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สรุปสาระสําคัญ 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  โดยที่ปัจจุบันน้ีมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก  อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะ  

มีกฎหมายหลายฉบับที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน  การประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชนหรือ

ประชาชนต่างๆ  ก็จะต้องขออนุญาตในการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง  นอกจากน้ี

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลา  กําหนดรายละเอียดของเอกสารและ

หลักฐานที่จําเป็นที่จะต้องใช้ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณา  รวมถึงไม่ได้มีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  จนทําให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตเพ่ือ

ดําเนินการต่างๆ  เกินสมควร  อาทิเช่น  การขออนุญาตประกอบกิจการด้านการค้า  ด้านการอุตสาหกรรม  

ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ  และ  

ทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะในปี  ๒๕๕๘  น้ี  จะมี

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังน้ัน  เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตให้มีความชัดเจน  รวมท้ังมีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต            

ณ จุดเดียว  เพ่ือให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต  ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวก

แก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี         

พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ....  ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นสมควร

ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้   

บัดน้ี  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๓๒  ตอนที่  ๔ ก  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘  

แล้ว  มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

๑.  ระยะเวลาและขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 

     ๑.๑  ระยะเวลาการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ  (มาตรา  ๒  และมาตรา  ๑๗) 

            โดยที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด  ๑๘๐  วันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  



๒ 
 

 

 

ยกเว้นแต่ในเรื่องการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนของการอนุญาตในแต่ละเรื่อง  ซึ่งพระราชบัญญัติ 

ฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในเรื่องของการอนุญาต 

ทุกประเภท  เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นต้อง

ใช้ย่ืน  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  และประชาชน 

ก็จะต้องย่ืนคําขออนุญาตตามคู่มือสําหรับประชาชนในเรื่องน้ันๆ  ดังน้ัน  ในระยะเริ่มแรกจึงต้องให้ผู้อนุญาต

ตามกฎหมายเตรียมความพร้อมโดยการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในเร่ืองของการขออนุญาต  ต้ังแต่วันที่  

๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  และจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในทุกเรื่องของการอนุญาตให้แล้ว

เสร็จภายในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ด้วย   

๑.๒  ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ  (มาตรา  ๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕) 

      พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับประชาชน     

แต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง  โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ  

ได้แก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการอ่ืนใดของรัฐ  ที่มี

ภารกิจเก่ียวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  

การให้ประทานบัตร  และการให้อาชญาบัตร  ตามกฎหมายหรือกฎ  หน่วยงานของรัฐน้ันโดยผู้อนุญาตตาม

กฎหมายจะต้องดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนทุกงานบริการ  ยกเว้นแต่เรื่องดังต่อไปน้ีไม่อยู่ในบังคับ

ของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ได้แก่ 

             (๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

             (๒)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่         

ในกระบวนการพิจารณาคดี  การบังคับคดี  และการวางทรัพย์ 

             (๓)  การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

             (๔)  การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             (๕)  การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  รวมท้ัง

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์  และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  และ 

             (๖)  การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดที่ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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๒.  คู่มือสําหรับประชาชน  (มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๗) 

     คู่มือสําหรับประชาชนเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขออนุญาตและเป็น

รายละเอียดที่ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับกระบวนการขั้นตอน  รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตที่ปรากฏ

อยู่ในคู่มือสําหรับประชาชน  โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  ได้แก่  ผู้ซึ่งกฎหมาย

กําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต  หรือที่เรียกว่า  “ผู้อนุญาต”  โดยผู้อนุญาตจะต้องดําเนินการจัดทําคู่มือ

สําหรับประชาชนในทุกประเภทของการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ 

ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ภายในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘)  โดยคู่มือสําหรับประชาชน

ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  (๑)  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ   

(๒)  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และ  (๓)  รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต

จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ  นอกจากน้ี  หน่วยงานของรัฐอาจจะกําหนดให้ประชาชนสามารถย่ืนคําขอ

อนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมาย่ืนคําขอด้วยตนเองก็ได้  ทั้งน้ี  เมื่อส่วนราชการได้จัดทําคู่มือ

สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  หากมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่มีผลทําให้ต้องเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอ่ืนใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน  การเปลี่ยนแปลงนั้น 

ย่อมไม่กระทบถึงการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้โดยชอบก่อนวันที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ หรือข้อบังคับใหม่มีผลใช้

บังคับ  แต่หากกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใหม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคําขอ  ก็ให้นํา 

การเปลี่ยนแปลงน้ันมาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้โดยชอบก่อนวันที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับมีผลใช้บังคับได้ 

     สําหรับการเผยแพร่คู่มือสําหรับประชาชนให้ผู้ที่จะมาย่ืนคําขออนุญาตทราบน้ัน  เมื่อ

หน่วยงานของรัฐใดได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  หน่วยงานของรัฐน้ันจะต้องปิดประกาศ

คู่มือสําหรับประชาชนไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขออนุญาตในเรื่องน้ันๆ  และเผยแพร่ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั้งน้ี  หากประชาชนต้องการที่จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํา

สําเนาให้โดยอาจจะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ 

     เมื่อส่วนราชการได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในแต่ละกระบวนการให้อนุญาตแล้ว  

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาตในคู่มือสําหรับประชาชนว่ามีระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ซึ่งหากเห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ที่กําหนดน้ันมีความล่าช้าเกินสมควร  ให้  ก.พ.ร.  

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วด้วย 

๓.  การรับคําขอและการพิจารณาคําขอ  (มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐) 

     ๓.๑  หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ   

            เมื่อประชาชนผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับ 

คําขออนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ที่ย่ืนพร้อมคําขออนุญาต  โดยแบ่งการพิจารณาเป็น  

            (๑)  กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดตามที่ระบุในคู่มือ

สําหรับประชาชน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบในทันที  เพ่ือให้ดําเนินการดังน้ี 

                  -  กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอสามารถแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน

ได้ในขณะนั้น  ก็ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการในทันที 

                  -  กรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอไม่สามารถแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้

ครบถ้วนได้ในขณะน้ัน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานที่จะต้องย่ืนเพ่ิมเติม  และกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพ่ิมเติมไว้  

พร้อมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามในบันทึกน้ัน  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมอบสําเนา

บันทึกดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอ  เพ่ือผู้ย่ืนคําขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

             (๒)  กรณีคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามท่ีระบุในคู่มือ

สําหรับประชาชน  หรือผู้ย่ืนคําขอได้มีการแก้ไขตามข้อ  (๑)  เรียบร้อยแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

และผู้อนุญาตดําเนินการตามคําขอให้แล้วเสร็จตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน   

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนมิได้  หรือจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดย 

เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ 

             (๓)  กรณีผู้ย่ืนคําขอไม่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งตาม  (๑)  พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการคืนคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ผู้ขออนุญาตทราบ  ทั้งน้ี  ผู้ย่ืนคําขอมีสิทธิที่จะย่ืนอุทธรณ์การแจ้งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องย่ืนคําขอใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ผู้ย่ืนคําขอ

จะต้องย่ืนคําขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
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     ๓.๒  การกํากับและการรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

            (๑)  การกํากับการดําเนินการของผู้อนุญาตที่ให้เป็นไปตามคู่มือสําหรับประชาชน 

                  เมื่อประชาชนผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนคําขอที่มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคําขอแล้ว  ผู้อนุญาตจะต้องดําเนินการพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คู่มือ

สําหรับประชาชนกําหนดไว้  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  แต่หาก

ผู้อนุญาตดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว  ผู้อนุญาตจะต้อง

ดําเนินการแจ้งให้ผู้ย่ืนขออนุญาตทราบเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก  ๗  วัน  จนกว่าจะพิจารณาแล้ว

เสร็จ  พร้อมทั้งให้ส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้  ก.พ.ร.  ทราบทุกครั้ง  ทั้งน้ี  หาก  ก.พ.ร.  เห็นว่าความล่าช้า

