
 
 

ประกาศเทศบาลตาํบลเวยีงพางคาํ 
เร่ือง   ระเบยีบเทศบาลตาํบลเวียงพางคาํ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 ดวยเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา วาดวยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึน้ เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารทีอ่ยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา นัน้  

 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา ๔๘ เตรส ( ๑ ) ( ๔ ) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  จึงประกาศระเบียบเทศบาลตําบลเวียง

พางคํา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใช  ต้ังแตวันที่  ๑  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒   เปนตนไป 

ประกาศ   ณ       วันที่   ๑   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
            

 

             ศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง                         

     (นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง) 
                                                                              นายกเทศมนตรตํีาบลเวียงพางคํา 
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ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประกอบกับขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ ๒๕๔๑      

เร่ือง  หลักเกณฑและวธิีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ และประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ  ลงวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒   เร่ือง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือ

ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖    และเพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การ

ขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียง

พางคํา เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสาร

ของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน เกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของ

หนวยงานของรัฐ 

  เทศบาลตําบลเวียงพางคําจึงวางระเบียบวาดวยขอมลูขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. ระเบียบนี ้ เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ         

พ.ศ.๒๕๕๒ 

             ขอ ๒. ระเบียบนี ้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  เปนตนไป 

 ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดของเทศบาลตําบลเวยีงพางคําในสวนที่กาํหนดไว

แลวในระเบียบนี้หรือซึง่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

             ขอ ๔. ในระเบียบนี ้

“หนวยงานของรัฐ”   หมายความวา เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 

  “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ    

ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทาํไดโดยสภาพของส่ิงนัน้เองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทําไว

ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลมการบันทึกภาพหรือเสียง 

การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดทีท่ําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏ  

 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ   ไมวาจะเปนขอมลูขาวสารเกีย่วกับการดําเนนิงานของรัฐหรือขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับเอกชน 

               “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกีย่วกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล 

เชน การศึกษา ฐานะการเงนิ ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทาํงาน บรรดาที่มีชื่อของ 

 



- ๒ - 
ผูนั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนที่ทาํใหรูตัวผูนัน้ได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทกึ 

ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถงึแก

กรรมแลวดวย 

               “เจาหนาทีข่องรฐั” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานรัฐ 

               “คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 

  (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทนุเกินกึ่งหนึง่เปนคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวาใบ

หุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 

  (๒)  สมาคมทีม่ีสมาชิกเกนิกึง่หนึ่งเปนคนตางดาว 

  (๓) สมาคมหรือมูลนิธิทีม่ีวตัถุประสงคเพือ่ประโยชนของคนตางดาว 

  (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกนิกึ่งหนึง่เปนคน

ตางดาว 

          นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน   ให

ถือวาผูจัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทนุดังกลาวเปนคนตางดาว 

           ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําส่ังเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้

 ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยส่ังการตามที่เหน็สมควร 
 

หมวดท่ี  ๑ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 ขอ ๖. ใหม ี “คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา”   ประกอบดวย   

       ๑.  นายกเทศมนตรี                                             ประธานกรรมการ 

       ๒.  ปลัดเทศบาล                                                  กรรมการ 

       ๓.  หวัหนากองชาง                              กรรมการ 

       ๔.  หวัหนากองคลัง                              กรรมการ 

       ๕.  หวัหนากองการศึกษา                             กรรมการ 

       ๖.  หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล                            กรรมการและเลขานุการ 

                  ๗. เจาหนาที/่เจาพนักงานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล       ผูชวยเลขานุการ 

 ขอ ๗. ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

 (๑) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอการอนญุาต และการบริการขอมูล

ขาวสาร 



- ๓ - 
 (๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเหน็เกีย่วกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษารวมทัง้

การจัดพิมพและการเผยแพร 

 (๓)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาประเภทขอมลูขาวสารที่ไม

ตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 

 (๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอื่นทีเ่ปนประโยชนตอราชการ 

 (๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและ

เอกชน 

 (๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเหน็ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการตาม

ระเบียบนี ้

 (๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อปฏิบัติการในเร่ืองใดๆ 

(๘) ใหมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร ที่มกีารเสนอตอคณะกรรมการวาขอมูลขาวสาร

ดังกลาว ควรเปดเผยหรือไมควรเปดเผย 

(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงใหความเหน็เกีย่วกับขอมูลขาวสาร 

           (๑๐) ดําเนนิงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ขอ ๘. การประชุมคณะกรรมการขอมลูขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมด จึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ ๙. ใหนําความใน ขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานที่

คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคําแตงต้ังโดยอนโุลมดวย 

ขอ ๑๐.  มติของคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคําตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายกเทศมนตรีกอนจงึจะดําเนนิการตามมตินัน้ 
 

หมวด ๒ 
การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

           ขอ ๑๑. ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดประเภทขอมลูขาวสารที่อยูในความ

รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอ่ืน และระเบียบของราชการ 

             ขอ ๑๒. ในการดําเนนิงานตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดใหมี

เจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินงานดังกลาว ใหเปนไป 



- ๔ - 
ดวยความเรียบรอย รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ที่อยูในความ

ครอบครองหรือควบคุมดูแล 
 

หมวด ๓ 
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 

ขอ ๑๓. ใหหนวยงานของรัฐ  ขาราชการ พนกังานหรือลูกจาง ของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่

ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนงัสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณ

อักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผล และความจําเปนตอนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา หรือผูมีอํานาจ

อนุญาต 

สําหรับกรณีจาํเปนหรือเรงดวน อาจขอดวยวาจา หรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจงชื่อ ตําแหนงและ

