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ระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ ให ก ารบริ ก าร การจั ด ระบบ การขอ การอนุ ญ าต และการบริ ห ารข อ มู ล ข า วสาร
ของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว
และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของ
ประชาชน ในการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบข อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข อ มู ลข า วสารของราชการ ลงวั น ที่
๒๔ กุ มภาพั นธ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่ อง หลั กเกณฑ และวิ ธี การเกี่ ยวกั บการจั ดให มี ข อมู ลข าวสารของ
ราชการ ไว ใหประชาชนเข าตรวจดู เทศบาลเมื องมหาสารคาม จึ งออกระเบี ยบว าดวยข อมู ลข าวสาร
ของราชการไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เ รีย กว า “ระเบี ย บเทศบาลเมือ งมหาสารคาม ว า ดว ยข อมู ล ข าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา สํานัก กอง ฝาย งาน หรือหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารและหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
“นายกเทศมนตรี” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
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“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการบริ ห ารข อ มู ล ข า วสารของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ
“คําขอ” หมายความวา คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ให ป ลั ด เทศบาลเมื อ งมหาสารคามรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให มี อํ า นาจ
ออกประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม แตงตั้งโดย
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประกอบดวย
(๑) รองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดเทศบาล
รองประธานกรรมการ
(๓) รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
(๔) ผูอํานวยการกองทุกกอง/สํานัก
กรรมการ
(๕) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
(๖) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
(๗) นิติกร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร
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(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็น เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทของขอมูล
ขาวสารที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่
เทศบาล หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแ หงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็น เกี่ยวกับ การจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
และเอกชน
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใด มาสอบถามหรือ ใหชี้แ จงแสดงความเห็น เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติ
หนาที่
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใด ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ขอ ๘ การประชุ ม คณะกรรมการต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถ า ประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ก รรมการที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ มติ ข องคณะกรรมการต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากนายกเทศมนตรี ก อ น
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
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หมวด ๒
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๑ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยูในความรับผิดชอบ
ดูแลของกองวิช าการและแผนงาน เพื่อ ใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คน ควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนาย จายแจก ขอมูลขาวสาร ตามระเบียบนี้ และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานในสังกัดจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่หามมิใหเปดเผย หรือเปนขอมูลขาวสาร
ที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
ใหห นวยงานในสังกั ด จัดส งสํ าเนาขอ มูลข าวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยั ง
ศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู คนควา หรือขอสําเนา และใหหนวยงานในสังกัด
จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแ ล การตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนิน การดังกลาว
ใหเปนไปดวยความเรียบรอ ยและเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการ
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองจัดสงให
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๓ ใหศูน ยขอมูลขาวสาร จัดทําดัช นีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาให
ตามขอ ๑๒ วรรคสาม โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
และใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหแกศูนย
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ขอมูลขาวสารตามขอ ๑๒ วรรคสาม ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย เมื่อมีผูใด
ยื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกลาว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอรับขอมูลขาวสาร และการอนุญาต
ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
ที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๕ การขอสําเนาขอมู ลข าวสารหรื อขอสํา เนาขอ มูล ขาวสารที่ มีคํา รับ รองถูก ตอ ง
ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตอเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร ตามแบบที่เทศบาลกําหนดหรือเขียนขึ้นเอง
