
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามมาตรการการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

---------------------------------------------- 
 

  ด้วยอ าเภอเชียงดาว แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าประกาศยกเลิก
การขอส าเนาััตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเัียนั้านหรออส าเนาเอกสารออ่น   เพอ่อด าเนินการตาม
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน) เพอ่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียัร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์
การแพร่ระัาดของโรคติดเชอ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระและไม่อ านวยความสะดวกให้กัั
ประชาชน ประกอักัันายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าชััให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว นั้น 
 

   ในการนี้ เทศัาลต าัลเมอองงาย ได้ด าเนินการจัดท าประกาศยกเลิกการขอส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเัียนั้าน หรออส าเนาเอกสารออ่น   ของงานัริการของเทศัาลต าัล   
เมอองงาย เพอ่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประกอัด้วย 
  1.. ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อลงทะเัียน
และยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  2.. ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อลงทะเัียน
และยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยความพิการ 
   3. ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อลงทะเัียน
และยอ่นค าขอรััการสงเคราะห์เัี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  4. ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านหรออส าเนาหนังสออ
รััรองนิติัุคคลเพอ่อการติดต่อท าธุรกรรมการขุดดินและถมดิน 
  5. ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านหรออส าเนาหนังสออ
รััรองนิติัุคคลเพอ่อการติดต่อท าธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรออเคลอ่อนย้ายอาคาร  
 

  เว้นแต่ ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศัาลต าัล
เมอองงายเพอ่อประกอัค าขอด้วยตนเอง และกรณีมอัอ านาจให้ัุคคลออ่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มอัอ านาจพร้อมลงนามรััรองส าเนาถูกต้อง 
 

  ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รััทราั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนัมาพร้อมหนังสออฉััันี้ด้วยแล้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรอ่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน 
หรออส าเนาหนังสออรััรองนิติัุคคลเพอ่อการติดต่อท าธุรกรรมการก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรออเคลอ่อนย้ายอาคารในส านักงานเทศัาลต าัลเมอองงาย 
--------------------------------------- 

 

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรอ่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพอ่ออ านวยความสะดวกในการประกอัธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตาม
มติคณะกรรมการขััเคลอ่อนการปฏิรูปเพอ่อรองรััการปรััเปลี่ยนตามนโยัาย  Thailand 4.0 ครั้งที่ 
1/2561 เมอ่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อรองรััการเป็นรัฐัาลดิจิทัล ประกอักััในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมอ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอัมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
  เพอ่อให้การปฏิััติราชการตามพระราชััญญัติควัคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายออ่น
ที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ของเทศัาลต าัลเมอองงาย เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงั
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการ
ใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย ได้มีค าสั่งให้
พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่ถออปฏิััติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารััตร
ประจ าประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน หรออส าเนาหนังสออรััรองนิติัุคคลประกอัค าขอจดทะเัียน
สิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมออ่นเก่ียวกััอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรออเคลอ่อนย้ายอาคาร  
  2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารออ่นที่ทางราชการออกให้ในการสอัสวนและตรวจสอัเพอ่อ
ประกอัค าขอจดทะเัียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมออ่นเกี่ยวกััอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรออเคลอ่อนย้ายอาคาร ให้พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพอ่อให้จัดส่งข้อมูลหรออส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพอ่อใช้ประกอัค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เพอ่อประกอัค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเัียนั้าน และััตรประจ าตัวประชาชน
หรออเอกสารราชการออ่น เพอ่อประโยชน์ในการปฏิััติราชการของเทศัาลต าัลเมอองงาย ให้พนักงาน
เทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็ัค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเัียนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรออเคลอ่อนย้าย
อาคาร 
   4. กรณีมอัอ านาจให้ัุคคลออ่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอัอ านาจพร้อมลงนามรััรองส าเนาถูกต้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   16  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย 



 
 

   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรอ่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน 

เพอ่อลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ในส านักงานเทศัาลต าัลเมอองงาย 
--------------------------------------- 

 

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรอ่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพอ่ออ านวยความสะดวกในการประกอัธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตาม
มติคณะกรรมการขััเคลอ่อนการปฏิรูปเพอ่อรองรััการปรััเปลี่ยนตามนโยัาย  Thailand 4.0 ครั้งที่ 
1/2561 เมอ่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อรองรััการเป็นรัฐัาลดิจิทัล ประกอักััในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมอ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอัมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   เพอ่อให้การปฏิััติราชการตามระเัียักระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เัี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และกฎหมายออ่นที่อยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าที่ของเทศัาลต าัลเมอองงาย เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย ได้มีค าสั่งให้พนักงานเทศัาลต าัล    
เมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่ถออปฏิััติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารััตร
ประจ าประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน เพอ่อลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารออ่นที่ทางราชการออกให้ในการสอัสวนและตรวจสอัเพอ่อ
ประกอัค าขอลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพอ่อให้จัดส่ง
ข้อมูลหรออส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพอ่อใช้ประกอัค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เพอ่อประกอัค าขอด้วย
ตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเัียนั้าน และััตรประจ าตัวประชาชน
หรออเอกสารราชการออ่น เพอ่อประโยชน์ในการปฏิััติราชการของเทศัาลต าัลเมอองงาย ให้พนักงาน
เทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็ัค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเัียนรััเงินยังชีพผู้สูงอายุ 
   4. กรณีมอัอ านาจให้ัุคคลออ่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอัอ านาจพร้อมลงนามรััรองส าเนาถูกต้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   16   กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย 



 
 

   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรอ่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน 

หรออส าเนาหนังสออรััรองนิติัุคคลเพอ่อการติดต่อท าธุรกรรมการขุดดินและถมดิน 
ในส านักงานเทศัาลต าัลเมอองงาย 
--------------------------------------- 

