สิ่งทีส่ งมาดวย 2

แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 7 ไดกํ าหนดให “ในกรณีที่ มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญ าต ผู อ นุญาต
จะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน...” โดยมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของ
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
เขาใจและทราบแนวทางในการจั ดทําคูมือสํ าหรับประชาชน สามารถจัดทําคูมือสําหรับประชาชนไดอ ย าง
ถูกตองและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้ สํ านักงาน ก.พ.ร. จึ งไดจั ดทํา “แนวทาง
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แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
1. ที่มา
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต
ดําเนินการตาง ๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา
เอกสารและหลักฐานทีจ่ ําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน
อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของประเทศในเวที ก ารค าโลก คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ไ ดป ระชุ ม ปรึ ก ษาลงมติ ให เ สนอร าง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ หั วหนาคณะรักษาความสงบแหง ชาติจึงไดใชอํ านาจหนาที่ ของนายกรัฐ มนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาว ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ไดพิ จ ารณาร างพระราชบั ญ ญั ติดัง กล าวแล ว ลงมติเ ห็ นสมควรประกาศใชเ ป นกฎหมาย นายกรั ฐ มนตรี
ได นํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ....
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
พระราชบั ญ ญั ติก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุญ าตของราชการ พ.ศ. 2558
มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผู
อนุญาตจะตองจัดทําคูมอื สําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น
คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ จัดสําเนา
ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กํ าหนดใหเปนหนาที่ ของคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญ าตที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่ง วาเปนระยะเวลาที่ เหมาะสมตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดีหรือ ไม ในกรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กํ าหนด
ดัง กล าวล าชาเกิ นสมควร ให เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จารณาและสั่ง การใหผูอ นุญาตดําเนินการแก ไขให
เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2. วัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.1 เพื่อใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.2 เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า คู มื อ สํ า หรั บ ประชาชนเป น ไปอย า งถู ก ต อ งและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
อนึ่ง แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนนี้ เปนแนวทางพื้นฐานทีม่ ุงเนนใหการจัดทํา คูมือ
สําหรับประชาชนเปนไปตามเจตนารมณแ หงพระราชบัญ ญัติการอํา นวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และหากสามารถบรรลุ เ จตนารมณ ต ามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติแล ว
หนวยงานสามารถเพิ่ ม เติม ประเด็นที่ สอดคลองกับระบบการใหบริการของหนวยงานไดตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง
3. คําจํากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให บริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ
จนแลวเสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแก การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร
“ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูม ารับบริก ารโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหนวยงานของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม1
4. แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาเปนหลักการสําคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ
ภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
1

หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม 3 ประเภท ประกอบดวย
1) องคการของรัฐที่เปนอิสระ ตัวอยางเชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน
2) กองทุนที่เปนนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)
3) หนวยงานที่ใชอํานาจรัฐหรือเปนเครื่องมือของรัฐแตไมเปนองคกรของรัฐ ไดแก สภาวิชาชีพ สถาบันภายใตมูลนิธิซึ่งอยูใน
กํากับหรือเปนเครื่องมือของสวนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
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4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน
เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ
วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ
หน วยงานของรั ฐที่ มี กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ กํ าหนดให ป ระชาชนต องขออนุญาต
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจงกอนจะดําเนินการใด ๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช
ประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่ อ ยกระดับการพั ฒนาการใหบริ การของหนวยงานภาครั ฐ และเพิ่ ม ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานของรั ฐ ที่ มี ง านบริ ก ารประชาชนที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ขอ บั ง คับ กํ าหนดให
ประชาชนตองมายื่นคําขออนุญ าตก อนดําเนินการใดมีก ารจัดทําคูมือสําหรับประชาชนและนําไปใชในการ
ใหบริการประชาชน
5. ประเภทของกระบวนงานบริการ
ในการจัดทําคูมื อสําหรับประชาชนจะมีประเด็นสําคัญที่หนวยงานของรัฐ จะตองพิจารณาใน
รายละเอียดกระบวนงานบริการที่จําแนกเปน 4 ประเภท
1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนหนวยงานสามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จภายใน
หนวยงานเดียว
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2) กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนมีขั้นตอนที่จะตองผานการพิจารณาจากหนวยงานอื่นใน
การดําเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือใหความเห็นชอบ
3) กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนมีการกําหนดใหประชาชนตองนําเอกสารหรือหลักฐานที่
ออกใหโดยหนวยงานอื่นมาเปนเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอเพื่อพิจารณา
4) กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
หมายถึ ง การให บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ก ฎหมาย หรื อ กฎกํ าหนดให ผู ว าราชการจั ง หวัด
ผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค สวนทองถิ่นเปนผูอนุญาต โดยมีการใหบริการ ทั้ง 3 ประเภท คือ กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายสวนราชการ กระบวนงานบริการที่
ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
6. องคประกอบของคูมือสําหรับประชาชน
1) ขอบเขตการใหบริการ ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับ
 งานที่ใหบริการ
ระบุ ง านที่ใหบ ริการประชาชนที่เกี่ยวขอ งกับการอนุญาต ไดแก การอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชาบัตร
 ระบุสถานที่หรือชองทางการใหบริการ
ระบุ ชื่อ ที่ อ ยู เบอร โทรศัพ ทของสถานที่ ใหบ ริการ หรื อ ตําแหนงที่ อยูของชองทางการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
 ระบุ วัน เวลา ที่ใหบริการ
ระบุวันที่ใหบริการ และชวงเวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด – ปด)
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2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ
แสดงหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข (ถ า มี ) ในการยื่ นคํ า ขอที่ ห น วยงานกํ าหนดไวให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถเตรียมดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดได
อยางถูกตอง
3) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
 แสดงขั้นตอนการใหบริการเรียงตามลําดับกอนหลัง คําอธิบายโดยสังเขป พรอมทั้งระบุ
หนวยงานผูรับผิดชอบ ในแตละขั้นตอน
 แสดงระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน และระยะเวลาโดยรวม

กรณี กระบวนงานบริการเชื่อมโยงกั บหนวยงานอื่น ควรมี ก ารระบุขั้นตอนใหชัดเจนวามี
ความเกี่ยวของกับหนวยงานใดบาง และในการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของขั้นตอนที่เชื่อมโยงกั บ
หนวยงานอื่นนี้ควรมีการปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอสรุประยะเวลาที่ประกาศให
ประชาชนรับทราบ
กรณี กระบวนงานบริ ก ารที่ ให บริ การในสวนภูมิ ภาคและส วนท อ งถิ่น ควรมี ก ารกํ าหนด
ขั้นตอน และระยะเวลามาตรฐานโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎมาย เพื่อใหการบริการประชาชนมีมาตรฐาน
อยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการปฏิบัตใิ หพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประโยชนตอผูรับบริการเปนสําคัญ
4) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองมายื่นพรอมกับคําขอ
แสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบการยื่นคําขอรับบริการ มีการแบงหมวดหมู
เอกสาร พรอมกับระบุจํานวนของเอกสารหรือหลักฐานใหชัดเจน
กรณี กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น ควรมีการระบุรายการเอกสาร หรือ
หลั ก ฐานที่ ตอ งไปดําเนินการกั บ หนวยงานของรั ฐ อื่ น ๆ ให แล วเสร็ จ ก อ นที่ จ ะมายื่นคําขอ โดยแบ ง เป น
หมวดหมูเอกสาร และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ สถานที่ใหบริการ ชองทางการ
ติดตอ เปนตน
5) คาธรรมเนียม
ระบุคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ผูรับบริการจะตองชําระ (ถามี) และชองทางการชําระ
คาธรรมเนียม
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6) การรับเรื่องรองเรียน
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชองทางและวิธีการแจงเรื่องรองเรียนแกผูใหบริการ
7) อื่น ๆ
ตัวอยางแบบฟอรม โดยแสดงใหเห็นตัวอยางแบบฟอรมคําขอ แบบฟอรมที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
ตัวอยางการกรอกขอมูล

