
 
สาระส าคญั  

พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ.  2558  

 



เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

      ปัจจุบนัมีกฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตจ านวนมาก  การประกอบกิจการของ
ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง  อีกทั้ ง  กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตบางฉบบัไม่ไดก้  าหนดระยะเวลา  เอกสารและหลกัฐาน
ท่ีจ  าเป็น  รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวท้ าให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนใน
การยื่นค าขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ  ดังนั้ น  เพ่ือให้มีกฎหมายกลางท่ีจะ
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และมีการจัดตั้ ง
ศูนยบ์ริการร่วมเพ่ือรับค าร้องและศูนยรั์บค าขออนุญาต  ณ  จุดเดียว  เพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการขออนุญาตซ่ึงจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 



สาระส าคญัของ  พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ 

  

1.  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 เจตนารมณ์ในการตราพระราชบญัญติัน้ี  เพื่อใหก้ารติดต่อกบัส่วนราชการของประชาชน
ในการขออนุญาตด าเนินการต่างๆ  จะตอ้งเป็นไปตามหลกั  3  ประการ  คือ 
     1.  มีความรวดเร็วยิง่ข้ึน  (Faster) 
     2.  มีค่าใชจ่้ายท่ีถูกลง      (Cheaper) 
     3.  มีความสะดวก  และง่ายข้ึน  (Easier) 



3.  ระยะเวลาบังคบัใช้ 

-  พ.ร.บ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2558   มี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้  180  วนั  นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี  21  ก.ค.  2558  เป็นตน้ไป 

2.  ขอบเขตของกฎหมาย 

-  หน่วยงานขอรัฐท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ก าหนดให้
ประชาชนตอ้งขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจง้ก่อนจะด าเนินการใดๆ  
ตอ้งจดัท าคู่มือประชาชน 



    4.1  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  (ม.7) ประกอบดว้ย 

          - หลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไข 
          - ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 
          - รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่มาพร้อมกบัค าขอ 
     4.2  จัดตั้งศูนย์บริการร่วม (ม.7) เพื่อรับค าขอและช้ีแจง้รายละเอียดเก่ียวกบั  การอนุญาต
ต่างๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาต ซ่ึงทางส านกังาน ก.พ.ร.จะไดก้ าหนดรายละเอียด
ต่อไป 
     4.3 ศูนย์รับค าขออนุญาต ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชนใ์นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให ้ ซ่ึง  ครม.  จะมีมติจดัตั้งศูนยรั์บค าขออนุญาต  (ม.14) 

 

 

4.   การด าเนินการของหน่วยงาน 



5. การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละผู้อนุญาต 

ตรวจสอบ 

ค ำขอถกูต้อง/ครบถ้วน ค ำขอไมถ่กูต้อง/ไมค่รบถ้วน 

ผู้อนญุำต (ม.10) 
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่คู่มอืก ำหนด 

แจ้งหนงัสอืให้ผู้ ยืนค ำขอทรำบ 
พร้อมกบัระยะเวลำ 

กรณีด ำเนินกำรเสร็จ 
แจ้งผู้ ยืนภำยใน 7 วนั 

กรณีกำรด ำเนินกำรไมเ่สร็จ 

มีหนงัสือพร้อมเหตผุล ทกุ 7 วนั 

ผู้ ยืนค ำขอ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำควำมลำ่ช้ำนัน้เกิน 
สมควรแก่เหตหุรือเกิดจำกขำดประสทิธิภำพ 
จะน ำเสนอ  ครม.  เพ่ือให้พิจำรณำ Note : กรณีกำรแจ้งผลพิจำรณำถึงผู้ ยืนค ำขอต้องท ำเป็นหนงัสอืทกุครัง้ 

แจ้งได้เพียง 1 ครัง้
หำกเลยระยะเวลำนี ้
แล้วจะเรียกเพิ่มเตมิ

อีกไมไ่ด้ 



สรุปประเด็นส าคญั 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชน 

    พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีสาระส าคญัเป็นการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณา  อนุญาตของหน่วยงานภาครัฐใหช้ดัเจนรวมทั้งอ  านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการขออนุญาตใหม้ากยิง่ข้ึน  โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงานสรุปได ้ ดงัน้ี 
       1.  ก าหนดใหผู้อ้นุญาตตอ้งจดัท าคู่มือการขออนุญาตส าหรับประชาชน 
       2.  ก าหนดหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการรับค าขอ 
       3.  ก าหนดผล  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอไม่แกไ้ขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร   

หลกัฐานเพ่ิมเติม  ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหท้ราบหรือตามท่ีปรากฏ
ในบนัทึก 

 



      4. ก าหนดผลในกรณีผูย้ืน่ค  าขอ  จดัท าค  าขอถกูตอ้ง  หรือไดด้ าเนินการ 
          ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแนะน าหรือตามท่ีปรากฏในบนัทึกแลว้ 
      5. ก าหนดใหผู้อ้นุญาตตอ้งพิจารณาอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายใน ก าหนดเวลา   
          ท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ผลการ พิจารณาต่อผูย้ืน่ค  าขอ 
          อนุญาต 
      6. ก าหนดผลกรณีท่ีผูอ้นุญาตไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 



แนวทางการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ   
ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามคู่มือส าหรับ

ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 

 
  

1. ก าหนดใหผู้อ้นุญาตตอ้งจดัท าคู่มือการขออนุญาตส าหรับประชาชน 

     ผูมี้อ  านาจอนุญาตตอ้งมีคู่มือส าหรับประชาชนไวบ้ริการประชาชน  พร้อมทั้งปิด
ประกาศคู่มือส าหรับประชาชนไว ้ ณ  สถานท่ีท่ีก าหนดใหย้ืน่ค  าขอ 



เม่ือมีประชาชนยืน่ค าขอ 
     2.1  พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรับค าขอจะตอ้งตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารท่ียืน่มาวา่ถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีคู่มือส าหรับประชาชนก าหนดหรือไม่ 
     2.2  หากเห็นวา่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นใหแ้จง้ผูย้ืน่ค  าขอแกไ้ขทนัที  (เรียกไดค้ร้ัง
น้ีคร้ังเดียว  หากเลยระยะเวลาน้ีแลว้จะเรียกไม่ได)้  
     2.3  กรณีผูย้ื่นค าขอไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีให้จดท าบันทึกทั้ ง  2  ฝ่าย
ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผูย้ื่นค าขอ  บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารท่ีจะต้องยื่นเพิ่มเติม  พร้อมทั้ งก าหนดระยะเวลาท่ีผูย้ื่นค าขอ
จะตอ้งด าเนินการ 

       2  ก าหนดหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการรับค าขอ 



       3  ก าหนดผล  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอไม่แกไ้ขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสาร  หลกัฐานเพ่ิมเติม  ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหท้ราบหรือ
ตามท่ีปรากฏในบนัทึก 

     หากผูย้ืน่ค  าขอไม่แกไ้ขความบกพร่องหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี  
ตกลง  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีคืนค าขอใหแ้ก่ผูย้ืน่ค  าขอพร้อมทั้งแจง้เป็นหนงัสือถึงเหตุ
แห่งการคืนค าขอ  (ผูย้ืน่ค  าขอจะอุธรณ์หรือยืน่ค าขอใหม่กไ็ด)้ 



    4  ก าหนดผลในกรณีผูย้ืน่ค  าขอ  จดัท าค  าขอถกูตอ้ง  หรือไดด้ าเนินการ 
         ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแนะน าหรือตามท่ีปรากฏในบนัทึกแลว้ 
 

        เม่ือผูย้ืน่ค  าขอเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือส าหรับ
ประชาชนแลว้  หรือไดส่้งเอกสารเพ่ิมเติมตามบนัทึก  2  ฝ่ายแลว้  พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีจะเรียกเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมอีกไม่ได ้
(เวน้แต่เป็นกรณีท่ีความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถว้นนั้นเกิดจาดความ
ประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  และเป็นผลไม่อาจ
อนุญาตได ้
     -  ใหผู้อ้นุญาตสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
     -  ใหด้  าเนินการทางวนิยัหรือด าเนินคดีกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง         
โดยไม่ชกัชา้) 
 



    5  ก าหนดใหผู้อ้นุญาตตอ้งพิจารณาอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายใน  
         ก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ผลการ  
         พิจารณาต่อผูย้ืน่ค  าขออนุญาต 

-  ผูอ้นุญาตตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคู่มือส าหรับประชาชน
ก าหนด   และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 
-  กรณีท่ีผูอ้นุญาตด าเนินการไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคู่มือก าหนด 
        -  ใหผู้อ้นุญาตแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบถึงเหตุแห่งการล่าชา้ทุก  7  วนั      
จนกวา่จะพิจารณาแลว้เสร็จ 
        -  ส่งส าเนาให ้ ก.พ.ร. ทราบทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทุกคร้ัง 



     6  ก าหนดผลกรณีท่ีผูอ้นุญาตไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

            กรณีผูอ้นุญาตไม่ปฏิบติัตามขอ้  4  ขอ้  5  ใหถื้อวา่ผูอ้นุญาตกระท า
ความผิดตาม   มาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  (เวน้แต่จะเป็น
เพราะเหตุสุดวิสัย)  
 



การไม่ด าเนินการตาม  พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ  
อาจมีความผิดตามกฎหมาย 

•     อาจจะถกูด าเนินการทางวนิยั  ตาม  พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551 
•     อาจจะถกูฟ้องร้องต่อศาลปกครอง  ในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   
•     อาจจะถกูฟ้องศาลยติุธรรมในคดีอาญา  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
•    อาจจะถูกฟ้องศาลแพง่  เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในทางละเมิด  หากเกิดกรณีความ   
      เสียหายเกิดข้ึน 
 

 
 


