
 

 

 
   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   

เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร. เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ย   การจ่ายเงิน
สงเคราะห์             เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และกฎหมายอ่ืน
ท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของ    เทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็น     การอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน   จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรี
ต าบลชะรัด  ไดมี้ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นเพื่อการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบค าขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์    ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีแจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว    
เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร        ทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค าขอ   เวน้แต่  ผูข้อ



มีความประสงคท่ี์จะน าเอกส ารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี   เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชน    หรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะ
รัด  ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าว
ข้ึนเอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี            เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผูข้อรับการ
สงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

          
         (นายสุกรี     หรีมหนก) 

    นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร. เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
จ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2552  และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่น
อ านาจและเป็นหนา้ท่ีของ    เทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็น     การอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน   
จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ได้
มีค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   เพื่อการลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอาย ุ
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบการลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ    ใหพ้นกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีแจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทาง



ราชการดงักล่าว   เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค าขอ 
เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกส ารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัด
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัร ประจ าตวั
ประชาชน    หรือเอกสารราชการอ่ืน   เพื่อประโยชนใ์ นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะ
รัด  ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง   และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิด จากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจาก ผูข้อลงทะเบียนและ
ยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ  
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                 
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบีย้ความพกิาร 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร. เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ย  หลกัเกณฑก์าร
จ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2553   และกฎหมายอ่ืน
ท่ีอยูใ่นอ านาจและ    เป็นหนา้ท่ีของ เทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน   
จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ได้
มีค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   เพื่อการลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ         เพื่อประกอบ การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ    ให้พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือ    พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีแจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสาร



ทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร ทางราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค า
ขอ เวน้แต่ ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกส ารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะ
รัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน เพื่อประโยชนใ์ นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด
ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการ
ลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

              
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การจดทะเบียนพาณชิย์  (ตั้งใหม่)  

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร. เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499  และ
กฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน  จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรี
ต าบลชะรัด  ไดมี้ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ถือปฏิบติั โดย
เคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย ์ (ตั้งใหม่)  
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบการจดทะเบียนพาณิชย ์  (ตั้งใหม่)  ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี            มีหนา้ท่ีแจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการ
ดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร ทางราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค าขอ   เวน้แต่  



ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกส ารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี   เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน   เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการ
จดทะเบียนพาณิชย ์ (ตั้งใหม่)  
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

       เพือ่การจดทะเบียนพาณชิย์  (เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบียน)  

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร. เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499  และ
กฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน  จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรี
ต าบลชะรัด  ไดมี้ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ถือปฏิบติั โดย
เคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย ์  (เปล่ียนแปลง
รายการจดทะเบียน)   2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้น
การสอบสวนและตรวจสอบ        เพื่อประกอบการจดทะเบียนพาณิชย ์  (เปล่ียนแปลงรายการจด
ทะเบียน)  ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ีแจง้หน่วยงานราชการ
ท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา



เพื่อใชป้ระกอบค าขอ เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกส ารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน  เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการ
จดทะเบียนพาณิชย ์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

              
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

   เพือ่การจดทะเบียนพาณชิย์ (เลกิประกอบพาณชิยกจิ)  

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร. เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499  และ
กฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน  จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรี
ต าบลชะรัด  ไดมี้ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย ์  (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ)  
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบ การจดทะเบียนพาณิชย์   (เลิกประกอบพาณิชยกิจ )  ใหพ้นกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   มีหนา้ท่ีแจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสาร
ทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค า



ขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนกังานเทศบาลต าบลชะ
รัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน   เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล   ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการ จด
ทะเบียนพาณิชย ์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

               
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

   เพือ่การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ .ศ. 2535  และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม พ .ศ. 2550  และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   
เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน   จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด        ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด  
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด    ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี    มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  
เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร        ทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค าขอ   เวน้แต่  ผูข้อ



มีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล   ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอใบอนุญาต
จดัตั้งตลาด 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

               
(นายสุกรี     หรีมหนก) 
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แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ .ศ. 2535  และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม พ .ศ. 2550  และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   
เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน   จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้
ประชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด        ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   
ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี   แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผู ้



ออกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้
ประกอบค าขอ   เวน้แต่   ผูข้อมีความประสง คท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืนเพื่อประโยชนใ์ นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด  
ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัด  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                 
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

       เพือ่การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน า้มนั 

(ระยะที ่1 : ขั้นตอนออกค าส่ังรับค าขอรับใบอนุญาต) 
-------------------- 

  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ .ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของ
เทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  
อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด        ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบล
ชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน ้ามนั  (ระยะท่ี  1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบการขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั   (ระยะท่ี  
1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต )  ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังาน



เจา้หนา้ท่ี   มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่ง
ขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา   เพื่อใชป้ระกอบค าขอ   เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงค์
ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อ
ประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั   (ระยะท่ี   1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ
ใบอนุญาต) 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

              
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

                                           นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 

 
   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   

เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

       เพือ่การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน า้มนั 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ .ศ. 2542  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของ
เทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  
อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด        ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบล
ชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร

บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียน บา้น  เพื่อการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานีบริการน ้ามนั 

  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบ การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั   ให้
พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อก



เอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้
ประกอบค าขอ   เวน้แต่   ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด  
ใหพ้นกังานเทศบาล      ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียก เกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

              
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

       เพือ่การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการสถานีบริการน า้มนั 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ .ศ. 2542  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของ
เทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  
อนัเป็นการอ านวย ความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน   จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด        ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาล
ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน ้ามนั 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั    ให้
พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็ นผูอ้อก



เอกสารทางราชการดงักล่าว   เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้
ประกอบค าขอ   เวน้แต่   ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบ าลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอออกใบ
แทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั    
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                  
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   
 

 
   ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด   

เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

       เพือ่การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกจิการสถานีบริการน า้มนั 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ .ศ. 2542  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของ
เทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  
อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน   จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด        ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาล
ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการ
สถานีบริการน ้ามนั 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อประกอบการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั   ให้
พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็ นผูอ้อก



เอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้
ประกอบค าขอ   เวน้แต่   ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี             เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผูข้อการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                  
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การขอปรับปรุงรายการกรณบุีคคลซ่ึงไม่มสัีญชาติไทย/บุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบียนเคย

มช่ืีออยู่ในทะเบียนประวตัิ  แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวตัิและฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไม่มี



สัญชาติไทย /บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ประวติั   แต่ถูกจ าหน่าย
รายการออกจากทะเบียนประวติัและฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ  เพื่อการขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย /บุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเคยมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ประวติั   แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวติั และ
ฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้
หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้น
มาแสดงต่อพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี    เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล       ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี             เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอปรับปรุง
รายการกรณีบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย /บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีช่ืออยูใ่นทะเบียน
ประวติั   แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวติัและฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร 
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  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การขอปรับปรุงรายการกรณไีม่ปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไม่มสัีญชาติไทยในฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน   (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏ
รายการบุคคลซ่ึงไม่มี      สัญชาติไทยในฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร 



  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ  เพื่อการ  ขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยใน
ฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้
หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้น
มาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี              เพื่อประกอบค าขอดว้ย
ตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี             เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอปรับปรุง
รายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย     ในฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร 
 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การขอเลขทีบ้่าน 
-------------------- 

    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการขอเลขท่ีบา้น 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ  เพื่อการ  การขอเลขท่ีบา้น ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มี
หนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการ         ท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูล
หรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา             เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงค์



ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   เพื่อ
ประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี             เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผูข้อเลขท่ีบา้น 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

               
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การจ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณคีนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
ทีม่ ี

ใบส าคญัประจ าตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 
-------------------- 

    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   เพื่อการจ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจาก



ทะเบียนบา้น    กรณี     คนสัญชาติไทยหรือคนต่างดา้วท่ีมีใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วตายใน
ต่างประเทศ 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ  เพื่อการ  จ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้น    กรณีคนสัญชาติไทย
หรือคนต่างดา้วท่ีมีใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วตายในต่างประเทศ ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะ
รัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   มีหนา้ท่ี       แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการ
ดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  
ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี   เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล  ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอจ าหน่ายช่ือ
และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้น   กรณี         คนสัญชาติไทยหรือคนต่างดา้วท่ีมีใบส าคญั
ประจ าตวัคนต่างดา้วตายในต่างประเทศ 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การจ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมือ่มคี าส่ังศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 
-------------------- 

