
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่
ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสาร
ท่ีทางราชการออกให้ประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณี         
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบล       
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน                 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
ค าขอลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
หน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบล  
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

 

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือ
รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าว
อันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออก
ให้ประชาชน ซึ่งนายกมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้ง
หน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือ
ใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ต าบลทุ่งทอง ได้มคี าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค า
ขอลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไป
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ัง
ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเพ่ือเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค า
ขอลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเพ่ือเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
หน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินเพ่ือเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตาม
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีต าบล           
ทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบการรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบล       
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง  

   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
ค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
หน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
ในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

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

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.
2493 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึง
ให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้
พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน เพ่ือประกอบค าขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
ค าขอขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
หน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการแจ้งขุดดินและถมดินในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎหมาย
อ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาล
ต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบเอกสารการแจ้งขุดดินและถมดิน 

   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
เอกสารการแจ้งขุดดินและถมดินให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงาน
ราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือ
ใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบล         
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอแจ้งขุดดินและถมดิน 

   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (แบบ ข.1) 

ในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่
ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบล 
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูล
หรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
เร่ือง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างในส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่
ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง ได้มีค าส่ังให้พนักงานเทศบาลต าบล 
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบ
ค าขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงาน
ราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือ
ใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบล         
ทุ่งทองหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนา
ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง 
 

   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
(นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 


