
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหการบริการ  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็วและสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  ในการรับรองสิทธิของประชาชน  ในการ

รับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

ขอ  ๔  แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 

การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๔ บรรดาระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ในสวนที่กําหนด

ไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 

“เทศบาล”  หมายความวา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

“หนวยงานในสังกัด”  หมายความวา  สํานัก  กองหรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง 

ในสังกัดเทศบาล 

“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร

ของราชการ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  และหนวยงานในสังกัด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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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  และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ัง

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ

วินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลประกอบดวย 
(๑) นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกเทศมนตรี  ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
(๓) รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
(๔) ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
(๕) ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
(๖) ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 
(๗) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
(๘) ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล กรรมการ 
(๙) ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม กรรมการ 

(๑๐) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
(๑๑) ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
(๑๒) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๑๓) หัวหนางานนิติการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต 

และการบริการขอมูลขาวสาร 
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร 

ที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่

เทศบาล  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามระเบียบนี้ 
(๘) แตง ต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบั ติการในเรื่องใด  ๆ   ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 

(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม   

ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ   ๙   มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ  

คณะทํางานที่คณะกรรมการแตงต้ังโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๑ มติของคณะกรรมการตองได รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีกอน   
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 

หมวด  ๒ 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

 

 

ขอ ๑๒ ใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ข้ึนอยูในความรับผิดชอบ 
ของปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  
ศึกษา  คนควา  ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  จายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวด  ๓ 
การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

 

 

ขอ ๑๓ ใหหนวยงานในสังกัด  จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ  ดังนี้ 

(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น 
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสาร   ตามกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยมิได  หรือเปนขอมูลขาวสาร 
ที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยัง 
ศูนยขอมูลขาวสารของจังหวัด  เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู  คนควา  หรือขอสําเนา 

ใหหนวยงานในสังกัด  จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ  
รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล  ซ่ึงไมอยูในหลกัเกณฑที่จะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม 
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ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ  ๑๓  
วรรคสาม  โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 

ใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหแก
ศูนยขอมูลขาวสารตามขอ  ๑๓  วรรคสาม  ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย 
เมื่อมีผูใดย่ืนคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม  ดูแล  ดังกลาว 

หมวด  ๔ 
การขอตรวจดู  การขอขอมูลขาวสาร  และการอนุญาต 

 

 

ขอ ๑๕ ใหศูนยขอมูลขาวสาร  จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
ที่ต้ังแสดงไว  ทั้งนี้  เพื่อเปนหลักฐานของราชการ 

ขอ ๑๖ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง   
ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือตามแบบที่เทศบาลกําหนดตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร  หรือเขียนข้ึนเอง
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร 

ใหเจาหนาที่ซ่ึงไดรับคําขอ  ตรวจสอบวา  ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่มีอยู
ในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  หรืออยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของเทศบาลใดหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด 

หากเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร 
ใหปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการศูนย  หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต  โดยให
เจาหนาที่ประจําศูนย ฯ  ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลไมตํ่ากวาระดับ  ๒  เปนผูลงนามในสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตอง  โดยลงลายมือชื่อพรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุลและตําแหนง  ตลอดจน  วัน  เดือน  ป  ใหชัดเจน  
ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนที่ผูย่ืนขอ  ขอใหรับรอง 

ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวา  ขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
ไดหรือไม  ใหเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๗ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น
ซ่ึงอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการประจําจังหวัด  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอ
เร่ืองไปยังหนวยงานนั้น   พรอมทั้ งแนะนําใหผู ย่ืนขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรง 
ดวยหากประสงค 
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ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต  โดยใหพนักงาน

เทศบาลโดยไมตํ่ากวาระดับ  ๒  เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร  เวนแตขอมูล

ขาวสารนั้นเปนขอมูลขาวสารลับ  ซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  วาดวยการรักษาความลับ

ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ในกรณีที่มิอาจวินิจฉัยไดวา  ขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผย 

ไดหรือไม  ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๘ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด   

ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลา 

ที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๙ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําส่ัง

พรอมเหตุผลใหผูย่ืนขอทราบ  พรอมแจงใหผูย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําส่ัง 

ไมอนุญาตดังกลาว   ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลข าวสาร   ตามมาตรา   ๑๘   

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 

ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบริการ  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางการดําเนินการ  ใหศูนยขอมูลขาวสารหรือหนวยงาน

ในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หรือเปนเร่ืองที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ  หรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ  ๑๙  เห็นวาเปนเร่ืองที่ไมตองเปดเผย 

ขอ ๒๒ ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ  การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 
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ขอ ๒๓ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพรหรือจําหนาย  ใหคิดคาใชจายตาง ๆ  ตามหลักเกณฑ 

ที่เทศบาลกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ขอ ๒๔ การเรียกคาธรรมเนียม  การทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล

ขาวสารของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประกาศ

กําหนดหรือที่เทศบาลกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

รายไดจากการจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ  ๒๓  และคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติ

ตามระเบียบของราชการ 

หมวด  ๕ 
กําหนดระยะเวลา 

 

 

ขอ ๒๕ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร  

ดําเนินการใหบริการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง 

ความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมี 

คําขอนั้น 

(๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หนวยงานในสังกัด  ใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น  ถาไมอาจ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการนั้นได  ใหแจงกําหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควร  เพื่อให 

ผูย่ืนขอมารับ  แตตองไมเกินเจ็ดวันทําการ  ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี   

หรือผูซ่ึงนายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดแตตองไมเกินสิบหาวันทําการ 

(๓) กรณีที่ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียคัดคาน  เมื่อรวมเวลาต้ังแตวันมีคําขอ  การแจงให

คัดคาน  การพิจารณาวาจะสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย  รวมแลว  ตองไมเกินสามสิบวัน  ยกเวนในกรณี 

ที่มีเหตุจําเปน  ใหขออนุมัตินายกเทศมนตรี  ขอขยายเวลาออกไปแตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาแลว

ตองไมเกินหกสิบวัน 
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หมวด  ๖ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 

 

 

ขอ  ๒๖  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ต้ังอยูที่  สํานักงานเทศบาล 
เมืองบุรีรัมย  เลขที่  ๙  ถนนพิทักษ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  รหัสไปรษณีย  
๓๑๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท  ๐ - ๔๔๖๐ - ๒๓๔๕  ตอ  ๖๐๑  โทรสาร  ๐ - ๔๔๖๑ - ๑๓๙๖  ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  buriramcity@hotmail.com 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ปาลีรัตน  สมานประธาน 

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 


