
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

เรื่อง ยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

  

  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อที่ 17 และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโนบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561     
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียก
ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลห้วยทราย เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน           
และส าเนาทะเบียนบ้านในการประกอบค าขอการขอการขออนุญาตต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ) และเห็นควรให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ยกเลิกการเรียกเก็บส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการติดต่อ 
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย โดยให้ผู้มาติดต่อราชการน าบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลห้วยทราย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนหรือตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบค าขอลงทะเบียนและยื่นค าขอ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 
  3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ให้พนักงาน     
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง 
และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอ 
  4.กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

                             
                        (นายดวงดี  ปันจันทร์) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 



แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการไม่เรียกรับส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับที่ ชื่อกระบวนงาน แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสาร
รายการทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว
ประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว และ
ห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท า
ส าเนาเอกสาร 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2 การขอลงทะเบียนและยื่น        
ค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสาร
รายการทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว
ประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว และ
ห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท า
ส าเนาเอกสาร                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553  

3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสาร
รายการทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว
ประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว และ
ห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท า
ส าเนาเอกสาร                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 

 

 



 

ล าดับที่ ชื่อกระบวนงาน แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
4 การรับแสดงตนเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 

ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชน 
- ยกเลิกการเรียกรับสมุดบัญชี
ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  
- ยกเลิกการเรียกรับบัตรประจ าตัว  
ผู้พิการ 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสาร
รายการทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว
ประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว และ
ห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท า
ส าเนาเอกสาร                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 

5 การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ 
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสาร
รายการทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว
ประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว และ
ห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท า
ส าเนาเอกสาร                       

ระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด พ.ศ.2562 

6 การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสาร
รายการทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัว
ประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว และ
ห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท า
ส าเนาเอกสาร                       

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2564 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราว   
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

 



 

ล าดับที่ ชื่อกระบวนงาน แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยทราย 
- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับ
นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนใน
สถานศึกษาพ.ศ. 2548 

8 การยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์
ตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน/เลิกประกอบพาณิชยกิจ 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 

9 - การช าระภาษีป้าย 
- การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

 - พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.
2510  
- พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 

 

 



 

 

ล าดับที่ ชื่อกระบวนงาน แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
- หมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่องกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ 

11 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
- หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องตลาด 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร 

12 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน
อาคาร 
- การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร/ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร/
เคลื่อนย้ายอาคาร 

- ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน
บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

 



 

 

ล าดับที่ ชื่อกระบวนงาน แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
13 - การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน - ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียน

บ้านส าเนาบัตรประชาชน และ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้กับประชาชน 
- กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนา
เอกสารรายการทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออก
ให้กับประชาชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าว 
และห้างมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการท าส าเนาเอกสาร 

พระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

 

 

 


