
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
---------------------------- 

    

   ตามข้อ 17  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน  พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  ครั้งท่ี 1/2561  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเพ่ือ
รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  2  ตุลาคม  2561  มีมติเห็นชอบ
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) 
ตามท่ีสํานักงาน  ก.พ.ร. เสนอ นั้น   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายอ่ืนท่ีอยู่ในอํานาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้ประชาชน  (ตามกระบวนงานแนบท้ายประกาศ)   ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  ได้มีคําสั่งให้
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกสําเนาเอกสาร
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการ  เว้นแต่กรณีผู้รับบริการนําเอกสารมาติดต่อกับ
หน่วยงานด้วยความสมัครใจ 
   2. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบคําขอ
ต่างๆ ให้พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  มีหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานราชการท่ี
เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคํา
ขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านขามหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ให้พนักงานส่วนตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านขามหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวข้ึนเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการทําสําเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับบริการ 
   4. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายชัยโย  ตรีวิเศษ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 



 
 

กระบวนงานแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
 

  ท่ี ช่ือกระบวนงาน   หน่วยให้บริการ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

  ๑ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร        กองช่าง พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  ๒ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ        กองช่าง  
  ๓ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ        กองช่าง  
  ๔ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ        กองช่าง  
  ๕ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ        กองช่าง  
  ๖ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม

มาตรา 33 
กองช่าง  

  ๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร        กองช่าง  
  ๘ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน        กองช่าง  
  ๙ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
กองสวัสดิการสังคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 

๑๐ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความ
พิการ 

กองสวัสดิการสังคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2553 

๑๑ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการสังคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชพีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

๑๒ การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กองคลัง พระราชบญัญัติภาษโีรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 

๑๓ การรับชําระภาษีป้าย  กองคลัง พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
๑๔ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานปลัด พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2546 

๑๕ การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

 กองสาธารณสุขฯ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

๑๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

 กองสาธารณสุขฯ  

๑๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 กองสาธารณสุขฯ พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ๑๘ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ

กําจัดสิ่งปฏิกูล 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 



 
 

-๒- 
 
 

  ท่ี ช่ือกระบวนงาน   หน่วยให้บริการ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

๑๙ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 กองสาธารณสุขฯ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2545, พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

๒๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 กองสาธารณสุขฯ  

๒๑ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  กองสาธารณสุขฯ พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550, กฎกระทรวง
ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

๒๒ การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  กองสาธารณสุขฯ 

๒๓ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

สํานักงานปลัด กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัตทิะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499, พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการ
เป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546, ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง 
กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์, ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) 
เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499, 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) 
พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552, ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งสํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 
และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553, ประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์เพ่ือ
ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2555, คําสั่งสาํนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ท่ี 
1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
เลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคําขอจดทะเบียน
พาณิชย์, พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499, 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนด
แบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

๒๔ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

สํานักงานปลัด 

๒๕ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย
กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

สํานักงานปลัด 

 
 


