
 

ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

และระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการรักษาควีามเป็นระเบียบเรยีบร้อยและความ

ปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------  

  ด้วย เทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ได้วางระเบียบเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  วา่ด้วยการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็น

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ของราชการ และการ จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ข้อมูลขา่วสารของราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘ เตรส  (๑)(๔)  แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 

๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  จงึให้ใชบ้ังคับระเบียบ ดังกล่าว นับตั้งแต่วันถัดจาก

วันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอกเป็นต้นไป 

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   พฤศจกิายน   ๒๕๕๗ 

 

(นายเกษมสันต ์ สาแม) 

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

 

             สมนึก  ธนเดชากุล 

    (นายสมนึก  ธนเดชากุล)  

     นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  

 

 



 

ระเบยีบเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                    เพื่อให้การบริการ การจัดระบบ การขอ และการบริการขอ้มูลข่าวสารของราชการที่อยู่ใน

ความรับผดิชอบของเทศบาล เมืองสะเตงนอก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและสอดคล้องกับ

เจตนารมณข์องกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการในการรับรองสิทธิของประชาชนและในการรับรู้

ข้อมูลขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ 

                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙  แหง่พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 

๒๕๕๐ และข้อ ๔ แหง่ประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๔๑ ประกอบกับข้อ  ๙ แหง่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ

หนว่ยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๓๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอกจงึวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ไว้ ดังตอ่ไปนี ้

                    ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

                    ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

                     ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แลว้  

ในระเบียบนี ้หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี ้ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

                    ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

                    “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

                    “หนว่ยงานในสังกัด ” หมายความว่า  ส านัก กองหรอืหนว่ยงานที่มฐีานะเทียบเท่ากองใน

สังกัดเทศบาล 

                    “ข้อมูลขา่วสาร ” หมายความว่า  ข้อมูลขา่วสารของราชการตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ   ที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และหนว่ยงานใน

สังกัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

                    “ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ” หมายความว่า  ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

ตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                    “นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

                    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

                    “วัน” หมายความว่า วันตามปฏิทิน  

                    “วันท าการ” หมายความว่า วันท าการปกติของหนว่ยงานของรัฐ  

                    “ค าขอ” หมายความว่า ค าขอขอ้มูลข่าวสารตามระเบียบนี้  

 



-๒- 

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนีแ้ละมีอ านาจออกประกาศหรอืค าสั่งเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนีใ้นกรณีที่มปีัญหาหรอือุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้             

ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

--------------------------------- 

           ข้อ ๖ ให้มคีณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล ประกอบด้วย 

                  (๑) นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ  

                  (๒) ปลัดเทศบาล     รองประธาน 

   (๓) รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 

                  (๔) ผูอ้ านวยการกองคลัง    กรรมการ  

                  (๕) ผูอ้ านวยกองช่าง     กรรมการ  

                  (๖) ผูอ้ านวยกองการศึกษา    กรรมการ 

    (๗) ผูอ้ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ  

   (๘) หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ 

(๙) หัวหนา้งานนิติการ     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต

และการบริการขอ้มูลข่าวสาร 

(๒) ให้ค าแนะน าหรอืเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารที่ลงพมิพ์ในราชกิจจา

นุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ 

(๓) ให้ค าแนะน าหรอืเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภท

ข้อมูลขา่วสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย หรอืข้อมูลขา่วสารที่เป็นความลับของราชการ 

    (๔) ให้ค าแนะน าหรอืเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลขา่วสารที่ควร

จัดเก็บไว้ที่เทศบาลหรอืส่งไปยังหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ  กรมศิลปากร  หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐที่ก าหนด

ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๕) ให้ค าแนะน า  หรอืเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท า  และปรับปรุงขอ้มูล

ข่าวสารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ  หรอืข้อมูลขา่วสารอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่

ราชการ 

(๖) ให้ค าแนะน าหรอืเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสารกับส่วน

ราชการ 

 



-๓- 

(๗) ให้ค าแนะน าหรอืเสนอความเห็นในกรณีที่มปีัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการตามระเบียบนี ้

(๘) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ  ตามที่

คณะกรรมการมอบหมายชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสาร 

(๙) เชญิบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แ้จงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสาร 

             (๑๐) ด าเนนิการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม   ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่

อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวนิิจฉัยชี้

ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ ๙ ให้น าความในข้อ  ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ มตขิองคณะกรรมการตอ้งได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนจึงจะ

ด าเนนิการตามมตนิั้นได ้

หมวด ๒ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ ๑๑ ให้จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  อยู่ในความรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลของงานบริการและเผยแพร่วชิาการ  ส านักปลัดเทศบาล  เพื่อให้บริการขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู ศกึษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่  จ าหนา่ย จา่ยแจก รวมทั้งปฏิบัติหนา้ที่

ให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ละตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หมวด ๓ 

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ ๑๒ ให้หนว่ยงานในสังกัด  จัดประเภทข้อมูลขา่วสารที่อยู่ในความรับผดิชอบใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้ 

    (๑) ข้อมูลขา่วสารที่ลงพมิพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ข้อมูลขา่วสารที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

