
 
 
   

  
    

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
เรื่อง ยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาเอกสารอ่ืนๆ  

        ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
………………………………………………. 

  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่  และเพ่ือความรวดเร็ว  ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่ อน                    
การปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 
และปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 ข้อที่ 17 ก าหนดว่า “…ในกรณี  
ที่ผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจด
ทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง...” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงยกเลิกการขอส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาเอกสารอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการ
ติดต่อราชการ (รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกส าเนาเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
นี้) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
                             

                            
                                           (นายชูศักดิ์   ชัยจ ารัส) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกส าเนาเอกสาร 
กระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน กฎหมำย/กฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกำศ 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

๑. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

-พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง
ปัจจุบัน 
-กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2545 

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประกาศ ณ 
วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

กองคลัง  
อบต.ยางหวาย 

๒. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

-พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง
ปัจจุบัน 
-กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2545 

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการขอ
ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

กองคลัง  
อบต.ยางหวาย 

๓. การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

-ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน 
 

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศ ณ 
วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.ยางหวาย 

๔. การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ 

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๓ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.ยางหวาย 

 
 



 
 

-๒- 
 
 

๕. การขอรับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์ -ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
 

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการ
ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.ยางหวาย 

๖. การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดินพ.ศ. ๒๕๔๗  

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับ
ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

กองคลัง 
อบต.ยางหวาย 

๗. การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ -พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘  

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
อบต.ยางหวาย 

๘. การรับช าระภาษีป้าย -พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. ๒๕๑๐  -การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับ
ช าระภาษีป้าย ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
อบต.ยางหวาย 

๙. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 
๒๑ 

-พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร 
พ ศ ๒๕๒๒  

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับ
ช าระภาษีป้าย ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

กองช่าง 
อบต.ยางหวาย 

 
 



 
 

-๓- 

๑๐. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณผีู้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็น
พำณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

-การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณี
ผู้ขอจดทะเบยีนเป็นบุคคล
ธรรมดา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณผีู้
ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะ
บุคคลและกิจการร่วมค้า 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณี
ผู้ขอจดทะเบยีนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญคณะบุคคลและกจิการ
ร่วมค้าธรรมดา ประกาศ ณ 
วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๒. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณผีู้
ขอจดทะเบียนเป็นนติิบุคคลที่ตั้งขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณี
ผู้ขอจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลที่
ตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 
 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) กรณผีู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ.การจด
ทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) กรณผีู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 



 
 

-๔- 
 

๑๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) กรณผีู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและ
กิจการร่วมคา้ 

 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) กรณผีู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญคณะบุคคลและกจิการ
ร่วมค้า ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๕. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) กรณผีู้ขอจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) กรณผีู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตา่งประเทศ
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๖. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) กรณผีู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 

๑๗. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วม
ค้า 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) กรณผีู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
คณะบุคคลและกิจการร่วมคา้
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๘. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

-พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙  
-พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็น
พาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) กรณผีู้ขอจด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคลทีต่ั้งข้ึน
ตามกฎหมายตา่งประเทศ
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

๑๙. การขอรับบ าเหนจ็ปกติหรือบ าเหน็จราย
เดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขอรับ
บ าเหน็จปกติหรือบ าเหนจ็ราย
เดือนของลูกจ้างประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ส านักปลดั 
อบต.ยางหวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 
 
 

๒๐. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน้ ามัน 

-กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้งการอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง
ก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
สถานท่ียื่นแบบค าขอและแบบ
ใบอนุญาตของการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด
ให้มีการประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายแกผู่้ได้รับความ
เสียหายจากภยัอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-พระราชบัญญัติควบคมุน้ ามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
 

การด าเนินการจัดท าประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
หวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน้ ามัน  ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
อบต.ยางหวาย 

 
 