น้ันเกินสมควรแก่เหตุ  หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  

ให้  ก.พ.ร.  รายงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือระบบการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานน้ันก็ได้ 

            (๒)  ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ 

                  เมื่อประชาชนผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ

รับคําขอ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคําขอว่าเป็นคําขอที่ครบถ้วนถูกต้องตาม  ๓.๑  (๒)            

แล้วแต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า  คําขออนุญาตน้ันไม่สมบูรณ์หรือ

เอกสารประกอบคําขออนุญาตไม่ครบถ้วนโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

จนทําให้ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตได้  ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร  และมีหน้าที่ในดําเนินการทาง

วินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 

            (๓)  ความรับผิดของผู้อนุญาต 

                  หากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว 

ไม่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  ๗  วัน  หรือหากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับ

ประชาชนแล้วไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ย่ืนคําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าทุก  ๗  วัน   และ 

ส่งสําเนาให้  ก.พ.ร.  ทราบทุกครั้งตาม  (๑)  ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการเพ่ือให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 
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๔.  การชําระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต  (มาตรา  ๑๒) 

     ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้  และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ

ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่ต่อเน่ืองกัน  คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของ  

ก.พ.ร.  จะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการ

ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได้  ทั้งน้ี  เมื่อหน่วยงานซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับ

ค่าธรรมเนียมแล้ว  หน่วยงานดังกล่าวต้องออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว  

และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่อใบอนุญาตตามกฎหมายน้ันแล้ว 

๕.  การกําหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบการดําเนินการที่ได้รับอนุญาต  (มาตรา  ๑๓) 

     ๕.๑  การกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกอบกิจการ 

             ผู้อนุญาตมีหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกอบกิจการหรือ

การดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตในเรื่องน้ันๆ  กําหนด   

     ๕.๒  การกํากับดูแลผู้ได้รับอนุญาต 

             ผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการประกอบกิจการหรือ

การดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตและหลักเกณฑ์แนวทาง 

ตาม  ๕.๑  กําหนด  อย่างไรก็ดี  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นเองหรือมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับ           

ความเดือดร้อนรําคาญหรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาต  

พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องรีบดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

๖.  การจัดต้ังศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคําขออนุญาต   

     ๖.๑  การจัดต้ังและหน้าที่ของศูนย์บริการร่วม  (มาตรา  ๗  วรรคสี่) 

             ให้ส่วนราชการต่างๆ  จัดต้ังศูนย์บริการร่วมขึ้นภายในส่วนราชการนั้นๆ  โดยทํา

หน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนเก่ียวกับงานรับคําขอและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ           

ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต  ที่มีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันจากหลากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวง   

มาไว้  ณ  สถานที่แห่งเดียวกัน  ทั้งน้ี  เพ่ือให้ประชาชนสามารถดําเนินการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว  

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล การขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ  ที่เก่ียวข้อง

แล้วแต่กรณี  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว  ทั้งน้ี  การจัดต้ังศูนย์บริการร่วมด้วย

ดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 
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     ๖.๒  ศูนย์รับคําขออนุญาต  (มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖และมาตรา  ๑๘) 

             (๑)  การจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต 

                   คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้จัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาตขึ้นได้เฉพาะในกรณี

จําเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการซึ่งไม่มี 

ฐานะเป็นกรม  แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้  โดยอยู่ใน

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และอาจจะให้มีสาขาของศูนย์รับคําขออนุญาตดังกล่าวประจํากระทรวงหรือ

ประจําจังหวัดด้วยก็ได้  ทั้งน้ี  ศูนย์รับคําขออนุญาตหรือสาขาของศูนย์อนุญาตนั้นเป็นศูนย์กลางในการรับ    

คําขอเฉพาะเร่ืองที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดรายช่ือกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การ

ดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาตเท่าน้ัน   

(๒)  การดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต 

                    (๒.๑)  เมื่อผู้ย่ืนคําขออนุญาตได้ย่ืนคําขออนุญาต  ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  

หรือชําระค่าธรรมเนียม  ณ  ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้ถือว่าได้มีการย่ืนคําขออนุญาต  ส่งเอกสารหรือ

