกเทศมนตรี”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

“วัน”  หมายความวา  วันตามปปฏิทิน 

“วันทําการ”  หมายความวา  วันทําการปกติของหนวยงานของรัฐ 

“คําขอ”  หมายความวา  คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ังเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจวินิจฉัย 

ส่ังการตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรรีัมย 

********************* 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาล  ประกอบดวย 

(๑) นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ 

(๓) รองปลัดเทศบาล กรรมการ 

(๔) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 

(๕) ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 

(๖) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม กรรมการ 

(๗) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 

(๘) ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 

(๙) ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

 (๑๐) ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล กรรมการ 

 (๑๑) ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
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(๑๒) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๑๓) หัวหนางานนิติการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาตและ

การบริการขอมูลขาวสาร 

(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

รวมท้ังการจัดพิมพและการเผยแพร 

(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร 

ที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของราชการ 

(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่

เทศบาล  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนดพระราช  

กฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 

(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม

ระเบียบนี ้

(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 

 (๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ มติของคณะกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีกอน  จึงจะดําเนินการ 

ตามมตินั้นได 

หมวด  ๒ 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

********************* 

ขอ ๑๒ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ขึ้นอยูในความรับผิดชอบ 

ของปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  

คนควา  ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  จายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้  และตามกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวด  ๓ 

การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

********************* 

ขอ ๑๓ ใหหนวยงานในสังกดั  จัดประเภทขอมูลขาวสารท่ีอยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม

กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ  ดังนี้ 

(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

(๓) ขอมูลขาวสารอื่น 

(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสาร  ตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยมิได  หรือเปนขอมูลขาวสารที่อาจมี

คําส่ังมิใหเปดเผยก็ได 
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ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยังศูนยขอมูล

ขาวสารของจังหวัด  เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู  คนควา  หรือขอสําเนา 

ใหหนวยงานในสังกัด  จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบ  ติดตาม  และประสานงาน

ในการดําเนินการ  ตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสามใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ  

รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น  ๆ  ท่ีอยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแล  

ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม 

ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ  

๑๓  วรรคสาม  โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ท่ีไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองสงใหแก 

ศูนยขอมูลขาวสาร  ตามขอ  ๑๓  วรรคสาม  ใหพรอมในการที่จะพิจารณาส่ังเปดเผยหรือไมเปดเผย   

เมื่อมีผูใดย่ืนคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครอง  หรือควบคุม  ดูแล  ดังกลาว 

หมวด  ๔ 

การขอตรวจดู  การขอขอมลูขาวสาร  และการอนญุาต 

********************* 

ขอ ๑๕ ใหศูนยขอมูลขาวสาร  จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร

ที่ตั้งแสดงไว  ทั้งนี้  เพ่ือเปนหลักฐานของราชการ 

ขอ ๑๖ การขอสําเนาขอมูลขาวสาร  หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง   

ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือตามแบบที่เทศบาลกําหนดตอเจาหนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร  หรือเขียนขึ้นเอง  

โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร 

ใหเจาหนาท่ีซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา  ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูใน

ความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  หรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

ของเทศบาลใดหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด 

หากเปนขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร 

ใหปลัดเทศบาลในฐานะหัวหนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา

อนุญาต  โดยใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ  ๒  เปนผูลงนาม 
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ในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง  โดยลงลายมือชื่อพรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุลและตําแหนง  ตลอดจน  วัน  

เดือน  ป  ใหชัดเจน  ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนท่ีผูย่ืนขอ  ขอใหรับรอง 

ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวา  ขอมูลขาวสารท่ีมีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยได

หรือไม  ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๗ ในกรณีขอตรวจด ู ขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มคีํารบัรองถูกตองของขอมลูขาวสารอืน่

ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการประจําจังหวัด  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอ

เรื่องไปยังหนวยงานนั้น  พรอมท้ังแนะนําใหผูย่ืนขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค 

ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต  โดยใหพนักงาน

เทศบาลไมต่ํากวาระดับ  ๒  เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร  เวนแตขอมูลขาวสารนั้น

เปนขอมูลขาวสารลับ  ซึ่งตองดําเนนิการใหเปนไปตามระเบียบ  วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ในกรณีที่มิอาจวินิจฉัยไดวา  ขอมูลขาวสารท่ีมีคาํรองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม  

ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๘ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น  กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด 

ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา  เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลา 

ที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๙ กรณีผูมีอํานาจอนุญาต  มีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําส่ัง

พรอมเหตุผลใหผูย่ืนขอทราบ  พรอมแจงใหผูย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําส่ัง 

ไมอนุญาตดังกลาว  ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 

ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบริการ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ  ใหศูนยขอมูลขาวสารหรือหนวยงาน 

ในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวย 
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การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ  หรือตามที่ผูมีอํานาจ  ตามขอ  ๑๙  เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย 

ขอ  ๒๒  ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมายระเบียบอื่น  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๒๓ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพร  หรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจายตาง  ๆ  ตามหลักเกณฑท่ี

เทศบาลกําหนด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ขอ ๒๔ การเรียกคาธรรมเนียม  การทําสําเนา  หรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล

ขาวสารของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประกาศกําหนด

หรือที่เทศบาลกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวด  ๕ 

กําหนดระยะเวลา 

********************* 

ขอ ๒๕ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอ  ใหหนวยงานท่ีใหบริการขอมูลขาวสารดําเนินการ

ใหบริการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) การใหบรกิารขอมลูขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจด ู หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตอง 

ของขอมูลขาวสาร  ที่มีศูนยขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น 

(๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของหนวยงาน

ในสังกัด  ใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหได  ใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จ

โดยเร็วหรือภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น   

(๓) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก  หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

วันทําการนั้นได  ใหแจงกําหนดวันและเวลาตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหผูย่ืนขอมารับ  แตตองไมเกินเจ็ดวัน 

ทําการ  กรณีมีเหตุจําเปนอาจขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีหรือผูซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย  เพ่ือขอ

ขยายเวลาออกไปไดแตตองไมเกินสิบหาวันทําการ 
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(๔) กรณีที่ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียคัดคาน  เมื่อรวมเวลาตั้งแตวันมีคําขอ  การแจงใหคัดคาน  

การพิจารณาวาจะส่ังเปดเผยหรือไมเปดเผย  รวมแลวตองไมเกินสามสิบวัน  ยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  

ใหขออนุมัตินายกเทศมนตรี  ขอขยายเวลาออกไปแตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาแลวตองไมเกินหกสิบวัน 

หมวด  ๖ 

สถานท่ีบริการขอมูลขาวสาร 

********************* 

ขอ ๒๖ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ตั้งอยูท่ี  สํานักงานเทศบาล 

เมืองบุรีรัมย  เลขที่  ๙  ถนนรมยบุรี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  รหัสไปรษณีย  

๓๑๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๔๔๖๐-๒๓๔๕  ตอ  ๖๐๑  โทรสาร  ๐-๔๔๖๑-๑๓๙๖  เว็บไซต  

http://www.buriramcity.go.th  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  admin@buriramcity.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กมล  เรืองสุขศรีวงศ 

นายกเทศมนตรเีมืองบุรรีัมย 

 


