ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ท)๕๐๐๖

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

เรื่อง การสมัครเปนสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙
เรียน สมาชิกราชกิจจานุเบกษาและผูสนใจทั่วไป
สิ่งที่สงมาดวย ใบสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยการเปนสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ จะสิ้นสุดลง
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทําการเปดรับสมัครสมาชิกหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
๑. วันรับสมัคร ระหวางวันที่ ๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๒. สถานที่รับสมัคร กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๓. อัตราคาสมาชิกตอป
อัตราคาสมาชิก (ตอชุด)
ประเภท ก
รับเอง
รับทางไปรษณีย
ฉบับกฤษฎีกา ๑๒๐ บาท
๓๐๐ บาท
๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ กรณีสมัครดวยตนเอง
๔.๑.๑ กรอกขอความลงในใบสมัครที่สงมาพรอมนี้
๔.๑.๒ ยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๔.๑.๓ ชําระคาสมาชิกเปนเงินสด
๔.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย
๔.๒.๑ กรอกขอความลงในใบสมัครที่สงมาพรอมนี้
๔.๒.๒ สงใบสมัครไปที่กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๔.๒.๓ ชําระคาสมาชิกเปนธนาณัติ โดยสั่งจาย ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล ๑๐๓๐๒
ระบุชื่อผูรับเงินในนาม “ผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา”
/ทั้งนี้ . . .

-๒ทั้งนี้ ขอใหแจงการบอกรับเปนสมาชิกและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด
มิฉะนั้นทานอาจจะไมสามารถสมัครเปนสมาชิกได เนื่องจากจะจัดพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ตามจํานวนผูที่สมัครเปนสมาชิกและชําระเงินไวแลว เทานั้น
อนึ่ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศโฆษณาเผยแพรราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเภท (ประเภท ก, ข, ค และ ง) ทางอินเทอรเน็ตบนเว็บไซทกลุมงานราชกิจจานุเบกษา
www.ratchakitcha.soc.go.th ตรงตามวันที่ประกาศจริงทุกเรื่อง ซึ่งสมาชิกราชกิจจานุเบกษาและ
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาตรวจดู และสั่งพิมพเอกสารบนอินเทอรเน็ตไดทุกเรื่องและตลอดเวลา
โดยไมเสียคาบริการใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังไดมอบหมายสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษาจัดพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาประเภท ข, ค และ ง เพื่อเปนบริการเสริมแกประชาชน
ทั่วไปที่สนใจโดยคิดราคาตามตนทุนแทจริงดวย หากผูใดประสงคจะสมัครเปนสมาชิกหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาประเภท ข, ค และ ง สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเปนสมาชิกไดโดยตรง
ที่กลุมงานพิมพบริการ สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๓๙๘ ตอ ๑๑๒, ๑๒๗ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๑๘๒๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางโฉมศรี อารยะศิริ)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักนิติธรรม
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๑๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๔๘

ใบสมัครสมาชิกราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก)
ประจําป พ.ศ. 2549
ที่.....................................
วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. .................
1. วันรับสมัคร 1 ก.ย. 2548 ถึง 30 พ.ย. 2548
2. การสมัคร
สวนตัว
นาย นาง นางสาว ชั้นยศ .....................................................................................
หนวยงาน .............................................................................................................................
3. สถานที่สง
ที่ทํางาน
ที่อยูป จจุบัน .........................................................................................................
..............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท ....................................................................................
-

4. หมายเลขสมาชิกเดิม
5. อัตราคาสมาชิกตอป

-

อัตราคาสมาชิก (ตอชุด)

