
ที่ สบ ๗๓๗๐๑/                                                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
              ถนนวิหารแดง - คลองไทร    สบ  ๑๘๑๕๐ 

 

          7    เมษายน  ๒๕63 
 

เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จาก
ประชาชน) 

  

เรียน    นายอำเภอวิหารแดง 
 

อ้างถึง หนังสืออำเภอวิหารแดง ที่สบ 0023.1/ ว 1727 ลงวันที ่3 เมษายน 2563 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย        แบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฯ       
          จำนวน      1       ชุด 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอวิหารแดงได้รับแจ้งจากจังหวัดสระบุรีถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำ
คู่มือสำหรับประชาชนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังคงเรียกขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน จึงขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชนนั้น 
  

            ในการนี้เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
สำเนาเอกสารอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้ดำเนินการตามมาตรการและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์แล้ว 
นั้น   จึงขอรายงานข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้    
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                        (นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 
สำนักปลัด/งานนโยบายและแผน 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๖27-7600 
www.klongrau.go.th 
ผู้ประสาน  นางสาวสายฝน อินธิสาร 095-634-3115 
 
              “ซื่อสัตย์สุจรติ  มุ่งสมัฤทธิ์ของงาน  ยดึมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”    
 



                                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ 
  การติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

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

   ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวย  ความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 
และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่
ทางราชการออกให้ประชาชน   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และธุรกรรมอื่นเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    
       ประกาศ ณ วันที่    7   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                       (นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 



                                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวย  ความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่อยู่ใน
อำนาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออก
ให้ประชาชน   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบการรับชำระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้
ประกอบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเว้นแต่ผู้ขอชำระมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการชำระด้วยตนเอง 
   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    
       ประกาศ ณ วันที่    7   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                       (นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 



                                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระภาษีป้าย ในที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวย  ความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเปน็การ
อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระภาษีป้าย 
   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบการรับชำระ 
ชำระภาษีป้ายให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที ่เป็นผู ้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื ่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั ้นมาเพื ่อใช้
ประกอบการรับชำระภาษีป้ายเว้นแต่ผู้ขอชำระมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการชำระด้วยตนเอง 
   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับชำระภาษีป้าย 
   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    
       ประกาศ ณ วันที่    7   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                       (นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 



                                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวย  ความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอำนาจและเป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอัน
เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบการรับชำระ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือ
สำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบการรับชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเว้นแต่ผู้ขอชำระมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการชำระด้วยตนเอง 
   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    
       ประกาศ ณ วันที่    7   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                       (นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 



                                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ เช่น 

ตั้งใหม่ ยกเลิกเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
-------------------- 

    

   ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวย  ความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและ
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกลา่ว
อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ เช่น ตั้งใหม่ ยกเลิกเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบการทำ
ธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ เช่น ตั้งใหม่ ยกเลิกเปลี่ยนแปลง เป็นต้นให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่ง
ข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบการรับชำระค่าใบอนุญาตประกอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ เช่น ตั้งใหม่ ยกเลิกเปลี่ยนแปลง เป็นต้นเว้นแต่ผู้ขอชำระมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมา
แสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการชำระด้วยตนเอง 
   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที ่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั ้นจากผู ้ขอทำธุรกรรมเกี ่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ เช่น ตั ้งใหม่ ยกเลิก
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    
       ประกาศ ณ วันที่    7   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                       (นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 


