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ระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕5๙ 
                                              ************************* 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หิน  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพ่ือใหก้ารจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลไหล่หิน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0  
และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  ๒๕๔1   ประกอบกับ
มาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3)  พ.ศ. ๒๕52  และ
มาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เทศบาลต าบลไหล่หิน  จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ         
พ.ศ. ๒๕๕6” 

          ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล  
ไหล่หินเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
         บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบลจอมทองในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

          ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
         “เทศบาล”   หมายความว่า   เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 “หน่วยงานในสังกัด”  หมายความว่า  ส านัก  กองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัด
เทศบาล 
            “ข้อมูลข่าวสาร”   หมายความว่า   ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานในสังกัดเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
    “ศูนยข์้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลไหล่หินตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 “นายกเทศมนตรี”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 “วัน”  หมายความว่า  วันตามปีปฏิทิน 
 “วันท าการ”  หมายความว่า  วันท าการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
 “ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๕  ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
   ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจวินิจฉัยสั่ง
การตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลไหล่หิน 

************ 
ข้อ  ๖   ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลไหล่หิน  ประกอบด้วย   
(๑)  นายกเทศมนตรี                                            ประธานกรรมการ 

       (๒)  ปลัดเทศบาล                                                กรรมการ 
             (๓)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ 

  (๔)  ผู้อ านวยการกองคลัง                            กรรมการ 
            (๕)   ผู้อ านวยการกองช่าง                             กรรมการ 

  (๖)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
    

 ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการ

บริการข้อมูลข่าวสาร 
 (๒) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งการ
จัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
 (๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
 (๔) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่เทศบาล หรือ
ส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 (๕) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
 (๖) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ 

(7) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ 
 (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๙) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
          (๑๐) ด าเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๘  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  
จึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม     

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙  ให้น าความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่
คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลมด้วย 

ข้อ ๑๐  มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการตาม
มตินั้นได ้

 
          หมวด 2 
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
      *************** 

ข้อ 11  ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลไหล่หิน  ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแล
ของส านักปลัดเทศบาล  งานบริหารทั่วไป  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  และให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลไหล่หิน  มีหน้าที่
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้เข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานของทาง
ราชการ 
   (๒)  ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานในเทศบาลต าบลไหล่หินและข้อมูล
ข่าวสารที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
   (๓)  เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
   (๔)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น      
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
           ให้แต่ละส่วนราชการในส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หิน รวบรวมและจัดส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ให้
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลไหล่หิน  และมีหน้าที่ตามวรรคสอง (๑) (๒) (๓)  (๔) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบด้วย 
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หมวด 3 

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
************** 

           ข้อ ๑2  ให้หน่วยงานในสังกัดจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ  ดังนี้ 
 (1)  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 (2)  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
 (3)  ข้อมูลข่าวสารอื่น 
 (4)  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้ค านึงตามลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องเปิดเผยมิได้หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิ
ให้เปิดเผยก็ได้ 
 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งส าเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอส าเนา 
 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  ดูแลการตรวจสอบติดตามและประสานงานในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  รวมทั้ง
รับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ซึ่งไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคสาม 
 ข้อ 13  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ 12 วรรค
สาม โดยให้รายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 
 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าบัญชีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 12 วรรคสาม ให้พร้อมในการพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเมื่อมีผู้ใดยื่นค าขอ
ข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกล่าว 
 

หมวด 4 
การขอตรวจดู  การขอข้อมูลข่าวสาร  และการอนุญาต 

************** 

ข้อ ๑4  ให้หน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร ท าหนังสือหรือยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และความจ าเป็นต่อนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน หรือผู้มีอ านาจอนุญาต 

ส าหรับกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน อาจขอด้วยวาจา หรือทางโทรสารก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อ ต าแหน่งและที่
อยู่ของผู้ขอด้วย 

การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีการมีค าสั่ง
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นการทั่วไป หรือ
เฉพาะแก่บุคคลใด   ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล 
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ข้อ ๑5  ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืนหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑6  วิธีการปฏิบัติในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ก าหนดไว้ 

