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 คณะรักษาความสงบแหงชาติไดเสนอรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ .ศ. ............. ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุม เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาแลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย เพื่อใหเปนกฎหมายกลางที่
จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อ
รับคํารองและศูนยคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหการบริการและขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบางเมือง
ที่ดิน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 
2558 ไดประกาศในราชกิจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี ้
 1. ระยะเวลาการบังคับใชของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 (มาตรา 2 และมาตรา 17) 
  โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา กลาวคือ จะมีผลใชบังคับนับแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป ยกเวนแตในเรื่องการจัดทํา
คูมือสําหรับประชาชนของการอนุญาตในแตละเรื่อง ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหผูอนุญาตตามกฎหมาย
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนในเรื่องขออนุญาตทุกประเภท เพื่อเผยแพรใหประชาชนทราบ และเขาใจถึงรายละเอียด
เอกสารและหลักฐานที่จําเปนตองใชยื่น รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจาหนาที่ไวอยาง
ชัดเจน และประชาชนก็จะตองยื่นคําขออนุญาตตามคูมือสําหรับประชาชนในเรื่องของการขออนุญาต ตั้งแตวันที่ 22 
มกราคม เปนตนไป และจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนในทุกเรื่องของการอนุญาตใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2558 
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2.คูมือสําหรับประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 11 และ มาตรา 17) 
  คูมือสําหรับประชาชนเปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับคําขออนุญาตและเปน
รายละเอียดที่ใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตที่ปรากฏอยูในคูมือ
สําหรับประชาชน โดยผูที่มีหนาที่ในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ไดแก ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาในการ
อนุญาต ซึ่งเรียกวา ผูอนุญาต โดยคูมือประชาชนดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวย 
   (1) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ  
   (2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  
   (3) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ  
  นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐอาจกําหนดใหประชาชนสามารถยื่นคําขออนุญาตผานทาง
อิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได ทั้งนี้ เมื่อสวนราชการไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอย
แลว หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ผลตองทําใหเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือ
รายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคูมือประชาชน การเปลี่ยนแปลนั้นยอมไมกระทบถึงการยื่นคําขอที่ยื่นไวโดยชอบกอน
วันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหมมีผลบังคับใช แตหากกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ ก็ใหนําการเปลี่ยนแปลงนั้นมาบังคับกับการยื่นคําขอที่ไดยื่นไวโดยขอบ
กอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับมีผลใชบังคับได 
  สําหรับการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชน ใหผูที่จะมายื่นคําขออนุญาตทราบนั้น เมื่อหนวยงาน
ของรัฐไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว หนวยงานนั้นจะตองปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนไว 
ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้นๆ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งนี้ หากประชาชน
ตองการสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําสําเนาใหโดยอาจจะคิดคาใชจายหรือไมก็ได  
 3. การรับคําขอและการพิจารณาคําขอ (มาตรา 8 ถึง มาตรา 10) 
  3.1 หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ  
   เมื่อประชาชนผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอตอเจาพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการับคําขอ
อนุญาตแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการตรวจสอบคําขอ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอม
คําขออนุญาตโดยแบงการพิจารณาเปน 
   (1) กรณีคําขอไมถูกตอง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามระบุในคูมือสําหรับ
ประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อดําเนินการ ดังนี้  
    - กรณีที่ผูยื่นคําขอสามารถแกไข หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ก็ใหผูยื่นคําขอดําเนินการในทันที 
    - กรณีที่ผูยื่นคําขอไมสามารแกไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนไดใน
ขณะนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองยื่นเพิ่มเติม 
และกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว พรอมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่ และผู
ยื่นคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยพนักงานเจาหนาที่จะตองมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหแกผูยื่นคําขอ เพื่อผูยื่นคําขอ
เก็บไวเปนหลักฐาน 
   (2) กรณีคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวนตามที่ระบุในคูมือสําหรับ
ประชาชน หรือผูยื่นคําขอไดมีการแกไขตามขอ (1) เรียบรอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูอนุญาต
ดําเนินการตามคําขอใหแลวเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน โดยพนักงานเจาหนาที่
จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นไมได หรือจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยเหตุแหงความไมสมบูรณของคํา
ขอ หรือความไมครบถวนของเอกสารหรือหลักฐานไมได 
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   (3) กรณีผูยื่นคําขอไมขอแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
พนักงานเจาหนาที่ไดแจงตาม (1) พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการคืนคําขอ พรอมทั้งแจงเปนหนังสือถึงเหตุ
แหงการคืนคําขอใหผูขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณการแจงของพนักงานเจาหนาที่ได แตใน
กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่นคําขอนั้นใหมภายใน
ระยะเวลาดังกลาว 
  3.2 การกํากับและการรับผิดชอบของพนักงานเจาหนาที่ 
   (1) การกํากับการดําเนินงานของผูอนุญาตใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน  
    เมื่อประชาชนผูยื่นคําขอใหยื่นคําขอที่มีความสมบูรณ ครบถวน ตอพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับคําขอแลว ผูอนุญาตจะตองดําเนินการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คูมือสําหรับ
ประชาชนกําหนดไว และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ   แตหากผูอนุญาต
ดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนแลว ผูอนุญาตจะตองดําเนินการแจงให
ผูอื่นขออนุญาตทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมทั้งใหสงสําเนา
การแจงดังกลาวใหสํานักงาน ก .พ.ร. ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ หาก ก .พ.ร. เห็นวาความลาชาเกินสมควรแกเหตุ หรือเกิด
จากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต ให ก .พ.ร. รายงานตอคณะรัฐมนตรีโดย
มีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน หรือระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้นก็ได  
   (2) ความรับผิดชอบของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ  
    เมื่อประชาชนผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคํา
ขอ และพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบคําขอวาเปนคําขอครบถวนถูกตองตาม 3.1 (2) แลว แตปรากฏวาใน
ระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่พบวา คําขออนุญาตนั้นไมสมบูรณหรือเอกสารประกอบคําขออนุญาต
นั้นไมครบถวนโดยเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่จนทําใหผูอนุญาตไมอนุญาตได ผู
อนุญาตมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร และมีหนาที่ในการดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินคดีกับพนักงาน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเร็ว 
