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ระเบียบเทศบาลตําบลโคกเหล็ก
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้การบริการ การจัดระบบ การขอ และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ใน
ความรับผิด ชอบของเทศบาลตําบลโคกเหล็ก เป็นไปด้ว ยความเรีย บร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในการรับรองสิทธิของประชาชนและในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบกั บ ข้ อ ๙ แห่ ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เทศบาลตําบลโคกเหล็กจึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบี ย บเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ว่าด้ว ยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่ว นที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตําบลโคกเหล็ก อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
“หน่ว ยงานในสังกัด ” หมายความว่า สํานัก กองหรือหน่ว ยงานที่มีฐ านะเทีย บเท่า กอง
ในสังกัดเทศบาล
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ราชการ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูน ย์ข้อมูลข่าวสาร และหน่ว ยงานในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกเหล็ก
“ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร” หมายความว่ า ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาลตํา บลโคกเหล็ ก
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลโคกเหล็ก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโคกเหล็ก
“วัน” หมายความว่า วันตามปฏิทิน
“วันทําการ” หมายความว่า วันทําการปกติของหน่วยงานของรัฐ
“คําขอ” หมายความว่า คําขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
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ข้อ ๕ ให้ น ายกเทศมนตรีรั กษาการตามระเบี ย บนี้แ ละมีอํ านาจออกประกาศหรือ คํา สั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโคกเหล็ก
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเทศมนตรี ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
(๓) หัวหน้าสํานักปลัด
กรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
(๖) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
(๗) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(๘) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
(๙) ปลัดเทศบาล
(๑๐) หัวหน้างานนิติกร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๑) หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาตและการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ย วกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(๓) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็น เกี่ย วกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ค วรจัด เก็บไว้ที่
เทศบาล หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๕) ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ
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(๗) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๘) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(๑๐) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม
ให้คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉั ย ชี้ข าดของที่ประชุม ให้ถือเสีย งข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสีย งหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ให้ นํ า ความในข้ อ ๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการ
หรือคณะทํางาน ที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ มติ ข องคณะกรรมการต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากนายกเทศมนตรี ก่ อ น
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้
หมวด ๒
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๑ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโคกเหล็กขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของ
ปลัดเทศบาลตําบลโคกเหล็ก เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา
ค้น คว้า ตลอดจนเผยแพร่ จํา หน่า ย จ่ายแจก รวมทั้ งปฏิ บัติ หน้า ที่ให้ เป็น ไปตามระเบี ย บนี้ แ ละ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด ๓
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๒ ให้หน่ว ยงานในสังกัด จัด ประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
(๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
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การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยมิได้ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมี
คําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งสําเนาข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอสําเนา
ให้หน่วยงานในสังกัด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงาน
ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคสาม
ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ ๑๒
วรรคสาม โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แ ก่
ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ให้พ ร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย
เมื่อมีผู้ใดยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกล่าว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต
ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัด ทําสมุด ทะเบีย นสําหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ที่ตั้งแสดงไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานของราชการ
ข้อ ๑๕ การขอสําเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคํารับรองถูกต้องให้ยื่น
คําขอเป็น หนังสือตามแบบที่เทศบาลกําหนดต่อเจ้าหน้าที่ข องศูน ย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเขีย นขึ้น เอง
โดยให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคําขอ ตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่
ในความครอบครอง หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ อยู่ ใ นความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของเทศบาลใดหรือหน่วยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเป็ น ข้อมูล ข่าวสารที่อยู่ ในความครอบครอง หรือ ควบคุม ดูแลของศูน ย์ ข้อมูลข่ าวสาร
ให้ปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการศูนย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้เจ้าหน้าที่
ประจํ าศู น ย์ ข้ อมู ลข่ าวสารซึ่ง เป็ น พนัก งานเทศบาลไม่ต่ํ ากว่า ระดั บสอง เป็น ผู้ล งนามในสํ าเนาที่ มี
คํารับรองถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหน่ง ตลอดจนวัน เดือ น ปี
ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้รับรองตามจํานวนที่ผู้ยื่นขอ ขอให้รับรอง
ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัย ได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
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ข้อ ๑๖ ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอื่น
ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการประจําจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเสนอเรื่อง
ไปยังหน่วยงานนั้น พร้อมทั้งแนะนําให้ผู้ยื่นขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์
ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้พนักงาน
เทศบาลไม่ต่ํากว่าระดับสอง เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้น
เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ในกรณีที่มิอาจวินิจฉัย ได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้น เป็น ข้อมูลข่าวสารที่เปิด เผยได้
หรือไม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป
ข้อ ๑๗ กรณี การเปิ ด เผยข้อ มูล ข่าวสารตามคํา ขอนั้น กระทบถึ งประโยชน์ ได้เ สีย ของผู้ใ ด
ให้หน่ว ยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่ว นได้เสียทราบโดยมิชักช้า เพื่อให้ผู้มีส่ว นได้เสีย นั้น คัด ค้านภายในเวลา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๘ กรณีผู้มีอํานาจอนุญ าตมีคําสั่งมิให้เปิด เผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอใดให้แ จ้งคําสั่ง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คําสั่ง
ไม่ อ นุ ญ าตดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตามมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย
ข้อ ๑๙ ข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลตามมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการให้บริการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยรอบคอบ
ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดําเนิน การ ให้ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงาน
ในสั ง กั ด พิ จ ารณาให้ บ ริ ก ารตามระเบี ย บนี้ โ ดยอนุโ ลม เว้ น แต่ เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือตามที่ผู้มีอํานาจตามข้อ ๑๘ เห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒๒ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่เทศบาลกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
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ข้อ ๒๓ การเรีย กค่ าธรรมเนีย ม การทํ าสําเนาหรื อสําเนาที่ มีคํารั บรองถูกต้อ งของข้อมู ล
ข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศกําหนด
หรือที่เทศบาลกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายได้ตามข้อ ๒๒ และค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ข้อ ๒๔ การบริการข้อมูลข่าวสารตามคําขอให้หน่วยงานดําเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือขอสําเนา หรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูน ย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ดําเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายใน
วันทําการที่ได้มีคําขอนั้น
(๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ในสังกัด ให้พิจารณาดําเนิน การให้แล้วเสร็จภายในวัน ทําการที่ได้มีคําขอนั้น ถ้าไม่อาจดําเนิน การ
ให้แล้วเสร็จภายในวันทําการนั้นได้ ให้แจ้งกําหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ยื่นคําขอมารับ
แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น เจ็ ด วั น ทํ า การ ในกรณี มี เ หตุ จํ า เป็ น อาจขออนุ มั ติ จ ากนายกเทศมนตรี หรื อ ผู้ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ
(๓) กรณีที่ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน เมื่อรวมเวลาตั้งแต่มีวันคําขอ การแจ้งให้คัดค้าน
การพิจารณาว่าจะสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบวัน ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
ให้ขออนุมัตินายกเทศมนตรี ขอขยายเวลาออกไปแต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๖
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒๕ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลโคกเหล็ก ตั้งอยู่ที่สํานักงานเทศบาลตําบลโคกเหล็ก
เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๑ ตําบลโคกเหล็ ก อําเภอห้ว ยราช จังหวั ด บุรี รัมย์ รหั สไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๕ ๘๑๙๙ โทรสาร ๐ ๔๔๖๕ ๘๑๙๘ และที่เว็บไซด์ www.koklek.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สมชาย บุญศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลโคกเหล็ก