 
หมวด  5 

การบริการข้อมูลข่าวสาร 
************* 

           ข้อ ๑7  ให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลไหล่หิน รวบรวม จัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่
ด าเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือเผยแพร่  ตรวจดูและศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหา และ
จัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
           การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามค าแนะน า หรือความเห็นของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ข้อ ๑8  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑7 โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นเรื่อง
ลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร หรือผู้มีอ านาจอนุญาตตามข้อ ๑4 วรรคสาม  เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ ๑9  การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลไหล่หินก าหนด และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

การพิจารณายกเว้นหรือลดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะกรณีจะค านึงถึงการ
ช่วยเหลือผู้มี รายได้น้อยประกอบด้วยก็ได้   ทั้ งนี้   ให้อยู่ ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้น 
ตั้งแต่ระดับ ๒  หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและต าแหน่ง 
ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้รับรองตามจ านวนที่ผู้ยื่นค าขอขอให้รับรอง 

ข้อ 20  รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๑9  ให้ถือว่าเป็นรายได้ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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ข้อ 21  การบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนให้
ค านึงถึงความสิ้นเปลือง  เช่น  จ านวนข้อมูลข่าวสาร  ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง  ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่าผู้อ านวยการกองขึ้นไป เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๒2  การบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ด าเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอัน
สมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 

            หมวด 6 
       ก าหนดระยะเวลา 
       ************** 
ข้อ 23  การบริการข้อมูลข่าวสารตามค าขอให้หน่วยงานด าเนินการให้บริการภายในก าหนด

ระยะเวลา ดังนี้ 
 (1)  การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค า

รับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ด าเนินการ  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
(2)  การให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานใน

สังกัด  ให้หน่วยงานในสังกัดที่มูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้  จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
(3)  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอให้มีจ านวนมาก  หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 

วัน  จะแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบภายใน 15 วัน  รวมทั้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ
ข้อมูลข่าวสารทราบด้วย     

 

หมวด 7  
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร 

*************** 

               ข้อ ๒4  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลไหล่หิน  ตั้งอยู่ที่บริเวณ ส านักงานเทศบาลต าบล
ไหล่หิน  เลขที่ -  หมู่ที่ ๒ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๓๐            
หรือติดต่อที่หมายเลยโทรศัพท์0-5427 -4523 ต่อ 11 โทรสาร 0 -5๔๒๗ -๔๕๒๓ ถึง ต่อ 1๔       
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nnikkyy@hotmail.com และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทาง Internet     
ทางเว็บไซต์  www.laihin.go.th 

     ประกาศ  ณ  วันที่  12   เดอืน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      
               (นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
       
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หินฉบับนี้  เนื่องจากระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หิน ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับลักษณะงานอ านาจหน้าท่ีในปัจจุบัน  สมควร
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องประกาศใช้ระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หินนี ้

mailto:nnikkyy@hotmail.com
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อัตราค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองข้อมูลข่าวสารของราชการ 
แนบท้ายระเบียบเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕5๙ 

******************* 
 

1. ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ก าหนดอัตรา ดังนี้ 
1.1 ขนาดกระดาษ เอ 4   หน้าละ   1  บาท 
1.2 ขนาดกระดาษ เอฟ 14  หน้าละ   1.50  บาท 
1.3 ขนาดกระดาษ บี 4    หน้าละ   2   บาท 
1.4 ขนาดกระดาษ เอ 3   หน้าละ   3   บาท 
1.5 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละ   8   บาท 
1.6 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละ 15   บาท 
1.7 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละ 30   บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ก าหนดอัตราค ารับรองละ  5  บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ บนกระดาษขนาด เอ 4 

      3.1 ส าเนาสี         หน้าละ  10  บาท 
      3.2 ส าเนาขาวด า   หน้าละ    1  บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลโดยผู้ขอต้องน าแผ่นมาเอง 
4.1 ดิสเก็ต   แผ่นละ   5  บาท   
4.2 ซีดีรอม  แผ่นละ 20  บาท   
 


