ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการขอขอมูลข#าวสารเทศบาลตําบล
อรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลข#าวสารทางการาชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
กฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนา
เอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ
หรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน เพื่อขอขอมูลข#าวสารเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณีจําเปCนตองใชเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
คําขอขอมูลข#าวสารเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว
เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอขอมูลข#าวสาร เวนแต#ผูขอมีความ
ประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อ
ประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูขอขอมูลข#าวสารเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับแจงเรื่องราวรองทุกขของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่ อให การปฏิ บัติ ราชการตามพระราชกฤษฎีกาว# า ดวยหลักเกณฑและวิธี การบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่ง
หั ว หนาคณะรั ก ษาความสงบแห# ง ชาติ แ ละมาตรการดั ง กล# า วอั น เปC น การอํ า นวยความสะดวกและภาระของ
ประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมี
คําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการรับแจงเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณีจําเปCนตองใชเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
คํารับแจงเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการ
ดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่
จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอ
ดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูแจงเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการช#วยเหลือสาธารณภัยของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
กฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนา
เอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ
หรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการช#วยเหลือสาธารณภัยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณีจําเปCนตองใชเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
คําขอการช#วยเหลือสาธารณภัยของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสาร
ราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความ
ประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อ
ประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูขอความช#วยเหลือสาธารณภัยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการยื่นแบบคําขอขึ้นทําบัตร
ประจําตัวคนพิการของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ ส#งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบล
อรพิ มพเปCนไปตามคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ และมาตรการดังกล#า วอัน เปCน การอํานวยความ
สะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการยื่นแบบคําขอขึ้นทําบัตรประจําตัวคนพิการของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอขึ้นทําบัตรประจําตัวคนพิการของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการ
ที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ
เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจา
เจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอขึ้นทําบัตรประจําตัวคนพิการของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยหลักเกณฑการจ#ายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่
ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการ
อํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่ง
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไป
แลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตําบล
อรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มี
หนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการ
นั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาล
ตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยหลักเกณฑการจ#ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาล
ตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความ
สะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลอร
พิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่
แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น
มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบล
อรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพผูปRวยเอดสของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่ อให การปฏิ บั ติ ร าชการตาม ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว# า ดวยหลั ก เกณฑการจ# า ยเงิ น
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๒๘ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่
ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการ
อํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่ง
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไป
แลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปRวยเอดสของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปRวยเอดสของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจง
หน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มา
เพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปRวยเอดสของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับชําระภาษีปOายของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่ อให การปฏิบั ติร าชการตาม พระราชบั ญญั ติภ าษี ปOา ย พ.ศ.๒๕๑๐ และกฎหมายที่ อยู# ใน
อํ า นาจและเปC น หนาที่ ของเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พเปC น ไปตามคํ า สั่ ง หั ว หนาคณะรั กษาความสงบแห# งชาติ และ
มาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทาง
ราชการออกใหประชาชนซึ่ งนายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ มพ ไดมี คํา สั่ งใหพนั กงานเทศบาลตํ า บลอรพิ มพหรื อ
เจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการรับชําระภาษีปOายของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอการรับชําระภาษีปOายของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผู
ออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผู
ขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่
เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอการรับชําระภาษีปOายของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับชําระโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และกฎหมาย
ที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและ
มาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทาง
ราชการออกใหประชาชนซึ่ งนายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ มพ ไดมี คํา สั่ งใหพนั กงานเทศบาลตํ า บลอรพิ มพหรื อ
เจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงาน
ราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบ
คํา ขอ เวนแต# ผูขอมี ความประสงคที่จ ะนํ าเอกสารราชการนั้น มาแสดงต#อพนั กงานเทศบาลตํา บลอรพิมพหรื อ
พนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบล
อรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับชําระบํารุงทองที่ของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และกฎหมายที่อยู#
ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและ
มาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทาง
ราชการออกใหประชาชนซึ่ งนายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ มพ ไดมี คํา สั่ งใหพนั กงานเทศบาลตํ า บลอรพิ มพหรื อ
เจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการ
ที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ
เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจา
เจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เปCนอันตรายต#อสุขภาพเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงให
ยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงาน
เทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปCนอันตรายต#อสุขภาพของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปCนอันตรายต#อสุขภาพของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่
แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น
มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบล
อรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปCนอันตรายต#อสุขภาพของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียงบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.
