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ระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการบริการ  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริหารขอมูลขาวสาร 
ของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  
และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  ในการรับรองสิทธิของ
ประชาชน  ในการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙   แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๐   ประกอบขอ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ลงวันที่   
๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ 
ราชการ  ไวใหประชาชนเขาตรวจดู  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสาร 
ของราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม   วาดวยขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในสวนที่

กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  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”  หมายความวา   คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม 

“วัน”  หมายความวา  วันตามปปฏิทิน 
“วันทําการ”  หมายความวา  วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
“คําขอ”  หมายความวา  คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ใหปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ 

ออกประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อประโยชนในการปฏิบติัตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  แตงต้ังโดย
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) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทของขอมูล
ขาวสารที่ไมตองเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 

(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่
เทศบาล  หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 
และเอกชน 

(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ 

(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบั ติการในเรื่องใด  ๆ   ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๙) เชิญบุคคลใด  มาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ 

(๑๐) ดําเนินงานอื่นใด  ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกว ากึ่ งหนึ่ ง 

ของกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม   ใหกรรมการที่มาประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
ขอ ๙ ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

ที่คณะกรรมการแตงต้ังโดยอนุโลม 
ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการตองได รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีกอน   

จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได 
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หมวด  ๒ 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

 
 

ขอ ๑๑ ใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อยูในความรับผิดชอบ
ดูแลของกองวิชาการและแผนงาน  เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  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 
ที่อาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได 

ใหหนวยงานในสังกัด  จัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยัง 
ศูนยขอมูลขาวสาร  เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู  คนควา  หรือขอสําเนา  และใหหนวยงานในสังกัด 
จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  ดูแล  การตรวจสอบ  ติดตาม  และประสานงานในการดําเนินการดังกลาว   
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ  รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการ
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  ซ่ึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองจัดสงให
ศูนยขอมูลขาวสาร   

ขอ ๑๓ ใหศูนยขอมูลขาวสาร  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาให 
ตามขอ  ๑๒  วรรคสาม  โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง  
และใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหแกศูนย
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ขอมูลขาวสารตามขอ  ๑๒  วรรคสาม  ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผย  เมื่อมีผูใด
ย่ืนคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม  ดูแล  ดังกลาว 

หมวด  ๔ 
การขอตรวจดู  การขอรับขอมูลขาวสาร  และการอนุญาต 

 
 

ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
ที่ต้ังแสดงไว  ทั้งนี้  เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ 

ขอ ๑๕ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง   
ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือตอเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนดหรือเขียนข้ึนเอง  
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร   

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบวา  ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสาร
ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  หรืออยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานในสังกัด  หรือสวนราชการอื่น  หากเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครอง  หรือความควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร  ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร 
ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลไมตํ่ากวาระดับ  ๓  เปนผูอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสาร  โดยลงลายมือชื่อ  พรอมทั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  และตําแหนง  ตลอดจนวัน  เดือน  ป   
ใหชัดเจน   ทั้งนี้  ใหรับรองตามจํานวนที่ผู ย่ืนขอ  ขอใหรับรอง  หากเห็นวาเปนขอมูลขาสารที่มี
ความสําคัญ  ใหเจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันเพื่อพิจารณากอนการอนุญาต 

หากขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานในสังกัด  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอประสานงานจนไดขอมูลตามคําขอ   

ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวา  ขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
ไดหรือไม  ใหเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๑๖ ในกรณีการขอตรวจดู  ขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสาร  ซ่ึงอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสวนราชการอื่น  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอ
เร่ืองไปยังสวนราชการนั้น  พรอมทั้งแนะนําใหผูย่ืนคําขอไปประสานกับสวนราชการนั้นโดยตรง   



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๗ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น  อาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย 
ของผูใด  ใหแจงผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคาน  ภายในเวลาที่กําหนด
ไวในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๘ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใด  ใหแจงคําส่ัง
พรอมเหตุผลใหผูย่ืนขอทราบ  พรอมแจงใหผูย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําส่ัง 
ไมอนุญาตดังกล าวตอคณะกรรมการวินิ จ ฉัยการ เปด เผยขอมูลข าวสารตามมาตรา   ๑๘   
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวย 

ขอ ๑๙ ขอมูลขาวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
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) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานในสังกัด  ใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการที่ไดมีคําขอนั้น  ถาไมอาจ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการนั้นได   ใหแจงกําหนดวันและเวลาตามที่ เห็นสมควร 
เพื่อใหผูย่ืนขอมารับ  แตตองไมเกินเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับคําขอ  ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจขอ
อนุมัติจากนายกเทศมนตรี  หรือผูซ่ึงนายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปได  แตตอง 
ไมเกินสิบหาวันทําการ 
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เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๓) กรณีที่ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียคัดคาน  เมื่อรวมเวลาดําเนินการต้ังแตวันรับคําขอ   
ตองไมเกินสามสิบวัน  ยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขออนุมัตินายกเทศมนตรีขยายเวลาออกไปได   
แตรวมเวลาทั้งส้ินแลวตองไมเกินหกสิบวัน 

หมวด  ๖ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 

 
 

ขอ ๒๓ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ต้ังอยูที่  สํานักงานเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  กองวิชาการและแผนงาน  ชั้น  ๑  ถนนผังเมืองบัญชา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย  ๔๔๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๔๓๗๔-๐๘๒๕  ตอ  ๑๑๒  
โทรสาร  ๐-๔๓๗๑-๑๐๑๔  ไปรษณียอิเลคทรอนิกส  :  sarakham_muni@bangkokmail.com 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ทิติรัตน  ประสพสันตวัฒนา 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 



                      
หลักเกณฑการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา 

หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 
ทายระเบียบเทศบาลเมอืงมหาสารคาม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2550 

--------------------------------------- 
  1.คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร  ใหเรียกในอัตรา  ดังตอไปนี ้
   (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.ในกรณทีี่ผูขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง  เปนผูมีรายไดนอย  อาจ
ยกเวนคาธรรมเนียม  หรือลดอัตราคาธรรมเนียมใหตามควรแกกรณีได 
 
 

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