(๓) ข้อมูลขา่วสารอื่น 

(๔) ข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคล 

 

 

 



-๔- 

การจัดแยกข้อมูลขา่วสารตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงลักษณะของขอ้มูลข่าวสาร  ตาม

กฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยมิได้  หรอืเป็นข้อมูลข่าวสาร

ที่อาจมคี าสั่งมิใหเ้ปิดเผยก็ได้ 

ให้หนว่ยงานในสังกัดจัดส่งส าเนาขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง  (๑) และ (๒) ไปยังศูนย์ขอ้มูล

ข่าวสารของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรอืขอส าเนา 

ให้หนว่ยงานในสังกัด  จัดให้มเีจ้าหนา้ที่ควบคุม  ดูแล การตรวจสอบติดตามและ

ประสานงานในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอรวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการขอ้มูลข่าวสารอื่น  ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรอื

ควบคุมดูแลซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑท์ี่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคสาม 

ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารจัดท าดัชนขี้อมูลขา่วสารที่หนว่ยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ  

๑๒ วรรคสาม โดยใหม้ีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลขา่วสารได้เอง 

ให้หนว่ยงานในสังกัดจัดท าบัญชขี้อมูลขา่วสารอื่น  ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่ง

ให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยเมื่อ

มีผู้ใดยื่นค าขอขอ้มูลข่าวสารในความครอบครองหรอืควบคุม ดูแล ดังกล่าว 

หมวด ๔ 

การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต 

ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร

ที่ตัง้แสดงไว้ ทั้งนี ้เพื่อเป็นหลักฐานของราชการ 

ข้อ ๑๕ การขอส าเนาขอ้มูลข่าวสารหรอืขอส าเนาข้อมูลขา่วสารที่มคี ารับรองถูกต้องให้

ยื่นค าขอเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนดตอ่เจ้าหนา้ที่ของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร  หรอืเขียนขึ้นเองโดย

ให้ระบุข้อมูลขา่วสารที่ตอ้งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 

ให้เจ้าหนา้ที่ซึ่งได้รับค าขอ ตรวจสอบว่า ข้อมูลขา่วสารตามค าขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี

อยู่ในความครอบครอง  หรอืควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรอือยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของเทศบาลใดหรอืหนว่ยงานนอกสังกัดอื่นใด 

หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง  หรอืควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ให้ปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการศูนย์  หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยใหเ้จ้าหนา้ที่

ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลไม่ต่ ากว่าระดับสอง  เป็นผู้ลงนามในส าเนาที่มคี ารับรอง

ถูกต้อง โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มทั้งช่ือตัว  ชื่อสกุลและต าแหน่ง  ตลอดจนวัน เดือน ปีให้ชัดเจน ทั้งนีใ้ห้

รับรองตามจ านวนที่ ผูย้ื่นขอ ขอให้รับรอง 

ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้วา่ ข้อมูลขา่วสารที่มคี ารอ้งขอนัน้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

หรอืไม่ ให้เสนอเรื่องพรอ้มความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินจิฉัยต่อไป 

 



-๕- 

ข้อ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู  ขอส าเนาหรอืขอส าเนาที่มคี ารับรองถูกต้องของขอ้มูลข่าวสาร

อื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการประจ าจังหวัด  ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอเสนอ

เรื่องไปยังหนว่ยงานนัน้ พร้อมทั้งแนะน าให้ผู้ยื่นขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์ 

ให้หัวหน้าหนว่ยงานในสังกัดหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  โดยให้

พนักงานเทศบาลไม่ต่ ากว่าระดับสอง  เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลขา่วสาร  เว้นแตข่้อมูล

ข่าวสารนัน้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งต้องด าเนนิการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการ

รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ในกรณีที่มอิาจวินิจฉัยได้วา่  ข้อมูลขา่วสารที่มคี ารอ้งขอนัน้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

หรอืไม่ให้หัวหน้าหนว่ยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการเพื่อพจิารณาวินจิฉัยต่อไป 

ข้อ ๑๗ กรณีการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามค าขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด

ให้หนว่ยงานนัน้แจ้งให้ผู้มสี่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า  เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสียนั้นคัดค้านภายในเวลาที่

ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ แหง่พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ข้อ ๑๘ กรณีผูม้ีอ านาจอนุญาตมคี าสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามค าขอใดให้แจ้ง

ค าสั่งพร้อมเหตุผลใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ  พร้อมแจง้ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์

ค าสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร  ตามมาตรา  ๑๘  แห่ง

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย 

ข้อ ๑๙ ข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลตามมาตรา  ๒๓ แหง่พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ    พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หนว่ยงานในสังกัดด าเนินการให้บริการ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูล

ข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลโดยรอบคอบ 

ข้อ ๒๐ ข้อมูลขา่วสารที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ให้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารหรอืหนว่ยงาน

ในสังกัดพิจารณาให้บริการตามระเบียบนีโ้ดยอนุโลม  เว้นแตเ่ป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๔ หรอืเป็นเรื่องที่ไม่ตอ้งเปิดเผย

ตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ  หรอืตามที่ผูม้ีอ านาจตามข้อ  ๑๘ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ตอ้ง