    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการจ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียนบา้น  เม่ือมีค  าสั่งศาลใหผู้ใ้ดเป็นคนสาบสูญ 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อการจ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้น   เม่ือมีค  าสั่งศาลให้
ผูใ้ดเป็นคนสาบสูญ ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   มีหนา้ท่ี   แจง้



หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมี      ความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี       เพื่อประกอบค าขอดว้ย
ตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด  
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง   และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอการ
จ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบา้น  เม่ือมีค  าสั่งศาลใหผู้ใ้ดเป็นคนสาบสูญ 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคล อ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

              
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การเพิม่ช่ือ  กรณคีนทีไ่ม่มสัีญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
-------------------- 

    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   เพื่อการเพิ่มช่ื อ  กรณีคนท่ีไม่มีสัญชาติไทย
ต่อมาไดรั้บสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ  เพื่อการเพิ่มช่ือ  กรณีคนท่ีไม่มีสัญชาติไทยต่อมา ไดรั้บสัญชาติไทยตามกฎหมาย   ให้
พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อก



เอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา เพื่อใช้
ประกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน า   เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการ
เพิ่มช่ือ  กรณีคนท่ีไม่มีสัญชาติไทยต่อมาไดรั้บสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

            
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การรับแจ้งการย้ายเข้า 
-------------------- 

    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการ รับแจง้การยา้ยเขา้  
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อการรับแจง้การยา้ยเขา้   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา     เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน า



เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบ
ค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล  ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการรับ
แจง้การยา้ยเขา้   
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                 
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง   ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว  แต่ใบแจ้งการย้ายทีอ่ยู่สูญหายหรือช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 
-------------------- 

  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม ระเบียบส านกัทะเบียนกลาง   วา่ดว้ย   การจดัท า
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551  และกฎหมายอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  จึง
ใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ไดมี้
ค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี        ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  
ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการรับแจง้การยา้ยออกแลว้   แต่ใบแจง้การ
ยา้ยท่ีอยูสู่ญหายหรือช ารุดก่อนแจง้ยา้ยเขา้ 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อการรับแจง้การยา้ยออกแลว้   แต่ใบแจง้การยา้ย ท่ีอยูสู่ญหายหรือช ารุดก่อน
แจง้ยา้ยเขา้   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี   มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงาน
ราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทาง



ราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมี    ความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้น
มาแสดงต่อพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี       เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล   ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึนเอง   
และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการรับ
แจง้การยา้ยออกแลว้   แต่ใบแจง้การยา้ยท่ีอยูสู่ญหายหรือช ารุดก่อนแจง้ยา้ยเขา้ 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

        
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 

เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
เพือ่การแจ้งเร่ิมประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่ 2 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัโรงงาน   พ.ศ. 2535  และกฎหมายอ่ืน
ท่ีอยู ่     ในอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  
จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  ได้
มีค  าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวก
ท่ี  2 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อการแจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี  2   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะ
รัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี     มีหนา้ท่ี   แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการ
ดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  



ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต า บลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี              เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอเพื่อการ
แจง้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี  2     
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
เพือ่การแจ้งเร่ิมประกอบกจิการหลงัหยุดด าเนินงานติดต่อกนัเกนิกว่าหน่ึงปี 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ.  2535  และกฎหมายอ่ืน
ท่ีอยู ่      ในอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  
จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัดไดมี้
ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น   เพื่อการแจง้เร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุ
ด าเนินงานติดต่อกนัเกินกวา่หน่ึงปี 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ        เพื่อการแจง้เร่ิมประกอบกิจการหลงัหยดุด าเนินงานติดต่อกนัเกินกวา่หน่ึงปี    ให้
พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็ นผูอ้อก
เอกสารทางราชการดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา เพื่อใช้



ประกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังาน
เทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอ  เพื่อการแจง้เร่ิม
ประกอบกิจการหลงัหยดุด าเนินงานติดต่อกนั    เกินกวา่หน่ึงปี   
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