ภาพที่ 1 องคประกอบของคูมือสําหรับประชาชน
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7. ขอควรพิจารณาในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หลักการสําหรับการปรับปรุงบริการภาครัฐ
หมายถึง หลักแนวคิดที่แตละหนวยงานควรนําไปใชเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ โดย
คํานึงถึงประชาชนผูมารับบริการเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) และพิจารณาถึงประสิทธิภาพ (Efficiency)
ในการใหบริการและการควบคุม (Control) ที่ดี
หลักการที่นําเสนอ

 การยกระดับประสบการณการรับบริการของประชาชน
1) ชองทางการบริการสะดวกทันสมัย (Convenient & Modern Channels)
เป นการจั ดให มีชอ งทางการบริ การที่ผูรั บบริ การสามารถเขาถึงไดง าย สะดวก รวดเร็ว
โดยนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการ มีการใหบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการควรคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ
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2) ขอมูลเขาใจงายและสอดคลองกันทุกชองทาง (Clear and Consistent Information)
เปนการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลในการใหบริการ โดยขอมูลนี้ตองใชภาษา
ที่ผูรับบริการเขาใจงาย และแสดงรูปภาพประกอบ อีกทั้งเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) และในกรณีที่ผูรับบริการเปนชาวตางชาติควรใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารขอมูล ทั้งนี้ ในการ
เผยแพรขอมูลตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกันทุกชองทางดวย
3) ลดการเดินทางมาติดตอดวยตนเอง (Zero touch)
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยการเพิ่มชองทางการใหบริการที่ประชาชนไม
จําเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ประชาชนตองมาติดตอที่หนวยงานดวยตนเองเพื่อ
พิสูจนตัวตน ทดสอบคุณสมบัติ หรือทดสอบทางการแพทย เปนตน
4) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการใหบริการที่ชัดเจน (Commitment to Service Delivery)
เปนการกําหนดระยะเวลาและมาตรฐานในการใหบริการอยางชัดเจน เพื่อทําใหผูรับบริการ
สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการประกอบกิจการได หากสามารถดําเนินการไดตามกรอบ
เวลาและมาตรฐานที่ กํ า หนด และผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ จะสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการใหบริการของแตละหนวยงาน
5) มีหลักเกณฑการพิจารณาที่ชัดเจนและเปดเผยหลักเกณฑใหรับทราบอยางทั่วถึง (Clear
decision-making criteria)
เปนการประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมีอํานาจใชในการพิจารณาให ความเห็นอนุมั ติ
อนุญ าต ฯลฯ ตลอดจนกํ าหนดให มี ก ารอธิบ ายเหตุผ ลการพิ จ ารณากรณี ไม ผ านการพิ จ ารณา ไม อ นุมั ติ
ไมอนุญาต เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการพิจารณา
 การยกระดับการสงมอบบริการของหนวยงานภาครัฐ
6) ดําเนินการโดยระบบอัตโนมัติ (Automated processing)
เปนการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการรับคํารอง/คําขอ พิจารณาตรวจสอบ
ประมวลผล และผลิ ตผลลัพ ธ (Output) โดยอั ตโนมั ติ เพื่ อ ลดการแทรกแซงจากผูปฏิบั ติงานใหนอยที่สุด
ตลอดจนเพิ่มความถูกตองและความโปรงใสในการใหบริการ ทั้งนี้ ยกเวนขั้นตอนที่จําเปนตองมีการดําเนินงาน
โดยผูปฏิบัติงาน
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7) ลดการใชเอกสาร และไมขอขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลว (Ask for less)
เป นการบันทึกขอมูลคํารอง/คําขอพรอมเอกสารประกอบเขาสูระบบเพียงครั้งเดียว และ
กํ าหนดให มี ก ารเชื่อ มโยงและแลกเปลี่ ยนขอ มู ล ระหว างหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวขอ ง เพื่ อ ลดการบั นทึ ก ขอ มู ล
เรื่องเดียวกันหรือขอเอกสารทีซ่ ้ําซอน และลดปญหาการมีขอมูลในเรื่องเดียวกันของแตละหนวยงานที่ไมตรงกัน
8) ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมไดเพียงครั้งเดียว (One-time data request)
เป นการกํ าหนดแนวปฏิบั ติว าหน วยงานจะต อ งระบุ เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบการ
ใหบริการไวอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนทราบตั้งแตเริ่มตน และเมื่อไดรับเอกสารหรือหลักฐานครบถวน
ตามที่ระบุแลว จะตองแจงใหประชาชนทราบทั นที กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไมครบถวนจะสามารถขอ
เอกสารเพิ่มเติมไดอีกเพียงครั้งเดียว โดยตองแจงใหผูรับบริการทราบทันที ยกเวนกรณีการสุมตรวจสอบ
9) ลดความซ้ําซอนของการพิจารณาอนุมัติ (Reducing duplication in decision making)
เปนการพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทั้งหมดในกระบวนงาน
วามีความซ้ําซอนกันหรือไม เพื่อปรับลดขั้นตอนที่ไมจําเปน
8. ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ประโยชนตอผูรับบริการ
 ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน
 ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส
 ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
 มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป
 ประโยชนตอผูใหบริการ
 ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
 สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑทวี่ างไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการ
 พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
 ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ



ตัวอยางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงองคประกอบที่ค วรมีระบุไวในคู มือสําหรับประชาชนตามที่ พระราชบัญ ญัตินี้กําหนด
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ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการหนวยงานอาจพิจารณาปรับปรุงรูปแบบไดตามความเหมาะสม

(ตัวอยาง) คูมือสําหรับประชาชน
งานทีให้บริการ

การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา (Annex IV)
กองตรวจสอบรับรองมาตราฐานคุณภาพสัตว์นําและผลิ ตภัณฑ์สตั ว์นํา
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กรมประมง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที / ช่องทางการให้บริ การ
1. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
โทรศัพท์: 0 2562 0600-15 ต่อ 13410-13413
โทรสาร : 0 2558 0136
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
โทรศัพท์:
โทรสาร : 0 7432 3798

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้ องกัน ยับยังและขจัดการทําประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม หรือ การทํ าประมงไอยู ยู (Council Regulation (EC) No.
/
of September
establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated Fishing)
โดยมีจุดประสงค์เพือทีจะอนุ รกั ษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติสตั ว์นําอย่างยังยืน ระเบียบ ฉบับนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั
วันที มกราคม
เป็ นต้นไป ครอบคลุมสินค้าประมงทีจับจากทะเล ตามพิกดั ศุลกากรที ,
,
ยกเว้น
บางรายการสินค้า เช่น หอยสองฝา สัตว์นําจากการเพาะเลียง เป็ นต้น ตามระเบียบนี สินค้าประมงทีจับจากทะเลและ
ไม่ได้มาจากการเพาะเลียงจะส่งออกไปยัง สหภาพยุโ รปได้นัน จําเป็ นต้องมีเอกสารรับ รองว่าไม่ได้ม าจากการทํ า
ประมงไอยูยูเพือประกอบการนํ าเข้า ซึงประกอบด้วยเอกสารใบรับรองการจับสัตว์นํา (Catch certificate) กรณีทสัี ตว์
นํานัน จับโดยเรือรัฐเจ้าของธงเรือ หรือกรณีทประเทศส่
ี
งออกมีการนํ าเข้าสัตว์นําจากต่างประเทศเพือมาแปรรูปและ
ส่งไปยังสหภาพฯ สินค้ารุน่ ดังกล่าวจะต้องมีเอกสารใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา (Annex IV) เพิมเติมนอกเหนือจาก
ใบรับรองการจับสัตว์นํา (Catch certificate) ด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขันตอนและระยะการให้บริการ
ขันตอน
1. ผูป้ ระกอบการยืนขอใบรับรอง Annex IV
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

2. เจ้าหน้าที(กตส.)ตรวจสอบข้อมูล
(ระยะเวลา 1 วัน)

หน่ วยงานผูร้ บั ผิ ดชอบ
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
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3. เสนอผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายจากผอ.กตส.อนุมตั ิ
ลงนามใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา(Annex IV)
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

4. อนุมตั ลิ งนามใบรับรอง
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

5. ออกเอกสารใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา
(Annex IV)
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทังสิน ไม่เกิน 3 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต้องใช้
1. ใบคําร้องขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา (Annex IV)
2. สําเนาใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์นํา (Health Certificate)
3. สําเนาใบรับรองการจับสัตว์นําจากต่างประเทศ (Catch Certificate)
4. สําเนาแบบฟอร์มการควบคุมปริมาณวัตถุดบิ สัตว์นํานําเข้าเพือการแปรรูปส่งออก
สหภาพยุโรป (Raw Material Balance Stock, RMBS)
5. สําเนาหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์นํานําเข้า (Import Movement Document,
IMD)
6. แบบฟอร์มใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํานําเข้า (Annex IV) (ฉบับจริง)
7. แบบฟอร์มใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํานําเข้า (Annex IV) (สําเนา)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จํานวน ฉบับ
จํานวน ฉบับ
จํานวน ฉบับ
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ค่าธรรมเนี ยม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรืองร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทีระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพือร้องเรียนได้ที
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา โทรศัพท์: 0 2562 0600-15 ต่อ 13410-13413
หรือ เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/complain/

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)

ภาคผนวก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดําเนินการใด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าต” หมายความว่ า บรรดากฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ กํ า หนดให้
การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้
“คําขอ” หมายความว่า คําขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุก ห้ า ปี นับ แต่ วั นที่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ช้ บัง คั บ ให้ ผู้ อ นุญ าตพิ จ ารณากฎหมาย
ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้
โดยจะคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยตามควรแก่ ก รณี ก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นั้ น ให้ ร ะบุ ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วไว้ ใ นคู่ มื อ สํ า หรั บ
ประชาชนด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่ อ รั บ คํ า ขอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตต่ า ง ๆ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตไว้
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้ น ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว น
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือ หลักฐานเพิ่ มเติ มอื่ น ใดอีกไม่ ไ ด้ และจะปฏิ เสธการพิ จ ารณาคํา ขอนั้ น โดยอาศั ย เหตุแ ห่ ง
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ดํ า เนิ น คดี กั บ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบหรื อ ตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ที่ จั ด ทํ า ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย
ผู้ ยื่ น คํ า ขอจะอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง คื น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้ อ นุ ญ าตต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอี ยดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือ สําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
แต่ สํ า หรั บ ในกรณี ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น จะบั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ได้ ก็ แ ต่ เ ฉพาะในกรณี ที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคําขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ ค ณะรัฐมนตรีส่ งร่างพระราชกฤษฎี กาดังกล่า ว
ให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น เมื่ อ พ้ น กํา หนดเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี ฐ านะเป็ น ส่ ว นราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขอ จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง
ยื่นคําขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นคําขอ หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นคําขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รั บ คํ า ขออนุ ญ าตนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ในนามของหน่ ว ยงานของผู้ อ นุ ญ าต หรื อ ส่ ง ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้ นั บ แต่ วั น ที่ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ อ นุ ญ าต
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือ สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อ ง
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ ข้อ มูล ชี้แ จง และแนะนํ าผู้ ยื่น คํา ขอหรือ ประชาชนให้ท ราบถึงหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร
และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเป็นในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งคําขอ หรือคําอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคําขอหรือ ผู้ยื่นคําอุทธรณ์พ ร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอ มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

