ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เรื่ อง ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ว่ าด้ วยข้ อมูลข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดวยเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา วาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึน้ เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา นัน้
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เตรส ( ๑ ) ( ๔ ) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงประกาศระเบียบเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใหทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ศิลาฤทธิ์ กวางทอง
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประกอบกับขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ และประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือ
ขอสําเนาที่มีคาํ รับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และเพื่อใหการบริการ การจัดระบบ การ
ขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน เกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของ
หนวยงานของรัฐ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําจึงวางระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๕๒
ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา เปนตนไป
ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ อื่นใดของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในสวนที่กาํ หนดไว
แลวในระเบียบนี้หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สอ่ื ความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนัน้ เองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทําไว
ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลมการบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอนื่ ใดทีท่ ําใหสงิ่ ที่บันทึกไวปรากฏ
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับเอกชน
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกีย่ วกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของ

-๒ผูนั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ ใหรูตัวผูนนั้ ได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของผูท ี่ถงึ แก
กรรมแลวดวย
“เจาหนาทีข่ องรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบตั ิงานใหแกหนวยงานรัฐ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
และนิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริษัทหรือหางหุน สวนที่มีทนุ เกินกึ่งหนึง่ เปนคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวาใบ
หุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(๒) สมาคมทีม่ ีสมาชิกเกินกึง่ หนึ่งเปนคนตางดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิทมี่ ีวตั ถุประสงคเพือ่ ประโยชนของคนตางดาว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึง่ เปนคน
ตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึง่ ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิตบิ ุคคลอื่น ให
ถือวาผูจัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ขอ ๖. ใหมี “คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา” ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. หัวหนากองชาง
กรรมการ
๔. หัวหนากองคลัง
กรรมการ
๕. หัวหนากองการศึกษา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๖. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๗. เจาหนาที/่ เจาพนักงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗. ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขอการอนุญาต และการบริการขอมูล
ขาวสาร

-๓(๒) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษารวมทัง้
การจัดพิมพและการเผยแพร
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่ไม
ตองเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
(๔) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอื่นทีเ่ ปนประโยชนตอราชการ
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการและ
เอกชน
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบตั ิการในเรื่องใดๆ
(๘) ใหมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร ที่มกี ารเสนอตอคณะกรรมการวาขอมูลขาวสาร
ดังกลาว ควรเปดเผยหรือไมควรเปดเผย
(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงใหความเห็นเกีย่ วกับขอมูลขาวสาร
(๑๐) ดําเนินงานอืน่ ใดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ขอ ๘. การประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙. ใหนําความใน ขอ ๘ มาใชบังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคําแตงตั้งโดยอนุโลมดวย
ขอ ๑๐. มติของคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคําตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายกเทศมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตามมตินนั้
หมวด ๒
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๑. ใหสว นราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูใ นความ
รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายอืน่ และระเบียบของราชการ
ขอ ๑๒. ในการดําเนินงานตามขอ ๑๑ ใหสว นราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดใหมี
เจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินงานดังกลาว ใหเปนไป

-๔ดวยความเรียบรอย รวมทั้งรับผิดชอบในการพิจารณาใหบริการขอมูลขาวสารอืน่
ครอบครองหรือควบคุมดูแล

ๆ

ที่อยูใ นความ

หมวด ๓
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต
ขอ ๑๓. ใหหนวยงานของรัฐ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
ประสงคจะเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลขาวสาร ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณ
อักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผล และความจําเปนตอนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา หรือผูมีอํานาจ
อนุญาต
สําหรับกรณีจาํ เปนหรือเรงดวน อาจขอดวยวาจา หรือทางโทรสารก็ได โดยใหแจงชื่อ ตําแหนงและ
ที่อยูของผูขอดวย
การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑทา ยระเบียบนี้ เวนแตกรณีการมี
คําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการทั่วไป
หรือเฉพาะแกบุคคลใด ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
ขอ ๑๔. ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
ขอ ๑๕. วิธกี ารปฏิบัติในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ใหปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว
หมวด ๔
การบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๖. ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวบรวม จัดเตรียมและจัดใหมีขอมูล
ขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว และอยูในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร ตรวจดูและศึกษาคนควา ตลอดจน
จัดหา และจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
การบริการขอมูลขาวสารนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามคําแนะนํา หรือความเห็น
ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ขอ ๑๗. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๖ โดยอนุโลม เวนแตเปน
เรื่องลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเปนเรื่องที่ไมตองเปดเผย
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๓ วรรคสาม เห็นวาเปนเรือ่ งที่ไมตอง
เปดเผย

- ๖ ขอ ๑๘. การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํากําหนด
และตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
การพิจารณายกเวนหรือลดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายเปนการเฉพาะกรณี จะคํานึงถึงการ
ทัง้ นี้
ใหอยูในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีหรือผูซึ่ง
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวยก็ได
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามวรรคหนึง่ ใหพนักงานเทศบาลที่รบั ผิดชอบขอมูลขาวสารนั้น
ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึน้ ไปเปนผูรับรอง โดยลงลายมือชือ่ พรอมทัง้ ชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหนง
ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรบั รองตามจํานวนที่ผยู ื่นคําขอขอใหรับรอง
ขอ ๑๙. รายไดจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม ขอ ๑๘ ใหถือวาเปนรายไดของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา
ขอ ๒๐. การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีเรงดวนให
คํานึงถึงความสิ้นเปลืองเชน จํานวนขอมูลขาวสาร ระยะเวลาและคาใชจา ยในการสง ทัง้ นี้ใหหวั หนากองหรือผู
ที่มีตําแหนงเทียบเทาหัวหนากองขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๒๑. การบริการขอมูลขาวสาร ใหดาํ เนินการจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอัน
สมควรเวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
หมวด ๕
สถานที่บริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๒. ใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคําขึ้นอยูในความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลของ สํานักปลัดเทศบาล เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่เพิ่มเติม
ดังตอไปนี้
(๑) ใหจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารที่แสดงไว เพื่อเปนหลักฐานของ
ทางราชการ
(๒) ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการของหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
และขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว
(๓) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร
(๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบนี้ เสนอผูบ ริหารทองถิน่
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

- ๗ ใหแตละสวนราชการในสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสาร
ตางๆ ใหศูนยบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และมีหนาที่ตามวรรคสาม (๑) (๒) (๓)
(๔) ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบดวย
ขอ ๒๓. ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตั้งอยูท ี่ สํานักงานเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา เลขที่ ๔๐๙ หมูที่ ๙ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย
๕๗๑๓๐ หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ และ ๐๘๖-๔๒๑๘๑๙๑
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 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

-๘-

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคําฉบับนี้ เนื่องจากเพื่อใหการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
จึงจําเปนตองประกาศใชระเบียบเทศบาลตําบลเวียงพางคํา นี้

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
-------------------------------------------๑. คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร กําหนดอัตรา ดังนี้
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 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๑
หนาละ ๑๕.๐๐ บาท
๑.๗ ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ ๐
หนาละ ๓๐.๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร กําหนดอัตรา คํารับรองละ ๕.๐๐ บาท
๓. คาธรรมเนียมการทําสําเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร บนกระดาษขนาด เอ ๔
๓.๑ สี
หนาละ ๑๐.๐๐ บาท
๓.๒ ขาวดํา
หนาละ ๓.๐๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมการทําสําเนาลงบนแผนดิสเก็ต แผนละ ๕.๐๐ บาท ซีดี-รอม แผนละ ๒๐.๐๐ บาท
ทั้งนี้ ผูขอสําเนาตองนําแผนมาเอง