                
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 

เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
เพือ่การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกนัเกนิกว่าหน่ึงปี 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ.  2535  และกฎหมายอ่ืน
ท่ีอยู ่      ในอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัดเป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  
จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัดไดมี้
ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการแจง้หยดุด าเนินงานติดต่อกนัเกินกวา่
หน่ึงปี 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ           เพื่อการแจง้หยดุด าเนินงานติดต่อกนัเกินกวา่หน่ึงปี    ใหพ้นกังานเทศบาลต าบล
ชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี     มีหนา้ท่ี   แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็ นผูอ้อกเอกสารทางราชการ
ดงักล่าว  เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  



ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต า บลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด   
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง   และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอการแจง้หยดุ
ด าเนินงานติดต่อกนัเกินกวา่หน่ึงปี 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

    
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 

เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
เพือ่การรับช าระภาษบี ารุงท้องที ่

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตาม พระราชบญัญติัภาษีบ ารุ งทอ้งท่ี  พ.ศ. 2508   และ
กฎหมายอ่ืน    ท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  และมาตรการดงักล่าว   อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน  จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรี
ต าบลชะรัด ไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบติั โดย
เคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการ รับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ           เพื่อการรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี    มีหนา้ท่ี               แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็ นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว   
เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสาร       ทางราชการนั้นมา เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อ



มีความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน   เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอการรับช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 256 

               
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพือ่การรับช าระภาษป้ีาย 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ .ศ. 2510  และกฎหมายอ่ืน
ท่ีอยู ่    ในอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ ประชาชน  
จึงใหย้กเลิกการใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลชะรัดไดมี้
ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการ รับช าระภาษีป้าย  
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ           เพื่อการรับช าระภาษีป้าย  ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
มีหนา้ท่ี  แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว   เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา    เพื่อใชป้ระกอบค าขอ  เวน้แต่  ผูข้อมีความประสงคท่ี์จะน า



เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบ
ค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด    
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัด  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง  และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผูข้อรับช าระภาษีป้าย 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

               
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 

เร่ือง  ยกเลกิการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
เพือ่การรับช าระภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 

-------------------- 
    
  ตามขอ้  17   ของค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เร่ือง  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย   เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  
และตามมติคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  Thailand 4..0 
คร้ังท่ี  1/2561                เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติใหย้กเลิก
การใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น    เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ประกอบกบัในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เม่ือวนัท่ี   2  ตุลาคม  2561   มีมติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจ้าก
ประชาชน)   ตามท่ีส านกังาน  ก.พ.ร.  เสนอ  นั้น  
  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ .ศ. 2475  
และกฎหมายอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลชะรัด   เป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติและมาตรการดงักล่าว  อนัเป็นการอ านวยความสะดวกและลด
ภาระของ ประชาชน  จึงใหย้กเลิก      การใชส้ าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหป้ระชาชน   ซ่ึง
นายกเทศมนตรีต าบลชะรัดไดมี้ค าสั่งใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีถือ
ปฏิบติัโดยเคร่งครัดไปแลว้  ดงัน้ี 
  1.  หา้มพนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี เรียกส าเนาเอกสาร
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  เพื่อการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  2.  กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกใหใ้นการสอบสวนและ
ตรวจสอบ           เพื่อการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   ใหพ้นกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  มีหนา้ท่ี        แจง้หน่วยงานราชการท่ีเป็ นผูอ้อกเอกสารทางราชการดงักล่าว   
เพื่อใหจ้ดัส่งขอ้มูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา    เพื่อใชป้ระกอบค าขอ   เวน้แต่  ผูข้อมี



ความประสงคท่ี์จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ พนกังานเทศบาลต าบลชะรัดหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  เพื่อประกอบค าขอดว้ยตนเอง 
  3.  กรณีจ าเป็นตอ้ง คดัส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบา้น และบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน    เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลชะรัด  
ใหพ้นกังานเทศบาล     ต าบลชะรัดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวข้ึน
เอง   และหา้มมิใหเ้รียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ี เกิดจากการท าส าเนาดงักล่าวนั้นจากผู ้ ขอรับช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
  4.  กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน   ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของ         ผูม้อบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. 2563 

              
(นายสุกรี     หรีมหนก) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 


