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พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการ 

พจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หวัขอ้บรรยาย 

ขอบเขตการใชบ้งัคบั ๑ 

คูม่อืส าหรบัประชาชน ๒ 

การรบัค าขอ ๓ 

การพจิารณาค าขอ ๔ 

การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนญุาต ๕ 

การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบการด าเนนิการทีไ่ดร้บัอนุญาต ๖ 

ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต ๗ 

ทบทวนกฎหมาย ๘ 
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ขอบเขตการใชบ้งัคบั ๑. 

ดา้นระยะเวลา ๑.๑ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชบ้ังคับเมือ่พน้กําหนดหนึง่รอ้ยแปดสบิวัน
นับแต่วันประกาศ ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา  ๑๗  ใหใ้ชบ้ังคับ
ตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป   

 พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก  
เมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
 ดังนัน้ จงึมผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวน้แตม่าตรา ๑๗ 
ทีม่ผีลบงัคบัใชท้ันท ี
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 มาตรา ๔   “อนุญาต”  หมายความว่า  การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมใหบุ้คคลใดกระทําการใดที่มี
กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมกอ่นกระทําการนัน้  และใหห้มายความรวมถงึการออกใบอนุญาต 
การอนุมัต ิการจดทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน การรับแจง้ การใหป้ระทานบัตรและการใหอ้าชญาบัตรดว้ย 

ขอ้ยกเวน้  

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตนิีม้ใิหใ้ชบ้ังคับแก ่

 (๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี

 (๒) การพจิารณาพพิากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจา้หนา้ที่ในกระบวนการ
พจิารณาคด ีการบังคับคด ีและการวางทรัพย ์

 (๓)  การดําเนนิงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

 (๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 (๕)  การอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตกิารทางทหารดา้นยุทธการ  รวมทัง้ตามกฎหมาย
เกีย่วกบัการควบคมุยทุธภัณฑ ์ และกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานผลติอาวธุของเอกชน 

 การยกเวน้ไม่ใหนํ้าบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตนิี้มาใชบ้ังคับแกก่ารดําเนนิกจิการใดหรอื
กบัหน่วยงานใดนอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา  

ขอบเขตการใชบ้งัคบั ๑. 

ดา้นกฎหมาย ๑.๒ 

 มาตรา ๓   พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบยีนหรอืการแจง้ทีม่ี
กฎหมายหรอืกฎกําหนดใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบยีน หรอืแจง้ กอ่นจะดําเนนิการใด 
              บทบัญญัตขิองกฎหมายหรอืกฎใดทีข่ัดหรอืแยง้กบัพระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีแ้ทน 
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 มาตรา ๔  “เจา้หนา้ที”่  หมายความถงึ  เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิัต ิ
ราชการทางปกครอง 
 
 
มาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฎบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิา่  

“เจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ บคุคล คณะบคุคล หรอืนติบิคุคล ซึง่ใชอํ้านาจหรอืไดรั้บมอบ
ใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตัง้ข ึน้ในระบบราชการ รัฐวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรัฐหรอืไมก่็ตาม 

หน่วยงานของรัฐ  ใหบ้รกิาร  ประชาชน 

ประสานงาน 
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ 

ดา้นเจา้หนา้ทีแ่ละหนว่ยงาน ๑.๓ 

ขอบเขตการใชบ้งัคบั ๑. 

ดา้นการใหบ้รกิาร ๑.๔ 

ไมอ่ยูใ่นบงัคบั อยูใ่นบงัคบั 
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ผูจ้ดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน ๒.๑ 

คูม่อืส าหรบัประชาชน ๒ 

 ผูอ้นุญาตมหีนา้ทีจ่ดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึง่) ใหเ้สร็จสิน้ 

ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา (มาตรา ๑๗) 

  (พ.ร.บ. ประกาศ ๒๒ ม.ค. ๕๘ ครบ ๑๘๐ วนั วนัที ่๒๐ ก.ค. ๕๘) 

 “ผูอ้นุญาต”  หมายความวา่  ผูซ้ ึง่กฎหมายก าหนดใหม้อี านาจในการอนุญาต 

(ไมร่วมผูร้บัมอบอ านาจ) 

คูม่อืส าหรบัประชาชน (มาตรา ๗ วรรคหนึง่) ๒.๒ 

 หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไข  (ถา้ม)ี  ในการยืน่ค าขอ 

 ข ัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต 

 รายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีผู่ข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่มาพรอ้มกบัค าขอ 

 จะก าหนดใหย้ืน่ค าขอผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ทนการมายืน่ค าขอดว้ยตนเองก็ได ้

อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
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การเผยแพร ่มาตรา ๗ วรรคสอง ๒.๓ 

 ปิดประกาศไว ้ ณ  สถานทีท่ ีก่ าหนดใหย้ืน่ค าขอ 

 ทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

 กรณีประชาชนขอส าเนาคูม่อืประชาชน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีจ่ดัส าเนาให ้ โดยจะคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามควรแกก่รณีก็ได ้ ใหร้ะบคุา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชนดว้ย 

คูม่อืส าหรบัประชาชน (ตอ่) ๒ 

การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม) ๒.๔ 

 ก.พ.ร. มหีนา้ทีต่รวจสอบข ัน้ตอนและระยะเวลา ทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชน  

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืไม่ 

 กรณีทีเ่ห็นวา่ข ัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดดงักลา่วลา่ชา้เกนิสมควร  ใหเ้สนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาและส ัง่การใหผู้อ้นุญาตด าเนนิการแกไ้ขใหเ้หมาะสมโดยเร็ว 
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คูม่อืส าหรบัประชาชน (ตอ่) ๒ 

การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดในคูม่อืส าหรบัประชาชน (มาตรา ๑๑) ๒.๕ 

 กรณีมกีฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัออกใชบ้งัคบั และมผีลใหต้อ้งเปลีย่นแปลง

หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  เงือ่นไข หรอืรายละเอยีดอืน่ใดทีป่รากฏในคูม่อืส าหรบัประชาชน 

 การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการยืน่ค าขอทีไ่ดย้ ืน่ไวแ้ลว้โดยชอบกอ่นวนัที่

กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัดงักลา่วมผีลใชบ้งัคบั 

เวน้แต ่กฎหมายน ัน้จะบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอืน่ เฉพาะในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงน ัน้จะ
เป็นประโยชนต์อ่ผูย้ ืน่ค าขอ 
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การรบัค าขอ (มาตรา ๘) ๓ 

หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีใ่นการรบัค าขอ ๓.๑ 

๑ 
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ืน่พรอ้มคําขอวา่ถกูตอ้ง 

ครบถว้นหรอืไม ่

๒ กรณีคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบทันท ี

 แกไ้ขทันทใีนกรณีทีทํ่าได ้

 แกไ้ขไมไ่ดใ้นทันท ีใหบ้ันทกึความบกพรอ่งและกําหนดระยะเวลา  

และลงนามทัง้สองฝ่ายไวใ้นบันทกึนัน้  

๓ กรณีคําขอถกูตอ้ง ครบถว้น หรอืแกไ้ขแลว้ 

 เรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไมไ่ด ้  

 ปฏเิสธการพจิารณาคําขอโดยอา้งความไมส่มบรูณ์ของคําขอหรอืความไมค่รบถว้น 

ของเอกสารหรอืหลักฐานไมไ่ด ้เวน้แต ่ความไมส่มบรูณ์หรอืความไมค่รบถว้น  

เกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่  

ทําใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสั่งการตามทีเ่ห็นสมควร 
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การรบัค าขอ (มาตรา ๘) (ตอ่) ๓ 

 กรณีความไมส่มบรูณ์ของคําขอ หรอืความไมค่รบถว้นของเอกสาร หรอืหลักฐาน 

เกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

และเป็นผลทําใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การตามทีเ่ห็นสมควร 

   และใหผู้อ้นุญาตดําเนนิการทางวนัิย หรอืดําเนนิคดกีบัพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  

   โดยไมช่กัชา้ 

หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีใ่นการรบัค าขอ (ตอ่) ๓.๑ 

๔ 
กรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืไมส่ง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ  

(มาตรา ๙) 

 คนืคําขอใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืคําขอใหท้ราบดว้ย 

 ผูย้ืน่คําขอมสีทิธอิทุธรณ์ได ้

ความรบัผดิของพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีใ่นการรบัค าขอ  ๓.๕ 
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ผูอ้นุญาตพจิารณาแลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชน ๔.๑ 

๔ การพจิารณาค าขอ (มาตรา ๑๐) 

 ตอ้งแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน ๗ วนันับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ผูอ้นุญาตยงัพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืส าหรบัประชาชน  ๔.๒ 

 แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ ๗ วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ 

 สง่สําเนาการแจง้ดังกลา่วให ้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

กรณี ก.พ.ร. เห็นวา่ความลา่ชา้น ัน้เกนิสมควรแกเ่หตหุรอืเกดิจากการขาด
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานของผูอ้นุญาต 

๔.๓ 

 รายงานตอ่คณะรัฐมนตรพีรอ้มทัง้เสนอแนะใหม้กีารพัฒนาหรอืปรับปรุงหน่วยงาน 

หรอืระบบการปฏบิัตริาชการของหน่วยงานนัน้  

กรณีไมแ่จง้ตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ๔.๔ 

 ถอืวา่ผูอ้นุญาตกระทําการ หรอืละเวน้กระทําการ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่   

เวน้แตจ่ะเป็นเพราะมเีหตสุดุวสิยั 
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๕ การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนญุาต (มาตรา ๑๒) 

การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนุญาต ๕.๑ 

 กฎหมายกําหนดอายใุบอนุญาตไว ้และ 

 กจิการหรอืการดําเนนิการทีม่ลีักษณะเป็นกจิการหรอืดําเนนิการทีต่อ่เนือ่งกนั 

 คณะรัฐมนตรจีะกําหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตชาํระคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตแทน 

การยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตก็ได ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

หนา้ทีข่อง ก.พ.ร. ๕.๒ 

 เป็นหนา้ทีข่อง ก.พ.ร. ทีจ่ะหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบอนุญาต   

เพือ่เสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรใีนการดําเนนิการตาม ๕.๑ 
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ผูอ้นญุาต ๖.๑ 

๖ การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบการด าเนนิการทีไ่ดร้บัอนุญาต (มาตรา ๑๓)  

 กําหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการ 

ของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตกําหนด 

 ตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละแนวทางกําหนด 

พนกังานเจา้หนา้ที ่๖.๒ 

 ตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละแนวทางกําหนดกําหนด 

 ดําเนนิการตรวจสอบและสัง่การตามอํานาจหนา้ทีโ่ดยเร็ว เมือ่มผีูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้นรําคาญ  

หรอืเสยีหายจากการประกอบกจิการหรอืการดําเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาต  

ไมว่า่ความจะปรากฏตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีเ่องหรอืมผีูร้อ้งเรยีน 
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ศนูยบ์รกิารรว่ม (มาตรา ๗ วรรคสี)่ ๗.๑ 

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต 

 ใหส้ว่นราชการจัดใหม้ศีนูยบ์รกิารร่วมเพือ่รับคําขอและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการ

อนุญาตตา่งๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาตไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั 

๑ การจดัต ัง้ 

๒ หนา้ที ่ก.พ.ร. 

 ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารร่วมรับคําขอและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับ 

การอนุญาตตา่งๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาตไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั 
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) ๗.๒ 

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่) 

 ในกรณีจําเป็นและสมควรเพือ่ประโยชนใ์นการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน   

ใหค้ณะรัฐมนตรมีมีตจัิดตัง้ศนูยรั์บคําขออนุญาต 

 ใหศ้นูยรั์บคําขอมฐีานะเป็นสว่นราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี ่แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบ

บรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ สงักดัสํานักนายกรัฐมนตรแีละจะ

ใหม้สีาขาของศนูยป์ระจํากระทรวงหรอืประจําจังหวัดดว้ยก็ได ้

 การจัดตัง้ศนูยรั์บคําขออนุญาตใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา และกําหนดรายชือ่กฎหมายทีจ่ะ

อยูภ่ายใตก้ารดําเนนิการของศนูยรั์บคําขอไวใ้นพระราชกฤษฎกีาดว้ย 

  
 มาตรา ๑๘ วรรคสี่  ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งส่วนราชการเพื่อ
รับผิดชอบภาระหนา้ที่ใดโดยเฉพาะซึง่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการ
ดังกล่าวเป็นอธบิดหีรอืตําแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเป็นอธบิดก็ีได ้ในกรณีเชน่นัน้ใหอ้ธบิดี
หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ดังกล่าวมอํีานาจหนา้ทีสํ่าหรับส่วนราชการนัน้เชน่เดยีวกับ
อธบิด ีตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีา และใหค้ณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนา้ที่
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสว่นราชการนัน้ 

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

๑ การจดัต ัง้ 



16 

ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่) ๗.๒ 

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่) 

 ผูย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขอ  หรอืสง่เอกสารหรอืหลักฐาน  หรอืคา่ธรรมเนยีม  ณ  ศนูยรั์บคําขอฯ แลว้   

ใหถ้อืวา่ไดม้กีารยืน่คําขอ  หรอืสง่เอกสารหรอืหลักฐาน  หรอืคา่ธรรมเนยีมโดยชอบแลว้ 

 เงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืเงนิอืน่ใดทีศ่นูยรั์บคําขออนุญาตไดรั้บไว ้ใหศ้นูยรั์บคําขอฯ นําสง่คลัง 

เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ หรอืสง่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  แลว้แตก่รณี  และแจง้ใหห้น่วยงานของ

ผูอ้นุญาตทราบ 

 กรณีหน่วยงานของผูอ้นุญาตหกัคา่ใชจ้า่ยจากเงนิทีจ่ะตอ้งนําสง่คลัง  ใหศ้นูยรั์บคําขอฯ 

หกัเงนิดังกลา่วแทน และสง่มอบเงนิทีห่กัไวนั้น้ใหแ้กห่น่วยงานของผูอ้นุญาต  โดยใหศ้นูยรั์บคํา

ขอฯ มสีทิธหิกัคา่ใชจ้า่ย ตามอตัราทีจ่ะไดต้กลงกบัหน่วยงานผูอ้นุญาต 

 ระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ใหนั้บแตว่นัทีศ่นูยรั์บคําขออนุญาตสง่เรือ่งให ้

ผูอ้นุญาต  โดยศนูยรั์บคําขออนุญาตจะตอ้งสง่เรือ่งใหผู้อ้นุญาตไมช่า้กวา่ ๓ วนัทําการ   

หากศนูยรั์บคําขอฯ สง่เรือ่งใหผู้อ้นุญาตชา้กวา่ ๓ วนั หรอืไมส่ง่ ใหนํ้าเรือ่งกระทําการ 

หรอืละเวน้กระทําการ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่ มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม เวน้แต ่

มเีหตสุดุวสิยั 

 

๒ การด าเนนิการของศนูยร์บัค าขออนุญาต 
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่) ๗.๒ 

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่) 

 ผูอ้นุญาตตอ้งสง่คูม่อืสําหรับประชาชนทีถ่กูตอ้งและเป็นปัจจบุันใหศ้นูยรั์บคําขอฯ ตามจํานวน 

ทีจํ่าเป็น  และดําเนนิการใหม้กีารฝึกอบรมหรอืชีแ้จงใหเ้จา้หนา้ทีข่องศนูยรั์บคําขอฯ  มคีวาม

ชาํนาญในการปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ย 

 

๓ การด าเนนิการของผูอ้นุญาต 

๔ การด าเนนิการของเจา้หนา้ทีศ่นูยร์บัค าขออนญุาต 

 ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ืน่พรอ้มคําขอ 

วา่ถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม ่

 กรณีคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐาน ตอ้งแกไ้ขทันทใีนกรณีทีทํ่าได ้

หากแกไ้ขไมไ่ดใ้นทันท ีใหบ้ันทกึความบกพรอ่งและกําหนดระยะเวลา  

และลงนามทัง้สองฝ่ายไวใ้นบันทกึนัน้  

 กรณีคําขอถกูตอ้ง ครบถว้น หรอืแกไ้ขแลว้ จะเรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไมไ่ด ้ 

และจะปฏเิสธการพจิารณาคําขอโดยอา้งความไมส่มบรูณ์ของคําขอหรอืความไมค่รบถว้นของ

เอกสารหรอืหลักฐานไมไ่ด ้เวน้แต ่ความไมส่มบรูณ์หรอืความไมค่รบถว้น เกดิจากความประมาท

เลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่ ทําใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสั่งการ

ตามทีเ่ห็นสมควร  และใหดํ้าเนนิการทางวนัิยหรอืดําเนนิคดกีบัพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งโดย

ไมช่กัชา้ 
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ศนูยร์บัค าขออนญุาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่) ๗.๒ 

๗ ศนูยบ์รกิารรว่ม และ ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ตอ่) 

 รับคําขอและคา่ธรรมเนยีม  รวมตลอดทัง้คําอทุธรณ์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาต 

 ใหข้อ้มลู  ชีแ้จง  และแนะนําผูย้ืน่คําขอหรอืประชาชนใหท้ราบถงึหลักเกณฑ ์ วธิกีาร   

และเงือ่นไขในการอนุญาต  รวมตลอดทัง้ความจําเป็นในการยืน่คําขออืน่ใดทีจํ่าเป็น 

 สง่คําขอ  หรอืคําอทุธรณ์ พรอ้มทัง้เอกสารหรอืหลักฐานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

คอยตดิตามเร่งรัดหน่วยงานดังกลา่วเพือ่ดําเนนิการใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ตามพระราชบัญญัตนิี ้ คูม่อืสําหรับประชาชน หรอืตามกฎหมายทีใ่หส้ทิธใินการอทุธรณ์ 

 กรณีทีเ่ห็นวา่หลักเกณฑห์รอืวธิกีารในการยืน่คําขอ  มรีายละเอยีดหรอืกําหนดใหต้อ้งสง่

เอกสารทีไ่มจํ่าเป็น  หรอืเป็นภาระเกนิสมควร ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรสีั่งการใหห้น่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 รวบรวมปัญหาและอปุสรรคจากการอนุญาตและการดําเนนิการของศนูยรั์บคําขอฯ  เพือ่เสนอ

ตอ่ ก.พ.ร. เพือ่รายงานตอ่คณะรัฐมนตรพีจิารณาสั่งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดําเนนิการ

ปรับปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมตอ่ไป 

 เสนอแนะในการพัฒนาหรอืปรับปรุงกระบวนการ  ขัน้ตอน  ระยะเวลา  เกีย่วกบัการอนุญาต

ตา่งๆ  รวมถงึขอ้เสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืกําหนดหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกบั

การอนุญาตเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกมากขึน้ 

 

๕ หนา้ทีข่องศนูยร์บัค าขออนุญาต 
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ทบทวนกฎหมาย (มาตรา ๖) ๘ 

๘ ทบทวนกฎหมาย 

 ทกุหา้ปีนับแตว่นัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ  

 ผูอ้นุญาตพจิารณากฎหมายวา่สมควรปรับปรงุกฎหมายนัน้เพือ่ยกเลกิการอนุญาต 

หรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนุญาตหรอืไม่ 

 ในกรณีจําเป็นผูอ้นุญาตจะพจิารณาปรับปรุงกฎหมายหรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทน 

ในกําหนดระยะเวลาทีเ่ร็วกวา่นัน้ก็ได ้

 กรณีเห็นวา่สมควรปรับปรงุกฎหมาย ใหผู้อ้นุญาตเสนอผลการพจิารณาตอ่คณะรัฐมนตรี 

เพือ่พจิารณายกเลกิการอนุญาตหรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนุญาต  
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จงัหวดั 

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั 
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อ านาจ ตาม
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มท. 

หวัหนา้สว่น
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