
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอการขอรับ

การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
กอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล        
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้น
มาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วนเอดส์ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอ 

รับเงินเบี้ยความพิการ  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอ 

รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
กอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการรับช าระภาษีป้าย  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการรับช าระ
ภาษีป้าย 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอช าระภาษี
ป้าย  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ี
เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล           
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอช าระภาษีป้าย   

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจและเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้
ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา  39 ทวิ           
ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้
ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้
ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างอาคารตามมาตรา  39 ทวิ  ให้
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการก่อสร้างอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการขุดดินและถมดิน  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจ
และเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน  ให้พนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการขุดดินและถมดิน 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ
การติดต่อท าธุรกรรมการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา  39 ทวิ  ให้
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การดัดแปลงอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การดัดแปลงอาคารตามมาตรา  39 ทวิ  ให้
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการดัดแปลงอาคารตามมาตรา  39 ทว ิ

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมและธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนพาณิชย์(ต้ังใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่)  กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมา
เพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน)  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ

อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน)  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
                                                               

 
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  
จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะได้มีค าสั่ง
ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ ามัน  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการ
ท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล           
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพ่ือการ

ติดต่อท าธุรกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต)  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

*************************************** 
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 คร้ังที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลด
ภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิก
การใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
และธุรกรรมอ่ืนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่ง
รับค าขอรับใบอนุญาต) 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอ่ืนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 
: ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ
ใบอนุญาต) 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 

 
                                                              (นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพ่ือการ

ติดต่อท าธุรกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

*************************************** 
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 คร้ังที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลด
ภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิก
การใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
และธุรกรรมอ่ืนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอ่ืนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 
: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
                                                               

 
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ

การติดต่อท าธุรกรรมการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3      
พ.ศ.2543  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  
จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มี
ค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  
ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ให้พนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม   
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอ 

การควบคุมแมลงและพาหะน าโรค  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและ
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออก
ให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอการควบคุมและพาหะน าโรค 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอการควบคุมและพาหะน าโรค  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและย่ืนค าขอการควบคุมและพาหะน าโรค 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอ 

การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  
เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
กอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและย่ืนค าขอการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอ 

รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  
เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
กอตอตือร๊ะ  ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและย่ืนค าขอการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
 

(นายมามะ  มาโซ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงสถานที่รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ   
ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2546  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  
จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะได้มีค าสั่ง
ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะ
น าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและยื่นค าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
                                                               

 
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอสมัครเป็น
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถ่ิน  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

 

***************************************  
 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2554  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
กอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  ให้พนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและยื่นค าขอสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                               
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอ

เปล่ียนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถ่ิน   
ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 

***************************************  
ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ

อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2554  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
กอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอเปล่ียนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น   

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น     
ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้
ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้
ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 

                                                        
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน

สงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถ่ิน  ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 
***************************************  

 

ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โด ยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  มี มติเห็นชอบมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  นั้น 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2554  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
กอตอตือร๊ะ  เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือร๊ะได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นท่ีทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  ให้พนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ  เว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
กอตอตือร๊ะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น  และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อม  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 

                                                             
(นายมามะ  มาโซ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ 