จํานวนที่บอกรับ

ประเภท ก
ฉบับกฤษฎีกา

รับเอง

รับทางไปรษณีย

รับเอง

รับทางไปรษณีย

120 บาท

300 บาท

จํานวน .......... ชุด

จํานวน .......... ชุด

6. การชําระเงิน
เงินที่ตองชําระรวมทั้งสิ้น จํานวน .......................... บาท (...................................................................)
ชําระเงินเปน
เงินสด (เฉพาะกรณีที่สมัครดวยตนเอง)
ธนาณัติ (ไมรวมคาธรรมเนียม) เลขที่
จายเงินใหผูรับ ณ ที่ทําการไปรษณีย ทําเนียบรัฐบาล 10302
ชื่อผูรับเงิน ผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร ................................. สาขา ............................................
เลขที่ ................................... สั่งจายในนาม ผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา
สมัครเปนสมาชิก วันที่ ………/……../………..
เวลา ………………………… น.

ลงชื่อ ..................................................... ผูสมัคร
(...................................................)

รับคํารอง วันที่ …………./………/………….
เวลา ………………………… น.

ลงชื่อ ...................................................... เจาหนาที่
(...................................................)

ภายในเวลา 8 นาที/ราย นับแตเวลาที่รับสมัครดวยตนเอง

โปรดอานคําแนะนําดานหลัง Î

คําแนะนําสมาชิกราชกิจจานุเบกษา
1. สมาชิกรับดวยตนเอง
1.1 ควรมารับอยางตอเนื่องตลอดทั้งปไมนอยกวา 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง
1.2 หากไมมารับหนังสือทีจ่ ัดพิมพนบั แตวันออกเผยแพรภายในเวลา 3 เดือน จะถือวาทานสละสิทธิ์
ในการรับหนังสือเลม ตอนดังกลาว

2. สมาชิกรับทางไปรษณีย
2.1 โดยปกติจะจัดสงใหสมาชิกเปนประจําทุกสัปดาห
2.2 สมาชิกรายใดไมไดรับหนังสือ เลม ตอนใด โปรดมีหนังสือแจงไปใหทราบภายใน 3 เดือน นับแต
วันออกเผยแพรหนังสือเลม ตอนนั้น เพื่อจะไดตรวจสอบ หากมีหนังสือคงเหลือจะไดดาํ เนินการ
จัดสงใหตอไป
2.3 สมาชิกรายใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงสถานที่รับหนังสือ โปรดมีหนังสือแจงไปใหทราบลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน

3. สถานทีต่ ิดตอ
3.1 กรณีสอบถามรายละเอียดและการสมัครเปนสมาชิกบอกรับราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
3.1.1 ติดตอดวยตนเองไดที่กลุม งานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิตธิ รรม สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม) ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0-2280-9000 ตอ 122 – 126, 561 - 563
3.1.2 ติดตอทางไปรษณียถึงผูอํานวยการกลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
3.1.3 ติดตอทาง E – mail
E – mail address ratchakitcha @ hotmail.com
http://www.cabinet.thaigov.go.th
http://www.ratchakitcha.soc.go.th
3.2 กรณีการติดตอสอบถามรายละเอียดและการสมัครเปนสมาชิกบอกรับหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ประเภทอื่น (ประเภท ข ค และ ง) นอกจากฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก)
3.2.1 ติดตอสอบถามกลุมงานพิมพบริการ สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
โทร. 0-2243-0398 ตอ 112, 127 โทรสาร 0-2243-1820
3.2.2 ติดตอทางไปรษณียถึงผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (สั่งจายในนามรองผูอํานวยการ
สํานักบริหารเงินทุนและพัสดุ)

4. ขอควรระวัง
4.1 โปรดมีหนังสือแจงการบอกรับเปนสมาชิกและชําระเงินภายในวันที่ 1 ก.ย. 2548 ถึง 30 พ.ย. 2548
4.2 หากพนกําหนดเวลาตามขอ 4.1 ทานอาจจะไมสามารถสมัครเปนสมาชิกได เนื่องจากจะจัดพิมพหนังสือ
ตามจํานวนทีม่ ีผูสมัครเปนสมาชิกและชําระเงินไวแลว เทานั้น
------------------------------------

