ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทําระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึน้ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นั้น
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เตรส ( ๑ ) ( ๔ ) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงประกาศระเบียบเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายบรรเจิด พฤกษะศรี)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

ระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ
เพื่อให้การบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๔๒
เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ประกอบกับมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๔๖ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงาน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นต้นไป
ข้อ ๓.

ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๕๗
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในส่วนที่
กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง
ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่
ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์มการ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
/๒.....ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

- ๒ “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่
มีชื่อของผู้นั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความร่วมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่
กรรมแล้วด้วย
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานรัฐ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออก
ให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการ
เกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมี
ทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้จัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ
ให้นายกเทศมนตรีมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข้อ ๖.

ให้มี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

“คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี” ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
/๓...๑๐. ผู้อํานวยการกองวิชาการ

-๓ ๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. หัวหน้างานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗.

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้างานนิติกรรมและสัญญา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ

ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอการอนุญาต และ

การบริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(๓) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาประเภท
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
(๔) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ
(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วน
ราชการและเอกชน
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ
(๘) ให้มีอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร
ที่มีการเสนอต่อ
คณะกรรมการว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอื่นใดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อ ๘. การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
/๔...ข้อ ๙. ให้นําความ

- ๔ ข้อ ๙. ให้นําความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแต่งตั้งโดยอนุโลมด้วย
ข้อ ๑๐. มติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการตามมตินั้น
หมวด ๒
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๑. ให้ส่วนราชการในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของราชการ
ข้อ ๑๒. ในการดําเนินงานตามข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดให้มี
เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแล
หมวด ๓
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ ๑๓. ให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือ
บุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และความจําเป็นต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี หรือผู้มีอํานาจ
อนุญาต
สําหรับกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน อาจขอด้วยวาจา หรือทางโทรสารก็ได้ โดยให้แจ้ง
ชื่อ ตําแหน่งและที่อยู่ของผู้ขอด้วย
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ เว้น
แต่กรณีการมีคําสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น
การทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใด ให้เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
ข้อ ๑๔. ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๕. วิธีการปฏิบัติในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว้
/๕....หมวด ๔

- ๕ หมวด ๔
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๖. ให้ส่วนราชการในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รวบรวม จัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารที่ดําเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ตรวจดูและศึกษาค้นคว้า ตลอดจน
จัดหา และจัดทําสําเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามคําแนะนํา
หรือความเห็นของ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข้อ ๑๗. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๖ โดยอนุโลม เว้นแต่
เป็นเรื่องลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร หรือผู้มีอํานาจอนุญาตตามข้อ ๑๓ วรรคสาม เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
เปิดเผย
ข้อ ๑๘. การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตาม คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรีกําหนด และตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
การพิจารณายกเว้นหรือลดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะกรณี
จะคํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่ง
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
การรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ตั้งแต่ระดับ ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
และตําแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้รับรองตามจํานวนที่ผู้ยื่นคําขอขอให้รับรอง
ข้อ ๑๙. รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๑๘ ให้ถือว่าเป็นรายได้ของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี
ข้อ ๒๐. การบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดําเนินการได้เฉพาะกรณี
เร่งด่วนให้คํานึงถึงความสิ้นเปลืองเช่น จํานวนข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ให้
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าผู้อํานวยการกองขึ้นไป เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๒๑. การบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ดําเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายใน
เวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

/๖....หมวด ๕

- ๖ หมวด ๕
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒๒. ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลของ
กองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) ให้จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผู้เข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้ เพื่อ
เป็นหลักฐานของทางราชการ
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยงานในเทศบาล
เมืองปราจีนบุรีและข้อมูลข่าวสารที่ดําเนินการเสร็จแล้ว
(๓) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ให้แต่ละส่วนราชการในสํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รวบรวมและจัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และมีหน้าที่ตามวรรคสาม (๑) (๒) (๓) (๔) ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบด้วย
ข้อ ๒๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน สํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๑ ถนนแจ้งพัฒนา ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๑-๑๐๒๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@prachincity.go.th และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทาง Internet
ได้ที่เว็บไซต์ www.prachincity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบรรเจิด พฤกษะศรี)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

- ๗ หมายเหตุแจ้งท้าย
เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรีฉบับนี้
เนื่องจากระเบียบเทศบาล เมืองปราจีนบุรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับลักษณะงานอํานาจหน้าที่ในปัจจุบันสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้อง
ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี นี้

