
 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อการ 
                              รับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครอง 
                              ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอนัเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การรับบ าเหน็จ
พิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจาก
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 

  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ า
หรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี 
  2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท  
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(กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียน 
                               และยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอัน
เป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
  2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับการ 
                               สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี 
  2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ี
จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับ 
                              บ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
                              ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จ
ปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้
ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้
พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี     
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
หน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
ส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุ 
                               ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจ
และเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี   
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ให้พนักงานส่วน
ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสาร
ทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุ 
                               ใบอนุญาต ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี   
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงาน
ส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้
ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
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ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
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                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิง
ปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงาน
ส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้
ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอ 
                               ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิง
ปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงาน
ส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้
ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอ 
                               รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การขอรับบ าเหน็จ
พิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ า 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ า 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับช าระ 
                              ภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การรับช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว 
เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน า
เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการโอนใบ 
                               อนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันอากาศยานขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันอากาศยาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจ
และเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน
อากาศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอรับการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันอากาศยาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้
พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็น
ผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอ
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ ามันอากาศยาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่อใบ 
                               อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                               อาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ี
อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วน
ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอรับการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงาน
ราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อ ขอใช้
ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
 

 
 



 
 
 
 

-2- 
 
 

  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับรองเป็น 
                               องค์กรสวัสดิการชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การรับรองเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอรับการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการโฆษณา 
                               ด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ ขององค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลอาฮี 
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  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การโฆษณาด้วยการ
ปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่
ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสาร
ท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ 
หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการโฆษณาปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้
พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็น
ผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอ
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ 
หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
 
 

 



 
 
 
 

-2- 
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                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอ 
                              ใบอนุญาตประกอบกิจการ การเก็บ และขนส่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
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  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
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เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การขออนุญาต
ประกอบกิจการรับท า การเก็บ และขนส่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนญาตประกอบกิจการรับท า การเก็บ และ
ขนส่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า การเก็บ และขนส่งปฏิกูล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงาน
ส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้
ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า การเก็บ 
และขนส่งปฏิกูล   ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับ 
                               นักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง การรับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบรับ 
                               รองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 ขององค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การขอใบรับรอง
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่น
ท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วน
ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 32 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้
พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็น
ผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอ
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียน 
                               และยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การลงทะเบียน
และยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วน
ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสาร
ทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการขอลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับช าระ 
                               ภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การรับช าระภาษี
ป้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการรับช าระภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮี  
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการรับช าระภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบ
ค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการรับช าระภาษีป้าย  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี  
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  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     9    มิถุนายน    2563 

 
 
 
 

(นายณัฐวัฒน์   สันหาชนานันท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับช าระ 
                               ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การรับช าระ
ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการรับช าระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี  
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการรับช าระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
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                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                     เรื่อง    ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการแจ้งถมดิน 
                               ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

                                             ........................................................... 

  ตามข้อ 17 ของค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.2560  และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2  ตุลาคม  
2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น 

                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เรื่อง  การแจ้งถมดิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
อาฮี เป็นไปตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี ได้มีค าส่ังให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
  1.ห้ามพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ในการแจ้งถมดิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
                     2.กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
ค าขอการแจ้งถมดิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ส่งข้อมูลหรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมา
แสดงต่อพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบค าขอด้วย
ตนเอง 
  3.กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ให้พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอติดต่อการรับช าระการแจ้งถมดิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี  
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ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อขอใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสาร
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