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เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน
เรียน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดลําปาง นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
และนายกเทศมนตรีนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ยกเลิกการขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
หรือสําเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดตอราชการ ลงวันที่
มีนาคม 2563
จํานวน 1 ชุด
ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. แจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการ
อํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให จากประชาชน) และ
ไดแจงเวียนมาตรการดังกลาวพรอมกับซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางใหสวนราชการ/หนวยงานทราบ และถือ
ปฏิบัติ แตเนื่ องจากปจจุบัน ยังมีการรองเรีย นจากประชาชนวาหนวยงานภาครัฐหลายแหงยั งคงเรียกขอสํ าเนา
เอกสารที่ทางราชการออกใหจากประชาชน
เพื่อเปนการซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางดังกลาว จึงขอใหดําเนินการ ดังนี้
1. จังหวัดลําปาง ไดมีประกาศยกเลิกการขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือสําเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดตอราชการ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของสวนราชการในภาพรวมของจังหวัด ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานพิจารณาเรงรัดการแกไขกฎหมาย
กฎ ระเบี ยบ ข อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบที่มีขอกํา หนดให ประชาชนตองยื่ นสํา เนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให ประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจง หรือรับจดทะเบียน ใหแลวเสร็จเรงดวน พรอมทั้ง
ดําเนินการยกเลิกรายการเอกสารประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจง หรือรับจดทะเบียนที่ระบุไวในคูมือ
สําหรับประชาชนใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่แกไขดวย รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวย
2. ใหหนวยงานดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมการปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวข องเพื่อใช
ยืนยั นตั วตนของผูรับบริการและตรวจสอบขอมูลเอกสารอื่น ๆ หรือเรงจั ดหาอุ ปกรณอานข อมูลบั ตรประจําตั ว
ประชาชน (Smart Card Reader) ใหเพียงพอโดยเร็ว โดยในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดนั้น
ขอใหหนวยงานกํ าชับเจาหนาที่ในสังกัดใชวิธีป ระสานกับหนวยงานผูออกเอกสารโดยตรง เพื่อใหไดมาซึ่ง สํา เนา
เอกสาร หรือใหเจาหนาที่จัดทําสําเนาเอกสารนั้นเองโดยไมเรียกเก็บคาใชจายจากประชาชนแทน ทั้งนี้ การจัดสง
เอกสารระหวางหนวยงานในกรณีดังกลาวสามารถเลือกใชวิธีจัดสงสําเนาเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได
3. ใหแจงเวียนแนวทางการดําเนินการไมรับสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให จากประชาชน ให
หนว ยงานและเจา หน า ที่ในสัง กัดทุกระดับ ทราบและถือ ปฏิบั ติอย างเครงครั ด พรอมทั้งเผยแพรป ระชาสัม พัน ธ
ประกาศการยกเลิก การขอสํา เนาเอกสารที่ ทางราชการออกให จากประชาชน และสิ ท ธิข องประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํา นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยปดประกาศให
ประชาชนทราบ ณ จุดใหบริการประชาชนทุกแหง และผานเว็บไซตของหนวยงาน
/4.ขอใหหนวยงาน...

-24. ขอใหหนวยงานรวบรวมปญ หาอุปสรรค ผลการดําเนิ นการตามมาตรการไมเ รียกรับสํา เนา
เอกสารที่ทางราชการออกให จากประชาชน การเผยแพรประชาสัมพันธประกาศยกเลิกสําเนาเอกสารฯ และสิทธิ
ของประชาชนตามพระราชบัญ ญัติการอํา นวยความสะดวกฯ แผนการดํา เนิน การแกไ ขกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบ และแผนในการเชื่อมโยงขอมูลกับ หนวยงานที่เกี่ ยวของ รายงานให
จังหวัดทราบ ตาม QR Code ทายหนังสือนี้ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อประมวลเปนขอมูลภาพรวมของ
จังหวัด
จึงเรีย นมาเพื่อถือปฏิบัติ และพิ จ ารณาดํา เนิน การในสว นที่ เกี่ ยวของ สํา หรับ อํา เภอขอใหแจง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทราบและดําเนินการตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔35 1080
e-mail : lampang.person@gmail.com

แบบรายงานขอมูลฯ

ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง ยกเลิกการขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาเอกสารอื่น ๆ
ในการติดตอราชการ
-------------------------------------

ตามขอ 17 ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
โดยมีน ายกรัฐมนตรีเปนประธาน ใหยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน เพื่อ
รองรับการเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
เห็นชอบมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให
จากประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศอื่น ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการ เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
Thailand 4.0 และมติคณะรัฐมนตรีขางตน รวมทั้งเปนการอํานวยความสะดวก และลดภาระแกประชาชนในการ
ติดตอราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศ ดังนี้
1. ใหยกเลิกขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาเอกสารอื่น ๆ จาก
ประชาชนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการ เพื่อประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจง
หรื อรั บจดทะเบียน รวมถึ งกฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ คํ า สั่ ง ข อบั งคั บ ขอกํ า หนด หรือ แนวทางปฏิ บัติ ต า ง ๆ
ที่กําหนดใหบุคคลใด ๆ ตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. กรณีจําเปนและตองการสําเนาตามขอ 1 ใหเจาหนาที่เปนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกลาวขึ้นเอง
และหามมิใหเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น
3. กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ใหใชสําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
4. ใหสวนราชการที่มีหนาที่ในการใหบริการตาง ๆ ดําเนินการตามสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

