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ระเบียบเทศบาลตําบลบึงโขงหลง
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนด เพื่อใหการจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการใหบริการขอมูล
ขาวสารของราชการที่อยูในความรับ ผิด ชอบของเทศบาลตําบลบึงโขงหลงเปน ไปดว ยความเรียบรอย
รวดเร็ว และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งรับรองสิทธิ
ประชาชนในการรับรูขอมูลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบกับมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลบึงโขงหลง จึงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บเทศบาลตํ า บลบึ ง โขงหลง ว า ด ว ยข อ มู ล ข า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใดของเทศบาลในส ว นที่ กํ า หนดไว แ ล ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลตําบลบึงโขงหลง
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา สํานัก กองหรือหนวยงานที่มฐี านะเทียบเทากอง
ในสังกัดเทศบาล
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“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารและหนวยงานใน
สังกัดเทศบาลตําบลบึงโขงหลง
“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบล
บึงโขงหลง
“นายกเทศมนตรี” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบึงโขงหลง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
บึงโขงหลง
“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ
“คําขอ” หมายความวา คําขอขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลบึงโขงหลง ขาราชการ
พนักงาน เทศบาล ลูกจาง ในสังกัดเทศบาลตําบลบึงโขงหลง
ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงโขงหลงรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ในการออกประกาศหรือคําสั่งอื่นใด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณี มี ป ญ หาหรื อ มี อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ที่ จ ะต อ งวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ชี้ ข าด
ใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงโขงหลงมีอํานาจชี้ขาดหรือสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงโขงหลง
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงโขงหลง ประกอบดวย
(๑) นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเทศมนตรี
รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดเทศบาล
กรรมการ
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(๔) รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
(๕) หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ
(๖) ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(๘) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
(๙) ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
(๑๐) ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
(๑๑) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
(๑๒) เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเลขานุการ
(๑๓) นักจัดการทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
(๑๔) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงโขงหลงมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางในการดําเนิน การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเทศบาล
ตําบลบึงโขงหลง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการขอมูลขาวสาร
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ และการเผยแพร
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูล
ขาวสารที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บ
ไวที่เทศบาล หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๖) ใหคําแนะนํา หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ
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(๗) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ
(๘) ใหคาํ แนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๙) เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือเอกสารไดตามความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
(๑๑) ติดตามประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ
เทศบาลตําบลบึงโขงหลง ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
(๑๒) ปฏิบัติการอืน่ ใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่ประธานกรรมการมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุ ม คณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการเทศบาลตํ า บลบึ ง โขงหลง
ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๐ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการ
คนที่ ๑ เปน ประธานในที่ป ระชุม ถารองประธานกรรมการ คนที่ ๑ ไมมาประชุม หรือไมอยูใ น
ที่ประชุมใหรองประธานกรรมการคนที่ ๒ เปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการ คนที่ ๒
ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ข าดของที่ป ระชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสี ยงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลบึงโขงหลง ทําหนาที่เปน
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลบึงโขงหลง กรณีมีประเด็นปญหา
วาขอมูลขาวสารของราชการเปนขอมูลที่สามารถเปดเผยไดหรือไมตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ ใหนําความในขอ ๙ มาบัง คับ ใชกับ การประชุม คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ที่คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลบึงโขงหลงแตงตั้งโดยอนุโลมดวย
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ขอ ๑๓ มติ ข องคณะกรรมการศู น ย ขอ มู ล ข า วสารของราชการเทศบาลตํ า บลบึ ง โขงหลง
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้นได
หมวด ๒
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๔ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงโขงหลงขึ้นอยูในความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ศึกษา คน ควา ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้ง ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
และตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๕ ใหห นว ยงานในสัง กัด จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับ ผิด ชอบใหเปน ไป
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารอื่น
(๔) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
การจัดแยกขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งใหคํานึงตามลักษณะของขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการดวยวาเปนขอมูลขาวสารที่จะตองเปดเผยมิได หรือเปนขอมูลขาวสาร