เปิดเผย 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลขา่วสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอื่นหรอืมตคิณะรัฐมนตรีก าหนดวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารนัน้ไว้เป็นพิเศษ  การขอขอ้มูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบหรอืมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๒ ข้อมูลขา่วสารที่มไีว้เผยแพร่หรอืจ าหนา่ย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ตามหลักเกณฑท์ี่

เทศบาลก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๓ การเรียกค่าธรรมเนียม  การท าส าเนาหรอืส าเนาที่มคี ารับรองถูกต้องของขอ้มูล

ข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศก าหนด

หรอืที่เทศบาลก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

รายได้ตามข้อ ๒๒ และค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 



หมวด ๕ 

ก าหนดระยะเวลา 

ข้อ ๒๔ การบริการขอ้มูลข่าวสารตามค าขอให้หนว่ยงานด าเนินการใหบ้ริการข้อมูล

ข่าวสารภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

    (๑) การให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรอืขอส าเนา หรอืขอ

ส าเนาที่มคี ารับรองความถูกต้องของขอ้มูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร  ให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน

วันท าการที่ได้มคี าขอนัน้ 

 (๒) การให้บริการขอ้มูลข่าวสารอื่น  ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแล

ของหน่วยงานในสังกัด  ให้พิจารณาด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในวันท าการที่ได้มคี าขอนัน้  ถ้าไม่อาจ

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในวันท าการนัน้ได้  ให้แจ้งก าหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควร  เพื่อให้ผู้ยื่นค า

ขอมารับแต่ตอ้งไม่เกินเจ็ดวันท าการ  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี  หรอืผูซ้ึ่ง

นายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้แต่ตอ้งไม่เกินสิบห้าวันท าการ 

 (๓) กรณีที่ตอ้งแจง้ให้ผู้มสี่วนได้เสียคัดค้าน  เมื่อรวมเวลาตั้งแตม่ีวันค าขอการ

แจ้งให้คัดค้านการพิจารณาว่าจะสั่งเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยรวมแลว้ต้องไม่เกินสามสิบวัน  ยกเว้นในกรณีที่

มีเหตุจ าเป็นให้ขออนุมัตนิายกเทศมนตรีขอขยายเวลาออกไปแตต่้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาแลว้ต้องไม่

เกินหกสิบวัน 

หมวด ๖ 

สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร 

---------------------------------- 

ข้อ ๒๕ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล เมืองสะเตงนอก  ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาลเมอืง

สะเตงนอก ๑๙๙  หมูท่ี่  ๖  ถนนร่มเกล้า  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์ 

๙๕๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๗๓-๒๐๒-๒๐๖ โทรสาร  ๐๗๓-๒๐๒-๒๐๐  และที่เว็บไซด์  

www.stengnok.go.th 
 

ประกาศ ณ วันที ่  ๑๘   พฤศจกิายน   ๒๕๕๗ 

 

 

                 

(นายเกษมสันต ์ สาแม) 

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

  



 

หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต 

 

ประเภทของข้อมูลข่าวสาร ผู้อนุญาต 

๑.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการ    

     ๑.๑ ข้อมูลขา่วสารที่เปิดเผยได้  

 

      ๑.๒  ขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ง   

             เปดิเผยหรือเปน็ความลบั 

             ของราชการ 

 

 

- ผูอ้ านวยการส านัก / ผูอ้ านวยการกอง หรอื

เทียบเท่า (ส่วนราชการ หนว่ยงานเจา้ของเรื่อง)  

-   รองปลัดเทศบาลขึน้ไป 

    เว้นแต ่ขอ้มูลข่าวสารลับที่สุด 

    ให้นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุญาต 

๒.  ข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

    ๒.๑  ข้อมูลขา่วสารที่เปิดเผยได้  

          ๒.๑.๑  ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา ๙   

                    (เฉพาะข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในศูนย์ฯ) 

(๑) ผลการพิจารณาหรอืค าวนิิจฉัยที่มี

ผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตคีวามที่ไม่เข้าข่าย

ต้องลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ 

(๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

ของเจา้หนา้ที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ

เอกชน 

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอา้งองิถึง มาตรา 

๗ วรรคสอง 

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะ

เป็นการผูกขาดตัดตอนหรอืสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

(๗) มตคิณะรัฐมนตรี หรอืมติ

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรอืโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี ้ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง

 

 

-   เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลขา่วสารที่

น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ย 

         (๘) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่

คณะกรรมการก าหนด 

 

    ๒.๑.๒ ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา ๙  

             (ข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในศูนย์ฯ) 

 

        ๒.๒ ข้อมูลขา่วสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผยหรอืเป็น  

              ความลับของราชการ 

 

 

 

 

 

-   ผูอ้ านวยการส านัก / ผูอ้ านวยการกอง       

    หรอืเทียบเท่า  

    (ส่วนราชการ หนว่ยงานเจา้ของเรื่อง)  

     

-   รองปลัดเทศบาลขึน้ไปเว้นแตข่้อมูล   

     ข่าวสารลับที่สุดให้นายกเทศมนตรี   

     เป็นผู้อนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


