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ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมสาย เปน ไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และสอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ประกอบมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลแมสาย จึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๔ บรรดาระเบียบขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบลแมสาย ในสวนที่กําหนด
ไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลตําบลแมสาย
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา สํานัก กอง หรือหนวยงานที่มีฐ านะเทียบเทากอง
ในสังกัดเทศบาล
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร และหนวยงานในสังกัด
เทศบาลตําบลแมสาย
“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย ตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
“นายกเทศมนตรี” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย
“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ
“คําขอ” หมายความวา คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหน ายกเทศมนตรีมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย เรียกโดยยอวา “คส.มส”
ประกอบดวย
(๑) นายกเทศมนตรี
เปนประธาน
(๒) รองนายกเทศมนตรี
เปนรองประธาน
(๓) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(๔) รองปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการกองทุกกอง
เปนกรรมการ
(๖) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๗) หัวหนางานนิติการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และ
การบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ และการเผยแพร
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(๓) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่
เทศบาล หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแ หงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๕) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็น เกี่ยวกับการจัดทํา และปรับปรุงขอมูลขาวสารตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถาม หรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูใ นที่ประชุม ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ มติ ข องคณะกรรมการต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากนายกเทศมนตรี ก อ นจึ ง จะ
ดําเนินการตามมตินั้นได
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หมวด ๒
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ใหจัดตั้งศูน ยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย ขึ้น อยูใ นความรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแ ลของงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแมสาย และใหหัวหนางานนิติการ
เปนหัวหนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย เพื่อจัดระบบและใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูล
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานในสังกัดจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยมิได หรือเปนขอมูลขาวสารที่อาจ
มีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู คนควา หรือขอสําเนา
ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแ ล การตรวจสอบติดตาม และประสาน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสาม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนปจจุบันอยูเสมอ
รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล
ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองจัดสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม
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ขอ ๑๔ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ ๑๓
วรรคสาม โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
ใหหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหแก
ศูนยขอมูลขาวสารตามขอ ๑๓ วรรคสาม ใหพรอมในการที่จะพิจารณาสั่งเปดเผย หรือไมเปดเผยเมื่อมี
ผูใดยื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกลาว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร และการอนุญาต
ขอ ๑๕ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารที่ตั้ง
แสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๖ การขอสําเนาขอมูลขาวสาร หรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตอง ใหยื่น
คําขอเปน หนังสือตามแบบที่เทศบาลกําหนดตอเจาหนาที่ของศูน ยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเอง
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครอง หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของศู น ย ข อ มู ล ข า วสาร หรื อ อยู ใ นความครอบครอง หรื อ
ควบคุมดูแลของหนวยงานใดในเทศบาล หรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเปนขอมูลขาวสาร และอยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร
ใหหัวหนาศูนยขอมูลขาวสารเปนผูอนุญาต และลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงตลอดจนวันเดือนปใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรอง
ตามจํานวนที่ผูยื่นขอขอใหรับรอง
ขอ ๑๗ ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น
ซึ่งอยูใ นความครอบครอง หรือควบคุ ม ดูแลของหนว ยงานใดในเทศบาล ใหเจา หนาที่ผู รับคําขอ
เสนอเรื่องไปยังหนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่น ขอไปประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวย
หากประสงค
ให หั วหน าหน ว ยงานในสั งกั ด หรื อผู ที่ ได รั บ มอบหมายเป น ผูพิ จ ารณาอนุ ญ าต โดยให
พนักงานเทศบาลไมต่ํากวาระดับ ๒ เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร โดยลงลายมือชื่อ
พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงตลอดจนวัน เดือ นปใ หชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวน
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ที่ผูยื่นขอขอใหรับรอง เวนแตขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลขาวสารลับ ซึ่งตองดําเนินการใหเปนตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ในกรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารที่มีคํารองขอนั้น เปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได
หรือไม ให หัวหนาหนว ยงานในสังกั ดเสนอเรื่อ งพรอมความเห็น ตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๘ กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นกระทบถึ งประโยชนไดเสียของผูใ ด
ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลาที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๑๙ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิใ หเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําสั่ง
พรอมเหตุผลใหผูยื่นขอทราบ พรอมแจงใหผูย่ืนขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณคําสั่ง
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 แห ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย
ขอ ๒๐ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในสวน
ที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยรอบคอบ
ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางการดําเนินการใหศูนยขอมูลขาวสาร หรือหนวยงาน
ในสังกัดพิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบ วาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย วาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ หรือตามที่ผูมีอํานาจตามขอ ๑๙ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๒๒ ขอมูลขาวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับข อมูล ขาวสารนั้ น ไว เปน พิเศษ การขอขอ มูลข าวสาร และการอนุญาตจะตองปฏิบั ติตาม
กฎหมายระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
ขอ ๒๓ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพร หรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตามหลักเกณฑ
ที่เทศบาลกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ รายไดจากการนี้ใหปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
ขอ ๒๔ การเรียกคาธรรมเนียมการทําสําเนา หรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารของราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เทศบาลกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
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รายไดจากคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงิน
คาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ขอ ๒๕ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานดําเนินการใหบริการภายในกําหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดู หรือขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการ
ที่ไดมีคําขอนั้น
(๒) การให บริ การขอ มู ลข าวสารอื่ น ๆ ที่อ ยู ใ นความครอบครอง หรื อควบคุ ม ดู แ ลของ
หนวยงานในสังกัดใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการให
แลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่มีคําขอ
(๓) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
๑๕ วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งกําหนดวันที่จะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย
หมวด ๖
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๖ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมสาย ตั้งอยูที่ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย
(ชั้น ๑) เลขที่ ๖๘ หมู ๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย
๕๗๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐ - ๕๓๗๓ - ๑๒๘๘, ๐ - ๕๓๗๓ - ๒๘๒๘ - ๙ โทรสาร : ๐ - ๕๓๗๓ - ๑๒๘๘
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส www.maesai.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไศลยนต ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