ที่อยูของผูขอดวย 

การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทายระเบียบนี้ เวนแตกรณีการมี

คําส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการทั่วไป 

หรือเฉพาะแกบุคคลใด   ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล 

ขอ ๑๔. ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืนหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวธิีปฏิบัติ

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

ขอ ๑๕. วิธกีารปฏิบัติในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี ้

ใหปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กาํหนดไว 
 

หมวด  ๔ 
การบรกิารขอมูลขาวสาร 

           ขอ ๑๖. ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวบรวม จัดเตรียมและจัดใหมีขอมูล

ขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว และอยูในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร  ตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจน

จัดหา และจัดทําสําเนาขอมลูขาวสารดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

           การบริการขอมูลขาวสารนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง   ใหเปนไปตามคําแนะนํา หรือความเหน็

ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ขอ ๑๗. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๖ โดยอนุโลม เวนแตเปน

เร่ืองลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเร่ืองที่ไมตองเปดเผย

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร หรือผูมีอํานาจอนญุาตตามขอ ๑๓ วรรคสาม  เหน็วาเปนเร่ืองที่ไมตอง

เปดเผย 
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ขอ ๑๘. การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํากาํหนด และตามประกาศ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร่ือง การเรียกคาธรรมเนยีมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํา

รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ  

การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายเปนการเฉพาะกรณี จะคํานงึถงึการ

ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวยก็ได ทัง้นี ้ ใหอยูในดุลยพนิิจของนายกเทศมนตรีหรือผูซึ่ง

นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงใหพนกังานเทศบาลที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น 

ต้ังแตระดับ ๒  หรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูรับรอง โดยลงลายมือชือ่พรอมทัง้ชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหนง 

ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนที่ผูยื่นคําขอขอใหรับรอง 

ขอ ๑๙. รายไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมตาม ขอ ๑๘ ใหถือวาเปนรายไดของเทศบาลตําบลเวียง

พางคํา 

ขอ ๒๐. การบริการสงขอมลูขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนนิการไดเฉพาะกรณีเรงดวนให

คํานึงถึงความส้ินเปลืองเชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจายในการสง ทัง้นี้ใหหวัหนากองหรือผู

ที่มีตําแหนงเทยีบเทาหวัหนากองข้ึนไป เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๑. การบริการขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอัน

สมควรเวนแตผูนั้นขอจาํนวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

หมวด ๕ 
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร 

          ขอ ๒๒. ใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวยีงพางคําข้ึนอยูในความรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลของ   สํานกัปลัดเทศบาล เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  

ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่เพิ่มเติม

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ใหจัดทาํสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารที่แสดงไว เพื่อเปนหลักฐานของ

ทางราชการ 

   (๒)  ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนนิการของหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

และขอมูลขาวสารที่ดําเนนิการเสร็จแลว 

   (๓)  เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 

   (๔)  จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ เสนอผูบริหารทองถิน่      

อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 



-  ๗  - 
           ใหแตละสวนราชการในสํานกังานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสาร

ตางๆ ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา และมีหนาที่ตามวรรคสาม (๑) (๒) (๓)  

(๔) ในสวนทีเ่กี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบดวย 

               ขอ ๒๓.  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา ต้ังอยูที่ สํานักงานเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา  เลขที ่ ๔๐๙ หมูที ่ ๙ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  รหัสไปรษณีย  

๕๗๑๓๐    หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ และ ๐๘๖-๔๒๑๘๑๙๑ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส ๖๕๗๐๙๐๒@thailocaladmin.go.th  และสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสารทาง 

Internet ไดที่เว็บไซต  www.nang-non.com 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

     ศิลาฤทธิ์  กวางทอง 

             ( นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง ) 

                นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
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หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใชระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคําฉบับนี้  เนื่องจากเพื่อใหการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

จึงจําเปนตองประกาศใชระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา นี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอสําเนา 
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 

-------------------------------------------- 
๑. คาธรรมเนยีมการทําสําเนาโดยเคร่ืองถายเอกสาร  กําหนดอัตรา  ดังนี ้

 ๑.๑  ขนาดกระดาษ เอ ๔   หนาละ ๑.๐๐ บาท 

 ๑.๒ ขนาดกระดาษ เอฟ ๔   หนาละ ๑.๕๐ บาท 

 ๑.๓  ขนาดกระดาษ บี ๔    หนาละ ๒.๐๐ บาท 

 ๑.๔  ขนาดกระดาษ เอ ๓   หนาละ ๓.๐๐ บาท 

 ๑.๕  ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๒  หนาละ ๘.๐๐ บาท   

 ๑.๖  ขนาดกระดาษพมิพเขียว เอ ๑  หนาละ ๑๕.๐๐ บาท 

 ๑.๗  ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๐  หนาละ  ๓๐.๐๐ บาท 

๒. คาธรรมเนยีมการใหคํารับรองถกูตองของขอมลูขาวสาร  กาํหนดอัตรา คํารับรองละ ๕.๐๐ บาท 

๓.  คาธรรมเนยีมการทําสําเนาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร  บนกระดาษขนาด เอ ๔ 

 ๓.๑  สี      หนาละ ๑๐.๐๐ บาท 

 ๓.๒  ขาวดํา     หนาละ ๓.๐๐ บาท 

๔.  คาธรรมเนยีมการทาํสําเนาลงบนแผนดิสเก็ต  แผนละ ๕.๐๐ บาท ซีดี-รอม แผนละ ๒๐.๐๐ บาท   

ทั้งนี้  ผูขอสําเนาตองนําแผนมาเอง   