ที่อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลบึงโขงหลง เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู คนควา หรือขอสําเนา
ใหหนวยงานในสังกัดจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามใหเปน ไปดว ยความเรียบรอยและเปนปจจุบัน อยูเสมอ
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รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ซึ่งไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองสงใหศูนยขอมูลขาวสารตามวรรคสาม
ขอ ๑๖ ใหศูนยขอมูลขาวสารจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่หนวยงานในสังกัดสงมาใหตามขอ ๑๕
วรรคสาม โดยใหรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง
ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ทํ า บั ญ ชี ข อ มู ล ข า วสารอื่ น ๆ ที่ ไ ม อ ยู ใ นหลั ก เกณฑ ที่ จ ะส ง ให แ ก
ศูนยขอมูลขาวสารตามขอ ๑๕ วรรคสาม ใหพรอมในการพิจารณาสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยเมื่อมีผูใด
ยื่นคําขอขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกลาว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร และการอนุญาต
ขอ ๑๗ ให ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารจั ด ทํ า สมุ ด ทะเบี ย นสํ า หรั บ ผู เ ข า ขอตรวจดู ข อ มู ล ข า วสาร
ที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ
ขอ ๑๘ การขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองถูกตองใหยื่นคําขอ
เปนหนังสือตามแบบที่เทศบาลกําหนดตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดยใหระบุ
ขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา ขอมูลขาวสารตามคําขอนั้นเปนขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแ ล
ของหนวยงานใดในเทศบาลหรือหนวยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเปนขอมูลขาวสารและอยูในความครอบครอง หรือควบคุม ดูแลของศูนยขอมูลขาวสาร
ใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนพนักงานเทศบาลไมต่ํากวาชํานาญการ เปนผูอนุญาตและลงนาม
ในสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนง
ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นขอใหรับรอง
ขอ ๑๙ ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น
ซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานในเทศบาล ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่อง
ไปยังหนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นขอไดประสานกับหนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค
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ใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยใหพนักงาน
เทศบาลไมต่ํากวาระดับชํานาญการ เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลขาวสาร เวนแตขอมูล
ขาวสารนั้นเปน ขอมูลขาวสารลับ ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดว ยการรักษาความลับ
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
กรณีที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาขอมูลขาวสารที่มีคํารองนั้นเปนขอมูลขาวสารที่เปด เผยไดห รือไม
ใหหวั หนาหนวยงานในสังกัดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๒๐ กรณี การเป ด เผยขอมู ลข าวสารตามคํา ขอนั้น กระทบถึงประโยชนไ ดเ สียของผูใ ด
ใหห นว ยงานนั้น แจง ใหผูมีสว นไดเ สียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมี สว นไดเสียนั้น คัด คานภายในเวลา
ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๒๑ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใดใหแจงคําสั่ง
พรอมเหตุผลใหผูยื่นขอทราบ พรอมแจงใหผูยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาต
ดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย
ขอ ๒๒ ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลตามมาตรา ๒๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยรอบคอบ
ขอ ๒๓ ขอมูลขาวสารที่อยูในระหวางดําเนินการใหศูนยขอมูลขาวสารหรือหนวยงานในสังกัด
พิจารณาใหบริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการหรือผูมีอํานาจขอที่ ๑๘ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ขอ ๒๔ ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
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หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ขอ ๒๕ การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหหนวยงานดําเนินการใหบริการภายในกําหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) การใหบริการขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารไดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการ
ที่ไดมีคําขอนั้น
(๒) การใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานในสังกัด ใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่มีคําขอ
(๓) ในกรณีที่มีขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน จะแจงใหผูขอขอมูลขาวสารทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งกําหนดวันที่จะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย
หมวด ๖
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๖ ขอมูลขาวสารที่มีไวเผยแพรหรือจําหนาย ไดคิดคาใชจายตางๆ ตามหลักเกณฑที่
เทศบาลกําหนดโดยคําแนะนําคณะกรรมการ รายไดจากการนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ขอ ๒๗ การเรียกคาธรรมเนียมการทําสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เทศบาลกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
รายไดจากคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงิน
คาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๘ สําหรับผูมีรายไดนอย ซึ่งมีพยานหลักฐานแสดงยืนยันที่เชื่อถือได นายกเทศมนตรี
อาจพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมหรืออัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดในหมวดนี้ไดตามความจําเปน
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หมวด ๗
สถานทีบ่ ริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๙ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงโขงหลง ตั้งอยูที่สํานักงานเทศบาลตําบลบึงโขงหลง
เลขที่ ๑ หมู ที่ ๑๑ บ า นโนนสว า งเหนื อ ตํ า บลบึ ง โขงหลง อํ า เภอบึ ง โขงหลง จั ง หวั ด บึ ง กาฬ
รหัสไปรษณีย ๓๘๒๒๐ หรือติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๒๔๑-๖๑๖๘ หรือหมายเลขโทรสาร
๐-๔๒๔๑-๖๑๖๙ หรือดูขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตไดที่ เว็บไซต : http://www.tesbanbkl.com
หรือติดตอไดดวยตนเองในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เชิด แสนจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลบึงโขงหลง

