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พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



หัวขอบรรยาย

ขอบเขตการใชบังคบั๑

คูมือสําหรับประชาชน๒

การรับคําขอ๓

การพิจารณาคําขอ๔

2

การพิจารณาคําขอ๔

การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต๕

การกําหนดหลักเกณฑและตรวจสอบการดําเนินการที่ไดรับอนุญาต๖

ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต๗

ทบทวนกฎหมาย๘



ขอบเขตการใชบังคับ๑.

ดานระยะเวลา๑.๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  เวนแตมาตรา  ๑๗  ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ดังนั้น จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวนแตมาตรา ๑๗ 
ที่มีผลบังคับใชทันที



มาตรา ๔   “อนุญาต”  หมายความวา  การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดที่มี
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น  และใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต 
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตรดวย

ขอยกเวน 

ขอบเขตการใชบังคับ๑.

ดานกฎหมาย๑.๒

มาตรา ๓   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่มี
กฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง กอนจะดําเนินการใด
              บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
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ขอยกเวน 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก

(๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย

(๓)  การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๕)  การอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารดานยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ  และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน

การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือ
กับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา



มาตรา ๔ “เจาหนาที่”  หมายความถึง  เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา 

“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบ
ใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะ
เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม

ดานเจาหนาทีแ่ละหนวยงาน๑.๓

ขอบเขตการใชบังคับ๑.
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เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม

หนวยงานของรัฐ  ใหบริการ  ประชาชน

ประสานงาน
ระหวางหนวยงานของรัฐ

ดานการใหบรกิาร๑.๔

ไมอยูในบังคับ อยูในบังคับ



ผูจัดทําคูมือสําหรบัประชาชน๒.๑

คูมือสําหรับประชาชน๒

� ผูอนุญาตมีหนาที่จัดทําคูมือสําหรับประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) ใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๗)

  (พ.ร.บ. ประกาศ ๒๒ ม.ค. ๕๘ ครบ ๑๘๐ วัน วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘)

� “ผูอนุญาต”  หมายความวา  ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต
(ไมรวมผูรับมอบอํานาจ)
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คูมือสําหรับประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)๒.๒

� หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  (ถามี)  ในการยื่นคําขอ

� ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต

� รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ

� จะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได

อยางนอยตองประกอบดวย



การเผยแพร มาตรา ๗ วรรคสอง๒.๓

� ปดประกาศไว  ณ  สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ

� ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

� กรณีประชาชนขอสําเนาคูมือประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่จัดสําเนาให  โดยจะคิด
คาใชจายตามควรแกกรณีก็ได  ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย

คูมือสําหรับประชาชน (ตอ)๒
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การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)๒.๔

� ก.พ.ร. มีหนาที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน 
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม

� กรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควร  ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว



คูมือสําหรับประชาชน (ตอ)๒

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน (มาตรา ๑๑)๒.๕

� กรณีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับออกใชบังคับ และมีผลใหตองเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคูมือสําหรับประชาชน

� การเปลี่ยนแปลงดังกลาว มิใหใชบังคับกับการยื่นคําขอที่ไดยื่นไวแลวโดยชอบกอนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับ

เวนแต กฎหมายนั้นจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
เปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ
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เปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ



การรับคําขอ (มาตรา ๘)๓

หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ๓.๑

๑ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอวาถูกตอง
ครบถวนหรือไม

๒ กรณีคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบทันที

� แกไขทันทีในกรณีที่ทําได

� แกไขไมไดในทันที ใหบันทึกความบกพรองและกําหนดระยะเวลา 
และลงนามทั้งสองฝายไวในบันทึกนั้น 
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๓ กรณีคําขอถูกตอง ครบถวน หรือแกไขแลว

� เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไมได  

� ปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยอางความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวน
ของเอกสารหรือหลักฐานไมได เวนแต ความไมสมบูรณหรือความไมครบถวน 
เกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่  
ทําใหไมอาจอนุญาตได ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร



การรับคําขอ (มาตรา ๘ , มาตรา ๙) (ตอ)๓

หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ (ตอ)๓.๑

๔ กรณีที่ผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
(มาตรา ๙)

� คืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหทราบดวย

� ผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณหรือยื่นคําขอใหมได
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� กรณีความไมสมบูรณของคําขอ หรือความไมครบถวนของเอกสาร หรือหลักฐาน
เกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่ 
และเปนผลทําใหไมอาจอนุญาตได ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร

   และใหผูอนุญาตดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

   โดยไมชักชา

ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ ๓.๕



ผูอนุญาตพิจารณาแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน๔.๑

๔ การพิจารณาคําขอ (มาตรา ๑๐)

� ตองแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชน ๔.๒

� แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก ๗ วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

� สงสําเนาการแจงดังกลาวให ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

กรณี ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุหรือเกิดจากการขาด
๔.๓
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กรณี ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุหรือเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต๔.๓

� รายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหนวยงาน
หรือระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้น 

กรณีไมแจงตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒๔.๔

� ถือวาผูอนุญาตกระทําการ หรือละเวนกระทําการ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น  
เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย



๕ การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต (มาตรา ๑๒)

การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต๕.๑

� กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และ

� กิจการหรือการดําเนินการที่มีลักษณะเปนกิจการหรือดําเนินการที่ตอเนื่องกัน

� คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตก็ได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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หนาที่ของ ก.พ.ร.๕.๒

� เปนหนาที่ของ ก.พ.ร. ที่จะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต  
เพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตาม ๕.๑



ผูอนุญาต๖.๑

๖ การกําหนดหลักเกณฑและตรวจสอบการดําเนินการที่ไดรับอนุญาต (มาตรา ๑๓) 

� กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการ
ของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยการอนุญาตกําหนด

� ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางกําหนด
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พนักงานเจาหนาที่๖.๒

� ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางกําหนดกําหนด

� ดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหนาที่โดยเร็ว เมื่อมีผูไดรับความเดือดรอนรําคาญ  
หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาต 
ไมวาความจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่เองหรือมีผูรองเรียน



ศูนยบรกิารรวม (มาตรา ๗ วรรคสี่)๗.๑

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต

� ใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
อนุญาตตางๆ  ตามกฎหมายวาดวยอนุญาตไว ณ ที่เดียวกัน

๑ การจัดตั้ง

14

๒ หนาที่ ก.พ.ร.

� ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยบริการรวมรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุญาตตางๆ  ตามกฎหมายวาดวยอนุญาตไว ณ ที่เดียวกัน



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ใหคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต

� ใหศูนยรับคําขอมีฐานะเปนสวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและจะ
ใหมีสาขาของศูนยประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได

๑ การจัดตั้ง
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ใหมีสาขาของศูนยประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได

� การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และกําหนดรายชื่อกฎหมายที่จะ
อยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับคําขอไวในพระราชกฤษฎีกาดวย

มาตรา ๑๘ วรรคสี่   ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อ
รับผิดชอบภาระหนาที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการ
ดังกลาวเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดี
หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับ
อธิบดี ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการนั้น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� ผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอ  หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน  หรือคาธรรมเนียม  ณ  ศูนยรับคําขอฯ แลว  
ใหถือวาไดมีการยื่นคําขอ  หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน  หรือคาธรรมเนียมโดยชอบแลว

� เงินคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับไว ใหศูนยรับคําขอฯ นําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน หรือสงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  และแจงใหหนวยงานของ
ผูอนุญาตทราบ

๒ การดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาต
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ผูอนุญาตทราบ

� กรณีหนวยงานของผูอนุญาตหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลัง  ใหศูนยรับคําขอฯ
หักเงินดังกลาวแทน และสงมอบเงินที่หักไวนั้นใหแกหนวยงานของผูอนุญาต  โดยใหศูนยรับคํา
ขอฯ มีสิทธิหักคาใชจาย ตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงานผูอนุญาต

� ระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือประชาชน ใหนับแตวันที่ศูนยรับคําขออนุญาตสงเรื่องให
ผูอนุญาต  โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวา ๓ วันทําการ  
หากศูนยรับคําขอฯ สงเรื่องใหผูอนุญาตชากวา ๓ วันทําการ หรือไมสง ใหนําเรื่องกระทําการ
หรือละเวนกระทําการ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต
มีเหตุสุดวิสัย



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� ผูอนุญาตตองสงคูมือสําหรับประชาชนที่ถูกตองและเปนปจจุบันใหศูนยรับคําขอฯ ตามจํานวน
ที่จําเปน  และดําเนินการใหมีการฝกอบรมหรือชี้แจงใหเจาหนาที่ของศูนยรับคําขอฯ  มีความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ดวย