   (3) ความรับผิดของผูอนุญาต  
    หากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตามคูมือสําหรับประชาชนแลวไมแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน หรือหากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาไมแลวเสร็จตามคูมือสําหรับประชาชน แลว
ไมแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน และสงสําเนาให ก.พ.ร. ทราบทุก
ครั้ง ตาม (1) ใหถือวาผูอนุญาตกระทําการหรือละเวนกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เวนแตจะเปนเพราะมี
เหตุสุดวิสัย 
  4. การจัดตั้งศูนยบริการรวม (มาตรา 7 วรรคสี)่ 
   ใหสวนราชการตางๆ จัดตั้งศูนยบริการรวมขึ้นภายในสวนราชการนั้นๆ โดยทําหนาที่
ใหบริการแกประชาชนเกี่ยวกับงานรับคําขอ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยการ
อนุญาตที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลากหลายสวนราชการในสังกัดกระทรวงมาไว ณ สถานที่แหงเดียวกัน 
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียวกัน ไมวาจะเปนการติดตอสอบถาม การ
ขอทราบขอมูล การขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี โดยติดตอเจาหนาที่ ณ 
ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยบริการรวมดังกลาวตองเปนไปตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กําหนด 
  5. การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และ มาตรา 18) 
   คณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตขึ้นไดเฉพาะในกรณีจําเปนและ
สมควร เพื่อประโยชนในการดําเนินอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยมีฐานะเปนสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปน
กรม แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได โดยอยูในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และอาจจะใหมีสาขาของศูนยรับคําขออนุญาตดังกลาวประจํากระทรวง หรือประจําจังหวัดดวยก็ได  
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  6. การทบทวนกฎหมาย (มาตรา 6) 
   ในทุกระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช ใหผูอนุญาตมีหนาที่ในการ
พิจารณากฎหมายที่ใหอํานาจในการอนุญาตวาสมควรจะปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดใหมีมาตรการ
อื่นแทนการอนุญาตหรือไม เวนแตมีความจําเปน ผูอนุญาตจะดําเนินการดังกลาวในกําหนดระยะเวลาที่เร็วนั้นก็ได 
ทั้งนี้ใหผูอนุญาตเสนอผลการพิจารณาดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี และใหคณะรัฐมนตรีรับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายดวย 
 จากการประกาศพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.
2558 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ไดดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชนเพื่อใชประโยชนถูกตองตามกฎหมายภายในตําบลดอนแกว ประชาชนตําบลดอนแกว สอบถาม และขอดู
รายละเอียดไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว รวมทั้งสามารถยื่นคําขออนุญาตเรื่องที่
เกี่ยวของ กับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ จํานวน  66 กระบวนงาน ดังนี้ 
 1. การจดทะเบียนพาณิชย  
 2. การรับชําระภาษีบํารุงทองที่  
 3. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
 4. การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส  
 5. การรับชําระภาษีปาย  
 6. การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 7. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 8. การขอตอใบอนุญาตกอสราง ดังแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร  
 9. การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจํา ผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม )  
 10.การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32  
 11.การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน  
 12.การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21  
 13.การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  
 14.การอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขา – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
 15.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
 16.การขออนุญาตเปลี่ยนใชอาคารตามมาตรา 33  
 17.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22  
 18.การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 19.การแจงขุดดิน  
 20.การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 21.การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 22.การแจงถมดิน  
 23.การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 24.การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม )  
 25.การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 26.การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)  
 27.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่แหลงสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
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28.การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม ) 
 29.การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 30.การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ) 
 31.การรอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 32.การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 33.การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 34.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
 35.การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 36.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
 37.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
 38.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  
 39.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  
 40.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 41.การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน  
 42.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  
 43.การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
 44.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
 45.การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไมเกิน 200 
ตารางเมตร 
 46.การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
 47.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
 48.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  
 49.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 50.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  
 51.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 52.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  
 53.การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
 54.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  
 55.การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
 56.การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
 57.การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน  
 58.การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
 59.การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน  
 60.การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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 61.การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 63.การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

64.การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
 65.การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรมเนื่องจากปฏิบัติหนาที่)  
 66.การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรมเนื่องจากปฏิบัติหนาที่)  
 

 
  ที่มา :  www.info.go.th 
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558  
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 132 ตอนที่ 4 ก. ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  
  หนังสือที่วาการอําเภอแมริม ที่ ชม 0023.17/454 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558  
            หนังสือที่วาการอําเภอแมริม ที่ ชม 0023.17/7561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢‹ÒÇ¡®ËÁÒÂÃÒÂà´×Í¹ 6 
 

 