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว ใหตรวจสอบวา ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสาร
ที่อยูใ นความครอบครองหรือควบคุม ดูแลของศูน ยขอมูลขาวสาร หรืออยูใ นความครอบครองหรือ
ควบคุม ดู แ ลของหน ว ยงานในสั ง กัด หรื อ สว นราชการอื่ น หากเป น ข อ มู ลข า วสารที่อ ยู ใ นความ
ครอบครอง หรือความควบคุม ดูแ ลของศูนยขอมูลขาวสาร ใหเจาหนาที่ประจําศูน ยขอมูลขาวสาร
ซึ่งเปนพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ ๓ เปนผูอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขา วสาร โดยลงลายมื อชื่อ พรอมทั้ งชื่อตัว ชื่อสกุ ล และตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ป
ใหชั ดเจน ทั้ง นี้ ให รับ รองตามจํา นวนที่ผู ยื่น ขอ ขอให รับรอง หากเห็น วาเปน ขอ มูล ขา สารที่ มี
ความสําคัญ ใหเจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อพิจารณากอนการอนุญาต
หากขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานในสังกัด ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอประสานงานจนไดขอมูลตามคําขอ
ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวา ขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้น เปน ขอมูลขาวสารที่เปดเผย
ไดหรือไม ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๖ ในกรณีการขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสาร ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการอื่น ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอ
เรื่องไปยังสวนราชการนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นคําขอไปประสานกับสวนราชการนั้นโดยตรง
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ขอ ๑๗ กรณีการเปด เผยข อมูลข าวสารตามคําขอนั้ น อาจกระทบถึ งประโยชน ไดเสี ย
ของผูใด ใหแจงผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคาน ภายในเวลาที่กําหนด
ไวในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๑๘ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใด ใหแจงคําสั่ง
พรอมเหตุผลใหผูยื่นขอทราบ พรอมแจงใหผูยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่ง
ไม อ นุ ญ าตดั ง กล า วต อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย
ขอ ๑๙ ขอ มู ลข า วสารใด หากมี กฎหมาย ระเบี ยบอื่ น หรื อมติ คณะรัฐ มนตรี กํา หนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารที่มีไวจําหนาย ใหคิดคาใชจาย ตามหลักเกณฑที่เทศบาลกําหนด
ขอ ๒๑ การเรียกคาธรรมเนียม การทําสําเนา หรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารของราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ รายไดจากการจําหนายขอมูลขาวสารตาม
ขอ ๒๐ และคาธรรมเนียม ใหนําเขาเปนรายไดของเทศบาล
หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ขอ ๒๒ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอ ใหบริการภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดู หรือขอสําเนา หรือขอสําเนาที่
มีคํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่อยูในศูนยขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันทําการที่ไดมีคําขอนั้น
(๒) การใหบ ริ ก ารข อ มู ล ขา วสารอื่ น ๆ ที่ อ ยูใ นความครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดูแ ลของ
หนวยงานในสังกัด ใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวัน ทําการที่ไดมีคําขอนั้น ถาไมอาจ
ดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ทํ า การนั้ น ได ให แ จ ง กํ า หนดวั น และเวลาตามที่ เ ห็ น สมควร
เพื่อใหผูยื่นขอมารับ แตตองไมเกินเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจขอ
อนุมัติจากนายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปได แตตอง
ไมเกินสิบหาวันทําการ
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(๓) กรณีที่ ตอ งแจง ใหผู มีสวนไดเ สียคั ดคา น เมื่อรวมเวลาดําเนิน การตั้ง แตวั น รับ คําขอ
ตองไมเกินสามสิบวัน ยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขออนุมัตินายกเทศมนตรีขยายเวลาออกไปได
แตรวมเวลาทั้งสิ้นแลวตองไมเกินหกสิบวัน
หมวด ๖
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๓ ศูน ยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งอยูที่ สํานักงานเทศบาล
เมืองมหาสารคาม กองวิชาการและแผนงาน ชั้น ๑ ถนนผังเมืองบัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย ๔๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๓๗๔-๐๘๒๕ ต อ ๑๑๒
โทรสาร ๐-๔๓๗๑-๑๐๑๔ ไปรษณียอิเลคทรอนิกส : sarakham_muni@bangkokmail.com
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ทิติรัตน ประสพสันตวัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

หลักเกณฑการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ทายระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2550
--------------------------------------1.คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร ใหเรียกในอัตรา ดังตอไปนี้
(1) ขนาดกระดาษ เอ 4
หนาละ
1 บาท
(2) ขนาดกระดาษ เอฟ 14
หนาละ
1.50 บาท
(3) ขนาดกระดาษ บี 4
หนาละ
2 บาท
(4) ขนาดกระดาษ เอ 3
หนาละ
3 บาท
(5) ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 2 หนาละ
8 บาท
(6) ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 1 หนาละ
15 บาท
(7) ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 0 หนาละ
30 บาท
2.การเรียกคาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ใหเรียกในอัตรา
คํารับรองละ 5 บาท
3.ในกรณีที่ผูขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง เปนผูมีรายไดนอย อาจ
ยกเวนคาธรรมเนียม หรือลดอัตราคาธรรมเนียมใหตามควรแกกรณีได
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