หลักฐาน  หรือชําระค่าธรรมเนียม  โดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว 

                     (๒.๒)  กรณีที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่

เก่ียวกับการย่ืนคําขออนุญาต  ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือส่งองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานผู้อนุญาตทราบ   

                      (๒.๓)  กรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง  

ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทน  และส่งมอบเงินที่หักไว้น้ันให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต  โดยให้

ศูนย์รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานผู้อนุญาต 

                     (๒ .๔)  ระยะเวลาท่ีระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน  ให้นับแต่วันที่ 

ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาต  โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่า        

๓  วันทําการ  หากศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตช้ากว่า  ๓  วัน  หรือไม่ส่ง  ให้นําเรื่องกระทําการ

หรือละเว้นกระทําการ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

 

 

 



๘ 
 

 

 

(๓)  การดําเนินการของผู้อนุญาต 

                    ผู้อนุญาตต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนฉบับที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ 

ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น  รวมทั้งต้องดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์รับคําขออนุญาตทราบด้วย  ทั้งน้ี  เพ่ือให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

(๔)  การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคําขออนุญาต 

                     เมื่อประชาชนผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ

รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขออนุญาต  โดยแบ่งการพิจารณาเป็น  

                     (๔.๑)  กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดตามที่

ระบุในคู่มือสําหรับประชาชน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบในทันที  เพ่ือให้

ดําเนินการดังน้ี 

                              -  กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอสามารถแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม

ให้ครบถ้วนได้ในขณะนั้น  ก็ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการในทันที 

                              -  กรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอไม่สามารถแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนได้ในขณะนั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร

หรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพ่ิมเติม  และกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพ่ิมเติมไว้  

พร้อมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามในบันทึกน้ัน  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมอบสําเนา

บันทึกดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอ  เพ่ือผู้ย่ืนคําขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๔.๒)  กรณีคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามท่ี

ระบุในคู่มือสําหรับประชาชน  หรือผู้ย่ืนคําขอได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

และผู้อนุญาตดําเนินการตามคําขอให้แล้วเสร็จตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน  

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนมิได้  หรือจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดย 

เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่คําขออนุญาต

น้ันไม่สมบูรณ์หรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไม่ครบถ้วนโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ จนทําให้ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตได้  ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร  และ 

มีหน้าที่ในดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 



๙ 
 

 

 

(๕)  หน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต 

                    (๕.๑)  รับคําขอและค่าธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการอนุญาต 

                    (๕.๒)  ให้ข้อมูล  ช้ีแจง  และแนะนําผู้ย่ืนคําขอหรือประชาชนให้ทราบถึง

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการอนุญาต  รวมตลอดทั้งความจําเป็นในการย่ืนคําขออ่ืนใดที่จําเป็น 

                    (๕.๓)  ส่งคําขอ  หรือคําอุทธรณ์  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่

กําหนดในกฎหมายฉบับน้ี  คู่มือสําหรับประชาชน  หรือกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

                    (๕.๔)  กรณีที่ศูนย์รับคําขอเห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนคําขอมี

รายละเอียดหรือกําหนดให้ต้องส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น  หรือเป็นภาระเกินสมควร  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการ

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

                    (๕.๕)  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของ

ศูนย์รับคําขออนุญาตเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีสั่งการให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

                     (๕.๖)  เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  

เก่ียวกับการอนุญาตต่างๆ  รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ 

ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น 

๗.  การทบทวนกฎหมาย (มาตรา  ๖) 

     ในทุกระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันที่กฎหมายฉบับน้ีใช้บังคับ  ให้ผู้อนุญาตมีหน้าที่ในการ

พิจารณากฎหมายที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรจะปรับปรุงกฎหมาย  ยกเลิกการอนุญาต  หรือจัดให้มี

มาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่  เว้นแต่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะดําเนินการดังกล่าวในกําหนด

ระยะเวลาที่เร็วกว่าน้ันก็ได้  ทั้งน้ี  ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  และให้

คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายด้วย 

 

 