๒๔๙๓ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการ
ใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาล
ตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงของเทศบาลตําบลอร
พิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจง
หน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มา
เพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงของเทศบาลตําบล
อรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม# การ
แกไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตาม กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอร
พิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวก
และภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอร
พิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม# การแกไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียน
พาณิชยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอการจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม# การแกไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชยของ
เทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมา
แสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นแบบคําขอการจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม# การแกไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิก
ทะเบียนพาณิชยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับชําระค#าธรรมเนียมเก็บและ
ขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่อยู#ใน
อํ า นาจและเปC น หนาที่ ของเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พเปC น ไปตามคํ า สั่ ง หั ว หนาคณะรั กษาความสงบแห# งชาติ และ
มาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทาง
ราชการออกใหประชาชนซึ่ งนายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ มพ ไดมี คํา สั่ งใหพนั กงานเทศบาลตํ า บลอรพิ มพหรื อ
เจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการรับชําระค#าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นคําขอรับชําระค#าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงาน
ราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบ
คํา ขอ เวนแต# ผูขอมี ความประสงคที่จ ะนํ าเอกสารราชการนั้น มาแสดงต#อพนั กงานเทศบาลตํา บลอรพิมพหรื อ
พนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นคําขอรับชําระค#าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการขอบานเลขที่ของเทศบาลตําบล
อรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติร าชการตาม ระเบี ยบทะเบียนกลางว# าดวยการจัดทําทะเบียนราชฎร พ.ศ.
๒๕๓๕ รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาล
ตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความ
สะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลอรพิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการขอบานเลขที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอบานเลขที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสาร
ราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความ
ประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อ
ประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นคําขอบานเลขที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการขออนุญาตก#อสรางของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่ อ ให การปฏิ บั ติ ร าชการตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
เปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและ
ภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอร
พิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการขออนุญาตก#อสรางของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขออนุญาตก#อสรางของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออก
เอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมี
ความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อ
ประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นคําขออนุญาตก#อสรางของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการแจงขุดดินและถมดินของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎหมายที่
อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพเปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและ
มาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทาง
ราชการออกใหประชาชนซึ่ งนายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ มพ ไดมี คํา สั่ งใหพนั กงานเทศบาลตํ า บลอรพิ มพหรื อ
เจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ในการแจงขุดดินและถมดินของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอแจงขุดดินและถมดินของเทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผู
ออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผู
ขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่
เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นคําขอแจงขุดดินและถมดินของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับนักเรียนระดับก#อนประถมใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส#วนทองถิ่นของเทศบาลตําบลอรพิมพ
*******************************
ตามขอ ๑๗ ของคํา สั่งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแกไข
เพิ่มเติ มกฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปCนประธาน มีมติใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานเพื่อรองรับการเปCนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม#เรียกสําเนาเอกสารที่
ทางราชการออกใหจากประชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อให การปฏิบัติราชการตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการว#าดวยหลักฐานในการรับนักเรีย น
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎหมายที่อยู#ในอํานาจและเปCนหนาที่ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
เปCนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห#งชาติและมาตรการดังกล#าวอันเปCนการอํานวยความสะดวกและ
ภาระของประชาชน จึงใหยกเลิกการใชสําเนาเอกสารทางราชการออกใหประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลอร
พิมพ ไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือเจาหนาที่ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัดไปแลว ดังนี้
๑.หามพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานในการรับนักเรียนระดับก#อนประถมในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส#วน
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๒.กรณี จํ า เปC น ตองใชเอกสารอื่ น ที่ ท างราชการออกใหในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการยื่นแบบคําขอการรับนักเรียนระดับก#อนประถมในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส#วนทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลอรพิมพที่มีหนาที่แจงหน#วยงานราชการที่เปCนผูออกเอกสารราชการดังกล#าว เพื่อใหจัดส#งขอมูลหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อประกอบคําขอ เวนแต#ผูขอมีความประสงคที่จะนําเอกสารราชการนั้นมา
แสดงต#อพนักงานเทศบาลตําบลอรพิมพหรือพนักงานเจาเจาหนาที่เพื่อประกอบคําขอดวยตัวเอง
๓.กรณี จําเปC นตองคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบาน และบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ใหพนักงานเทศบาลตําบลอร
พิมพหรือพนักงานเจาหนาที่เปCนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกล#าวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บค#าใชจ#ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล#าวนั้นจากผูยื่นคําขอการรับนักเรียนระดับก#อนประถมในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส#วน
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๔. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

