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ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อ ใหการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมสายเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของราชการ เทศบาลตําบลแมสายจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบีย บ ข อบังคับ และคําสั่ง อื่น ใดของเทศบาลตํ าบลแมสายในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลแมสาย
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือ
สิ่งใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมสาย
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานหรือองคกรของรัฐ
“เจาหนาที่ประสานงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาลตําบลแมสาย
ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสายรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสาย มีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
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หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร
ขอ ๗ ใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลแมสาย เรียกโดยยอวา
“กขม.” ประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปน ประธานกรรมการ เทศมนตรีเปน รองประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการบริหารเทศบาล เปนกรรมการ
ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปน กรรมการและเลขานุการ หัวหนางานการเจาหนาที่และ
หัวหนางานธุรการหรือเจาหนาที่ธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ให กขม. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการขอมูลขาวสาร
(๒) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ และการเผยแพร
(๓) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร
ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๔) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บไวที่
เทศบาล หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแ หงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๕) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา และปรับปรุงขอมูลขาวสารตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและ
เอกชน
(๗) ใหคาํ แนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถาม หรือใหชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
(๙) ดําเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
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ขอ ๙ การประชุ ม กขม. ต องมี กรรมการมาประชุ ม ไมน อยกวากึ่ งหนึ่ง ของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถา ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อไม อยู ใ นที่ ป ระชุ ม
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๐ ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลแมสาย จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูใ นความ
รับผิดชอบใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของ
ราชการ
ขอ ๑๑ ในการดํา เนิน งานตามขอ ๑๐ ให ห นว ยงานในเทศบาลตํ า บลแม ส ายจั ดให มี
เจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
หมวด ๓
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ขอ ๑๒ ใหสวนราชการ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือบุคคลที่
ประสงคจ ะเขา ตรวจดู ศึ กษาค น ควา หรื อขอสํ าเนาขอ มูล ขา วสาร ทํา หนั งสื อหรือ ยื่น คํา ขอเป น
ลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนตอนายกเทศมนตรีตําบลแมสาย หรือผูมีอํานาจ
อนุญาต
สําหรับกรณีจําเปนหรือเรงดวน เจาหนาที่ประสานงานอาจขอดวยวาจาหรือทางโทรสารก็ได
โดยใหแจงชื่อ ตําแหนงและที่อยูของผูขอดวย
การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้
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ขอ ๑๓ การขอขอมูลตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ใหนําเสนอนายกเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และใหพนักงานเทศบาลผูรับผิดชอบตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไปเปนผูรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๔ ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐ มนตรีกําหนดวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
หมวด ๔
การบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลแมสาย รวบรวม จัดเตรียม และจัดใหมีขอมู ล
ขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลวและอยูในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร ขาย จําหนายจายแจก ตรวจดู
และศึกษาคนควา ตลอดจนจัดหาและจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ
การบริหารขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนําหรือความเห็น
ของ กขม.
ขอ ๑๖ ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๕ โดยอนุโลมเวนแต
เป น เรื่ องลั บตามระเบี ย บว า ดว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรื อ ระเบีย บที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๒ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๑๗ ขอมูลขาวสารที่มีไวเพื่อขายหรือจําหนายใหคิดคาใชจายตาง ๆ ตามหลักเกณฑที่
กขม. กําหนด
ขอ ๑๘ การเรียกคาธรรมเนียมเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กขม. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้น ไปเปน ผูรับรอง โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และ
ตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอขอใหรับรอง
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ขอ ๑๙ รายไดจากการขายหรือจําหนายขอมูลขาวสารตามขอ ๑๗ และคาธรรมเนียมตาม
ขอ ๑๘ ใหถือเปนรายไดของเทศบาลตําบลแมสาย
ขอ ๒๐ การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนิน การไดเฉพาะกรณี
เรงดวนโดยใหคํานึงถึงความสิ้นเปลือง เชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง
ทั้งนี้ ใหหัวหนากองหรือเทียบเทาหัวหนากองขึ้นไปเปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๒๑ การบริการขอมูลขาวสารใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี วา ดว ยการปฏิบัติร าชการเพื่อ ประชาชนของหนว ยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๒
หมวด ๕
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๒ ใหหน วยงานในเทศบาลตํา บลแม สายควบคุ ม ดูแ ลขอมูล ขาวสารที่ อยูใ นความ
รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ และจัดสถานที่บริการขอมูลขาวสาร ดังนี้
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลแมสาย สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย เปนสถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสาร โดยมีงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล ใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ โดยใหมีหนาที่เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
(๑) ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางดําเนินการของหนวยงานในเทศบาลตําบลแมสาย
และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว
(๒) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลตําบลแมสาย เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ไศลยนต ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมสาย

หลักเกณฑการขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ประเภทของขอมูลขาวสาร
1. ขอมูลขาวสารที่อยูร ะหวาง
ดําเนินการ
1.1 ขอมูลขาวสารที่เปดเผย

ผูขอ

ผูอนุญาต

- ผูอาํ นวยการกอง/หัวหนา
- ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/
กองหรือเทียบเทาเจาของ
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปของ
เรื่องขึ้นไป
สวนราชการ
- เจาหนาที่ประสานงาน
- พนักงานเทศบาลตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป

1.2 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปด
เผยหรือ เปนความลับ ของราชการ
1.2.1 ขอมูลขาวสารที่จะตอง - หัวหนาสวนราชการ
- เจาหนาที่ประสานงาน
นําเสนอคณะเทศมนตรี
- พนักงานเทศบาลตําบลแมสาย
ผูดาํ รงตําแหนงหัวหนากองหรือ
เทียบเทาขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป
- หัวหนาสวนราชการ
1.2.2 ขอมูลขาวสารที่ไมตอง
- เจาหนาที่ประสานงาน
นําเสนอคณะเทศมนตรี
- พนักงานเทศบาลตําบลแมสาย
ผูดาํ รงตําแหนงตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป

- รองปลัดเทศบาลขึ้นไป
เวนแตขอมูลขาวสารลับ
ที่สุด ใหนายกเทศมนตรี
เปนผูอนุญาต

- ผูอํานวยการกอง/หัวหนา
กองหรือเทียบเทาเจาของ
เรื่องขึ้นไป เวนแต ขอมูล
ขาวสารลับที่สุดให นายก
เทศมนตรีเปนผูอนุญาต

หลักเกณฑการขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ประเภทของขอมูลขาวสาร
ผูขอ
2. ขอมูลขาวสารที่ดาํ เนินการ
เสร็จแลว
2.1 ขอมูลขาวสารที่เปดเผย
2.1.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพ - ขาราชการ พนักงานและลูกจางของ
ในราชกิจจานุ เบกษาและหนังสือ
สวนราชการ
เวียนกระทรวง ทบวง กรม
- เจาหนาที่ประสานงาน
- บุคคลทั่วไป
2.1.2 ขอมูลขาวสารนอกจาก - ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง/
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปของ
2.1.1
สวนราชการ
- เจาหนาที่ประสานงาน
- พนักงานเทศบาลตําบลแมสาย
ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป
2.2 ขอมูลขาวสารที่ไมตอง
เปดเผยหรือเปนความลับ
ของราชการ

- หัวหนาสวนราชการ
- เจาหนาที่ประสานงาน
- พนักงานเทศบาลตําบลแมสาย
ผูดาํ รงตําแหนงผูอํานวยการกอง/
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป

ผูอนุญาต

- พนักงานเทศบาล ตั้งแต
ระดับ 4 ขึ้นไป

- ผูอํานวยการกอง/หัวหนากอง
หรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเวนแตขอมูล
ขาวสารอยูในความครอบ
ครองของกองที่เปนเจาของ
เรื่อง ใหผูอํานวยการกอง/
หัวหนากองหรือเทียบเทานั้น
เปนผูอนุญาต
- รองปลัดเทศบาลขึ้นไป
เวนแตขอมูลขาวสารลับ
ที่สุด ใหนายกเทศมนตรี
ตําบลแมสายเปนผูอนุญาต

หมายเหตุ 1) ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการตาม 1 และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลวตาม 2
หากขอมูลขาวสารทั้ง 2 ประเภท รวมอยูในเรื่องเดียวกัน การขอและการอนุญาตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑสําหรับขอมูลขาวสารของแตละประเภท แลวแตกรณี
2) ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการตาม 1 และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลวตาม 2
ที่เจาหนาที่ประสานงานขออนุญาตดวยวาจาหรือทางโทรสาร เมื่อสงมอบขอมูลขาวสารแลว
ใหระบุชื่อและตําแหนงของผูรับประกอบเรื่องไวดวย
3) ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการตาม 1.2 และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว
ตาม 2.2 หากเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่กฎหมายไมอนุญาตใหเปดเผย จะตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลนั้นกอนจึงเปดเผยได

