
แบบ 1 ส าหรับ อปท. ลงข้อมูล 
 
แบบรายงานหน่วยงานจัดท าประกาศยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบ            
ตามข้อ 17  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่                
30 เมษายน 2561 

---------------------------- 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ล าดับ 

 
ชื่อกระบวนงาน 

 
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/

ข้อบังคับ/ประกาศ 
การด าเนินการ 
จัดท าประกาศ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 การลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือการรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน 

ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน เรื่อง 
ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
ลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
วังหิน ประกาศ ณ วันที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2563 

ส านักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน   

2 การลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553  

ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน เรื่อง 
ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
ลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน ประกาศ 
ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2563 

ส านักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน  

 
 

/3. ยกเลิก... 
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ล าดับ 

 
ชื่อกระบวนงาน 

 
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/

ข้อบังคับ/ประกาศ 
การด าเนินการ 
จัดท าประกาศ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 การลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 

ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน เรื่อง 
ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
ลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหิน ประกาศ ณ 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2563 

ส านักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน  

4 การติดต่อท าธุรกรรม
การเรียกเก็บภาษี 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510 

ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน เรื่อง 
ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม
การเรียกเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ในที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน ประกาศ 
ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2563 

กองคลัง 

 
 
 
 
        ลงชื่อ ผู้รายงาน 
                   (นายรักพร  บริพันธ์)  
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
 
        ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ 
              (...............................................) 
        ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช   



 
ค าอธิบาย  
 1. ล าดับ : ให้ใส่หมายเลข 1-2-3-4 ฯลฯ ตามล าดบั 
 2. ชื่อกระบวนงาน : เป็นงาน/ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริการประชาชนที่เกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ขอรับ 
  อนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น 
  เพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตรับจดทะเบียน รับจด 
  แจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวมา 
  เพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ 
  อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง 
  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติอนุญาต หรือใบอนุญาต
  หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 
  ตัวอย่างกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 3. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ : เป็นกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่รัฐหรือราชการหรือ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ ได้ใช้เพื่อปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตัวอย่างกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
 4. การด าเนินการจัดท าประกาศ : ประกาศเรื่องอะไร ประกาศเมื่อใด 
  ตัวอย่างการด าเนินการจัดท าประกาศ : ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน  เรื่อง  ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  และส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในส านักงาน
  เทศบาลเมืองสามพราน ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
 5. หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตัวอย่างหน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัดเทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
  ผู้สูงอายุในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 

-------------------- 
    

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการ                
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหินเป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน                             
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ได้มีค าสั่งให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าทีถ่ือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร ทาง
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าว
นั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
       ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 

        
(นายทบ  รัตนคช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 

 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
  ในทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 

-------------------- 
    

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบ
กับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ                        
ของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินเป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้น
มาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล    
วังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
       ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 

        
(นายทบ  รัตนคช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
เรื่อง   ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
  ผู้ป่วยเอดส์ในทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 

-------------------- 
    

   ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ นั้น 
   

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน
เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ได้มี
ค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีถ่ือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 
   1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกส าเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 
   3. กรณีจ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล    
วังหินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท า
ส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
       ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 

        
(นายทบ  รัตนคช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
 

 


