
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับแจ้งการเกิด  

กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ์พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมาย
อื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
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                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับแจ้งการย้ายปลายทาง 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ์พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมาย
อื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรับแจ้งการย้ายปลายทาง 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับแจ้งการย้ายปลายทางให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูล หรือสำเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอแจ้งการย้ายปลายทาง 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับแจ้งการย้ายออก 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมาย
อ่ืนที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรับแจ้งการย้ายออก 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับแจ้งการย้ายออกให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการ
นั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู ้ขอมีความประสงค์ที ่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนั กงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอแจ้งการย้ายออก 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอเลขที่บ้าน 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมาย
อื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอเลขที่บ้าน 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอ ขอเลขที่บ้าน ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการ
นั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู ้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอเลขที่บ้าน 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อทำสำเนาและรับรอง

สำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน               
จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์                 
ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อ
บุคคล 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ให้พนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  
เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะ
นำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำ
ขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อ
บุคคล 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ตามาตรา ๒๑ ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่
อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามาตรา ๒๑   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามาตรา ๒๑ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่ าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือ
สำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้น
มาแสดงตอ่พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามาตรา ๒๑ 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งขุดดิน 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎหมาย
อื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอแจ้งขุดดิน  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอแจ้งขุดดิน ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือ
ใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบ าล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้แจ้งขุดดิน 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งถมดิน 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส ำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎหมาย
อื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอแจ้งถมดิน  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอแจ้งถมดิน ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือ
ใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้แจ้งถมดิน 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายใุนสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและ
เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ
ดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน 

และย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่อยู่ใน
อำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงาน เทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรื อสำเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรีย กเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้รับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับชำระภาษีโรงเรือน 

และท่ีดินในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบั ตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื ่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และ
กฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้
ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้
พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่า วขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีป้าย 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามม ติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบั ตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และกฎหมายอื่นที่อยู่ใน
อำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรับชำระภาษีป้าย 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับชำระภาษีป้าย ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการ
นั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู ้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั ้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ชำระภาษีป้าย 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมือง
รามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว 
ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน
บ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕ ๖๑ มีมติ
เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและ              
ลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมือง
รามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
คำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์  
ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอ
ด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื ่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ)  
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 

  เพื ่อให ้การปฏิบัต ิราชการตามเทศบัญญัต ิเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ เร ื ่อง  ตลาด             
พ.ศ. ๒๕๔๓  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรา
มันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่ าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาต 

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๓  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมือง              
รามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที ่ทางราชการออกให้ประชาชน                    
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการสถานีบริการน้ำมันในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามเทศพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และ          
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมือง              
รามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที ่ทางราชการออกให้ประชาชน                    
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่ง
ข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้ าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วย
ตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามเทศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง การกำจัด             
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมือง
รามันห์ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว 
ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่ าว  เพื่อให้
จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่ จะนำ
เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอ
ด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผูข้อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์  

(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น                  
ตามกฎหมายต่างประเทศในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  

 ............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบั ตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสาร
ทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อ
พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอ ง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  

 
 

๔. กรณีมอบ... 
 



-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์  

(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  
 ............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือ
ใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

 
 

๔. กรณีมอบ... 
 

 



-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์  

(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที ่๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน
จำกัด)   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)  ให้พนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  
เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะ
นำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำ
ขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 



-๒- 
                                                                                                                           

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้าง
หุ้นส่วนจำกัด)  

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์  
(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ                   

คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดง
ต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั ้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน               

เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)               
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี ่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์                    
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พนักงานเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว 
เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะ
นำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำ
ขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 
 



-๒- 
                                                                                                                           

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ
  ๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน 

เป็นบุคคลธรรมดาในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)                
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี ่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์                  
พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดง
ต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน                 

เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด                       
และบริษัทมหาชนจำกัดในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื ่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)                 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี ่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์                    
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วน
จำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 



 
-๒- 

                                                                                                                           
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้น ส่วน
สามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด     

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน                 

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื ่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)                    
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการ
ร่วมค้า   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี ่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์                    
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   
 ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู ้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้น
แต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 



-๒- 
                                                                                                                           
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)                    
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการ
ร่วมค้า    

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์              

(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำ เนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
หรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 
 

 



-๒- 
                                                                                                                           
ค่าใช้จ่ายที ่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั ้นจากผู ้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)                   
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  
  ๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์               

(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดาในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการ
นั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู ้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั ้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 
 

 



-๒- 
                                                                                                                           
ค่าใช้จ่ายที ่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั ้นจากผู ้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)                   
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
  ๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์               

(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณี
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมือง               
รามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้
จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำ
เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอ
ด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 
 



 
-๒- 

                                                                                                                           
ค่าใช้จ่ายที ่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั ้นจากผู ้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)                   
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล  
  ๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์                 

(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน             
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดง
ต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ 

 
ค่าใช้จ่าย... 

 
 
 

 



-๒- 
                                                                                                                           
ค่าใช้จ่ายที ่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั ้นจากผู ้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)                      
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการ
ร่วมค้า 
  ๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ)  
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับขออนุญาตทำการ

โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประช าชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
พ.ศ.๒๔๙๓  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรา
มันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว 
ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
 ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำ
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื ่องขยายเสียง ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือ
สำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้น
มาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

สถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
  เพื ่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๐๐  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมือง             
รามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว 
ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการสว่น
ท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมี
ความประสงค์ที ่จะนำเอกสารราชการนั ้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิ ให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 

 
 

๔. กรณีมอบ... 
 
 



-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอเปลี่ยนแปลง 

ผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื ่อขอเปลี ่ยนแปลงผู ้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่ วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็ บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู ้ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

 
๔. กรณีมอบ... 

 
 
 



-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น 

 
๔. กรณีมอบ... 

 
 

 



 
-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อโอนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎหมาย
อื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 

 
 

๔. กรณีมอบ... 
 
 



 
-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการ
อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที ่ทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออก
เอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช ้จ ่ายที ่เก ิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั ้นจากผู้ ขอรับนักเร ียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา                        
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๔. กรณีมอบ... 
 



-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ี 

ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการ
อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที ่ทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว  เพื่อให้ จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอชำระภาษีบำรุงท้องที่   

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อสมัครเป็นสมาชิก 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

............................................................. 

  ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื ่อวันที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน                     
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
  ๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร 
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 
  ๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบคำขอสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าว  เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ท่ีจะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ประกอบคำขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่า วขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

 
๔. กรณีมอบ... 

 
 
 



 

-๒- 

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ              
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                                  (นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 


