
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
เรื่อง ยกเลิกการใช้ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  

เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
****************** 

  ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบ
กับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น      

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เป็นไป
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้มีค าสั่งให้
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยความพิการ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ 
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้น มาเพ่ือให้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีที่จ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการ
อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  เมษายน    พุทธศักราช   2563 
 
 
          
             (นางสมัย  ชนาราษฎร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
เรื่อง ยกเลิกการใช้ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  

เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
****************** 

  ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบ
กับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น      

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เป็นไป
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้มีค าสั่งให้
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอลง 
ทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการนั้น มาเพ่ือให้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีที่จ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการ
อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอทะเบียนและยื่นค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  เมษายน    พุทธศักราช   2563 
 
 
          
             (นางสมัย  ชนาราษฎร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
เรื่อง ยกเลิกการใช้ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  

เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
****************** 

  ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบ
กับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น      

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น
การอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และธุรกรรมอื่นเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ และ
ธุรกรรมอ่ืนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพ่ือให้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดง
ต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีที่จ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการ
อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  เมษายน    พุทธศักราช   2563 
 
          
             (นางสมัย  ชนาราษฎร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
เรื่อง ยกเลิกการใช้ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  

เพื่อยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
****************** 

  ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบ
กับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น      

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอัน
เป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ในการยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ จด
ทะเบียนพาณิชย์ ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทางราชการนั้น มา เพ่ือให้ประกอบค าขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีที่จ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการ
อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ยื่นค าขอขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  เมษายน    พุทธศักราช   2563 
 
 
          
             (นางสมัย  ชนาราษฎร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
เรื่อง ยกเลิกการใช้ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  

เพื่อลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
****************** 

  ตามข้อ 17 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบ
กับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระของ
ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น      

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เป็นไป
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
จึงให้ยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้มีค าสั่งให้
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2. กรณีจ าเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพ่ือประกอบค าขอ เพ่ือ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการนั้น มาเพ่ือให้ประกอบค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบค าขอด้วยตนเอง 

3. กรณีที่จ าเป็นต้องคัดส าเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารราชการ
อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวงหรือพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ท าส าเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ 

4. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  เมษายน    พุทธศักราช   2563 
 
 
          
             (นางสมัย  ชนาราษฎร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 