๓ การดําเนินการของผูอนุญาต

๔ การดําเนินการของเจาหนาที่ศูนยรับคําขออนญุาต
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� ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอ
วาถูกตองครบถวนหรือไม

� กรณีคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐาน ตองแกไขทันทีในกรณีที่ทําได
หากแกไขไมไดในทันที ใหบันทึกความบกพรองและกําหนดระยะเวลา 
และลงนามทั้งสองฝายไวในบันทึกนั้น 

� กรณีคําขอถูกตอง ครบถวน หรือแกไขแลว จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไมได  
และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยอางความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวนของ
เอกสารหรือหลักฐานไมได เวนแต ความไมสมบูรณหรือความไมครบถวน เกิดจากความประมาท
เลินเลอ หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่  ทําใหไมอาจอนุญาตได  ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร  และใหดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดย
ไมชักชา



ศูนยรับคําขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ)๗.๒

๗ ศูนยบรกิารรวม และ ศูนยรบัคําขออนุญาต (ตอ)

� รับคําขอและคาธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต

� ใหขอมูล  ชี้แจง  และแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการอนุญาต  รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปน

� สงคําขอ  หรือคําอุทธรณ พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
คอยติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด

๕ หนาที่ของศูนยรับคําขออนุญาต
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คอยติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้  คูมือสําหรับประชาชน หรือตามกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ

� กรณีที่เห็นวาหลักเกณฑหรือวิธีการในการยื่นคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดใหตองสง
เอกสารที่ไมจําเปน  หรือเปนภาระเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

� รวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรับคําขอฯ  เพื่อเสนอ
ตอ ก.พ.ร. เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป

� เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เกี่ยวกับการอนุญาต
ตางๆ  รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น



ทบทวนกฎหมาย (มาตรา ๖)๘

๘ ทบทวนกฎหมาย

� ทุกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

� ผูอนุญาตพิจารณากฎหมายวาสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาต
หรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม

� ในกรณีจําเปนผูอนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทน
ในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได

� กรณีเห็นวาสมควรปรับปรุงกฎหมาย ใหผูอนุญาตเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรี
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� กรณีเห็นวาสมควรปรับปรุงกฎหมาย ใหผูอนุญาตเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต 
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พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๗  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือการแจ้ง  
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจ้ง  ก่อนจะดําเนินการใด 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้

ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ   
การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต”  หมายความว่า  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดให้ 

การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขออนุญาต 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  

การบังคับคดี  และการวางทรัพย์ 
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมยุทธภัณฑ์  และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 

ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
ย่ืนมาพร้อมกับคําขอ  และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขอ  และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้  
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้   
ณ  ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ 
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ 
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ 

ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน  
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหน่ึงแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง 
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่  และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้  
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตส่ังการตามที่เห็นสมควร  และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบดว้ย 

ผู้ ย่ืนคําขอจะอุทธรณ์คําสั่งคืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องย่ืนคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนคําขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 
สําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า 
จะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานน้ัน 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน 
ตามมาตรา  ๗  การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น  มิให้ใช้บังคับกับการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
แต่สําหรับในกรณีกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ 
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคําขอ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้  และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ 
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  แทนการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  และเม่ือหน่วยงาน 
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว  ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว 
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ  
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีจะหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การออกใบอนุญาต  เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตท่ีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด  
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เม่ือมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ  หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต  ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตข้ึน 

ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับคําขอ  จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนคําขอ  ย่ืนคําขอ 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง 
ย่ืนคําขอ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมใด  ณ  สถานที่ใด  ถ้าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียม  ณ  ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้ถือว่าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ันแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม  (๑)  ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต  หรือส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง  ให้ศูนย์ 
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต  โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาต   
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา  ๑๐  วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น  และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๘  
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘ 

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล  ชี้แจง  และแนะนําผู้ ย่ืนคําขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการขออนุญาต  รวมตลอดท้ังความจําเป็นในการย่ืนคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง  ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งคําขอ  หรือคําอุทธรณ์  ที่ได้รับจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ย่ืนคําอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗   
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น  หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน  ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เก่ียวกับการอนุญาตต่าง  ๆ 
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก  การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงขั้นตอน 
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ  ดังน้ัน  เพ่ือให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และมีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม   
เพ่ือรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต  ณ  จุดเดียว  เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 