 

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรอ่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพอ่ออ านวยความสะดวกในการประกอัธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตาม
มติคณะกรรมการขััเคลอ่อนการปฏิรูปเพอ่อรองรััการปรััเปลี่ยนตามนโยัาย  Thailand 4.0 ครั้งที่ 
1/2561 เมอ่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อรองรััการเป็นรัฐัาลดิจิทัล ประกอักััในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมอ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอัมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   เพอ่อให้การปฏิััติราชการตามพระราชััญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมาย
ออ่นที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ของเทศัาลต าัลเมอองงาย เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงั
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการ
ใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย ได้มีค าสั่งให้
พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่ถออปฏิััติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารััตร
ประจ าประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน หรออส าเนาหนังสออรััรองนิติัุคคลประกอัค าขอจดทะเัียน
สิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมออ่นเกี่ยวกััอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารออ่นที่ทางราชการออกให้ในการสอัสวนและตรวจสอัเพอ่อ
ประกอัค าขอจดทะเัียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมออ่นเกี่ยวกััอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน
ให้พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพอ่อให้จัดส่งข้อมูลหรออส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพอ่อใช้ประกอัค าขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพอ่อประกอัค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเัียนั้าน และััตรประจ าตัวประชาชน
หรออเอกสารราชการออ่น เพอ่อประโยชน์ในการปฏิััติราชการของเทศัาลต าัลเมอองงาย ให้พนักงาน
เทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็ัค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเัียนการขุดดินและถมดิน 
   4. กรณีมอัอ านาจให้ัุคคลออ่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอัอ านาจพร้อมลงนามรััรองส าเนาถูกต้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    16    กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย 



 
 

   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรอ่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน  

เพอ่อลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยความพิการ 
ในส านักงานเทศัาลต าัลเมอองงาย 
--------------------------------------- 

 

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรอ่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพอ่ออ านวยความสะดวกในการประกอัธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตาม
มติคณะกรรมการขััเคลอ่อนการปฏิรูปเพอ่อรองรััการปรััเปลี่ยนตามนโยัาย  Thailand 4.0 ครั้งที่ 
1/2561 เมอ่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อรองรััการเป็นรัฐัาลดิจิทัล ประกอักััในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมอ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอัมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   เพอ่อให้การปฏิััติราชการตามระเัียักระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เัี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และกฎหมายออ่นที่อยู่ในอ านาจ
และเป็นหน้าที่ของเทศัาลต าัลเมอองงาย เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย ได้มีค าสั่งให้พนักงาน
เทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่ถออปฏิััติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารััตร
ประจ าประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน เพอ่อลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยความพิการ  
  2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารออ่นที่ทางราชการออกให้ในการสอัสวนและตรวจสอัเพอ่อ
ประกอัค าขอลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััเงินเัี้ยความพิการ ให้พนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพอ่อให้จัดส่ง
ข้อมูลหรออส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพอ่อใช้ประกอัค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เพอ่อประกอัค าขอด้วย
ตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเัียนั้าน และััตรประจ าตัวประชาชน
หรออเอกสารราชการออ่น เพอ่อประโยชน์ในการปฏิััติราชการของเทศัาลต าัลเมอองงาย ให้พนั กงาน
เทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็ัค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเัียนรััเงินเัี้ยความพิการ 
   4. กรณีมอัอ านาจให้ัุคคลออ่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอัอ านาจพร้อมลงนามรััรองส าเนาถูกต้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   16    กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
 

 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย 



 
   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรอ่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน 

เพอ่อลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััการสงเคราะห์เัี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ในส านักงานเทศัาลต าัลเมอองงาย 
--------------------------------------- 

 

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรอ่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพอ่ออ านวยความสะดวกในการประกอัธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตาม
มติคณะกรรมการขััเคลอ่อนการปฏิรูปเพอ่อรองรััการปรััเปลี่ยนตามนโยัาย  Thailand 4.0 ครั้งที่ 
1/2561 เมอ่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาััตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเัียนั้านเพอ่อรองรััการเป็นรัฐัาลดิจิทัล ประกอักััในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมอ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอัมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   เพอ่อให้การปฏิััติราชการตามระเัียักระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพอ่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และกฎหมายออ่นที่อยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าที่ของเทศัาลต าัลเมอองงาย เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงัแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย ได้มีค าสั่งให้พนักงานเทศัาลต าัล    
เมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่ถออปฏิััติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส า เนาเอกสารััตร
ประจ าประชาชนและส าเนาทะเัียนั้าน เพอ่อลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััการสงเคราะห์เัี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  
  2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารออ่นที่ทางราชการออกให้ในการสอัสวนและตรวจสอัเพอ่อ
ประกอัค าขอลงทะเัียนและยอ่นค าขอรััการสงเคราะห์เัี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้พนักงานเทศัาลต าัล
เมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว 
เพอ่อให้จัดส่งข้อมูลหรออส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพอ่อใช้ประกอัค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่
จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เพอ่อประกอัค า
ขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเัียนั้าน และััตรประจ าตัวประชาชน
หรออเอกสารราชการออ่น เพอ่อประโยชน์ในการปฏิััติราชการของเทศัาลต าัลเมอองงาย ให้พนักงาน
เทศัาลต าัลเมอองงายหรออพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็ัค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเัียนรััการสงเคราะห์เัี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   4. กรณีมอัอ านาจให้ัุคคลออ่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาััตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้มอัอ านาจพร้อมลงนามรััรองส าเนาถูกต้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าัลเมอองงาย  


