
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
.............................................. 

  ตามข้อ 19 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 30  เมษายน  2561  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาวะของประชาชน (การไม่
เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
กฎหมายอ่ืนอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาวะของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการ
ใช้ส าเนาเอกสารการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ได้มีค าสั่งให้พนักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนั้น 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบค าขอ ให้พนักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ  เว้น
แต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน  และบัตรประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ให้พนักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอ 
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4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้

มอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงขอประกาศยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ  ส าหรับงานบริการประชาชน  จ านวน  44  กระบวนงาน  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันๆ  

 
ประกาศ   ณ   วันที่  28  เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
                                           
                                          (ลงชื่อ)         รุ่งอรุณ  ค าโมง 
                                                            (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานบริการประชาชนแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ลงวันที่  28  กันยายน  2564 
................................. 

 
ล าดับ ชื่อกระบวนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กองคลัง 
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กองคลัง 
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กองคลัง 
4 การรับช าระภาษีป้าย กองคลัง 
5 การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กองช่าง 
7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 กองช่าง 
8 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 กองช่าง 
9 การแจ้งขุดดิน กองช่าง 

10 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน กองช่าง 

11 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป กองสาธารณสุข 

13 
การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป 

กองสาธารณสุข 

14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข 
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุข 
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุข 
17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุข 
18 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุข 

19 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

กองสาธารณสุข 

20 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

กองสาธารณสุข 

21 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองสาธารณสุข 
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองสาธารณสุข 

23 
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

กองสาธารณสุข 

24 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ส านักปลัด 
25 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 
26 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านักทะเบียนอ่ืน งานทะเบียนราษฎร 
27 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน งานทะเบียนราษฎร 

 



กระบวนงานบริการประชาชนแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ลงวันที่  28  กันยายน  2564 
................................. 

 
ล าดับ ชื่อกระบวนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
27 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน งานทะเบียนราษฎร 
28 การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด งานทะเบียนราษฎร 
29 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 งานทะเบียนราษฎร 
30 การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน งานทะเบียนราษฎร 
31 การรับแจ้งตาย กรณีส านักทะเบียนอื่น งานทะเบียนราษฎร 
32 การรับแจ้งการย้ายออก งานทะเบียนราษฎร 
33 การรับการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน งานทะเบียนราษฎร 
34 การรับแจ้งย้ายเข้า งานทะเบียนราษฎร 
35 การรับแจ้งย้ายปลายทาง งานทะเบียนราษฎร 
36 การรับการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง งานทะเบียนราษฎร 
37 การขอเลขที่บ้าน งานทะเบียนราษฎร 
38 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย งานทะเบียนราษฎร 

39 
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ
บ้านเลขท่ีซ้ ากัน 

งานทะเบียนราษฎร 

40 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร 
41 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร 

42 
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ
หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 

งานทะเบียนราษฎร 

43 การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด งานทะเบียนราษฎร 
44 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย งานทะเบียนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


