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พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนปที่ ๗๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ ึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษาเปน ต น ไป เว น แต มาตรา ๑๗ ให ใ ชบั งคับ ตั้ ง แต วั น ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบงั คับกับบรรดาการอนุญาตการจดทะเบียนหรือการ
แจงที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจงกอนจะดําเนินการใด
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความวา การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น และใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต
การอนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตรดวย
“ผูอนุญาต” หมายความวา ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
“กฎหมายวาดวยการอนุญาต” หมายความวา บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดให
การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
“คําขอ” หมายความวา คําขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตกิ ารทางทหารดานยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑและกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใด
หรือกับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุกหาปนับแตวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูพิจารณากฎหมายที่ใหอํานาจ
ในการอนุญาตวาสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการ
อนุ ญ าตหรื อไม ทั้ งนี้ ใ นกรณี ที่ มีค วามจํา เป น ผูอ นุ ญ าตจะพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ จั ด ให มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได
ใหผูอนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณายกเลิกการ
อนุญาตหรือจัดใหมีมาตรการอื่น แทนการอนุญาตในการนี้ใหคณะรัฐมนตรีรั บฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎี กาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต
จะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
(ถามี) ถายื่นคําขอ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตอง
ยื่นมาพรอมกับคําขอและจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวย
ตนเองก็ได
คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ
และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงาน
เจาหนาที่จัดสําเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาว
ไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย
ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกิน
สมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
เพื่ อ ประโยชน ใ นการอํ า นวยความสะดวกให แ ก ป ระชาชนให ส ว นราชการจั ด ให มี
ศูนยบริการรวมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
อนุญาตไว ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
มาตรา ๘ ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอจะตองตรวจสอบ
คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยนื่ พรอมคําขอใหถูกตองครบถวนหากเห็นวาคําขอไมถูกตอง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบทันที ถาเปนกรณีที่สามารถแกไขหรือ
เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ใหแจงใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให
ครบถวน ถาเปนกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดในขณะนั้นใหบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะตองยื่นเพิ่มเติมพรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือ
ยื่นเพิ่มเติมไวในบันทึกดังกลาวดวยและใหพนักงานเจาหนาที่และผูยนื่ คําขอลงนามไวในบันทึกนั้น
ใหพนักงานเจาหนาที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งใหผยู นื่ คําขอไวเปนหลักฐาน
ในกรณี ที่ผูยื่นคําขอไดจัดทําคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวนตามที่
ระบุในคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แลวหรือไดแกไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ครบถ ว นตามที่พนั กงานเจาหน าที่แ นะนํ าหรื อตามที่ปรากฏในบัน ทึกตามวรรคหนึ่ งแลว พนั กงาน
เจาหนาที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไมได และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดย
อาศัยเหตุแหงความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวนของเอกสารหรือหลักฐานไมไดเวนแต
เปนกรณีที่ความไมสมบูรณหรือความไมครบถวนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือทุจริตของ
พนักงานเจาหนาที่และเปนผลใหไมอาจอนุญาตได ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควรและ
ใหดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยไมชักชา
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรา ๙ ในกรณี ที่ผูยื่ น คํ าขอไม แ กไ ขเพิ่มเติ ม คําขอหรื อไมส งเอกสารหรื อ หลัก ฐาน
เพิ่มเติมตามที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา ๘ วรรค
หนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่คืนคําขอใหแกผยู นื่ คําขอพรอมทั้งแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอให
ทราบดวย
ผูย นื่ คําขอจะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอตามวรรคหนึ่งตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได แตในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดผูย นื่ คําขอจะตองยื่นคําขอนั้นใหมภายในระยะเวลาดังกลาว
มาตรา ๑๐ ผูอนุ ญาตต องดํ าเนิ นการให แ ลว เสร็ จภายในกําหนดเวลาที่ร ะบุไ ว ในคูมื อ
สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจงใหผูยนื่ คําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในคูมือสําหรั บประชาชนตามมาตรา ๗ แลว หากผู
อนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยนื่ คําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวัน
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมทั้งสงสําเนาการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุหรือ
เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต ใหคณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการรายงานต อ คณะรั ฐ มนตรี พร อ มทั้ ง เสนอแนะให มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
หนวยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้น
ในกรณีไมแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาผูอนุญาตกระทําการหรือละเวนกระทํา
การเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใดออกใชบังคับและมีผลให
ตองเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคูมือสําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับการยื่นคําขอที่ไดยนื่ ไวแลวโดยชอบกอนวันที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับเวนแตกฎหมายนั้นจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
แตสําหรับในกรณีกฎ ระเบียบหรือขอบังคับนั้นจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นไดก็แตเฉพาะในกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนประโยชนตอผูย นื่ คําขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการที่
ไดรับใบอนุญาตนั้นมี ลักษณะเปนกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นไดวาผูไดรับใบอนุญาตจะประกอบ
กิจการหรือดําเนินการนั้นตอเนื่องกันคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาตตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตก็ไดและเมื่อ
หน วยงานซึ่ งมีอํานาจออกใบอนุ ญาตได รั บคาธรรมเนี ยมดั งกลาวแลว ให ออกหลักฐานการต ออายุ
ใบอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตโดยเร็วและใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตออายุใบอนุญาตตาม
กฎหมายนั้นๆ แลว

-๑๖-

หนา ๕
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให ต ราเป น พระราชกฤษฎี ก า ในพระราชกฤษฎี ก าดั ง กล า วให ร ะบุ ชื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละประเภทของใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตอาจ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได
กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวให
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหากสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามิไดมีมติทักทวงใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวตอไป
ใหเปนหนาทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการออกใบอนุญาตเพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให เ ป น หน า ที่ ข องผู อ นุ ญ าตที่ จ ะต อ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการ
ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตามที่กฎหมายวา
ดวยการอนุญาตกําหนดและใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่และผูอนุญาตที่จะตองตรวจสอบตาม
หลักเกณฑและแนวทางดังกลาว
เมื่อมีผูไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนิน
กิจการของผูไดรบั อนุญาตไมวาความจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่เองหรือมีผูรองเรียนใหเปนหนาที่
ของพนักงานเจาหนาที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหนาที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ให คณะรั ฐมนตรี มีมติ จัด ตั้งศูน ยรั บคําขออนุ ญาตเพื่อทําหนาที่เปนศูน ยกลางในการรั บคําขอตาม
กฎหมายวาดวยการอนุญาตขึ้น
ให ศูน ยรับคําขออนุญ าตตามวรรคหนึ่ งมีฐ านะเปนสวนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและจะให
มีสาขาของศูนยประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได
การจัด ตั้ ง ศูน ยรั บคํ าขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งให ต ราเปน พระราชกฤษฎีกาในพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวใหกําหนดรายชื่อกฎหมายวาดวยการอนุญาตที่จะใหอยูภายใตการดําเนินการของ
ศูนยรับคําขออนุญาต
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขอจะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหผยู นื่ คําขอยืน่ คําขอ
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนยรบั คําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แลวใหดําเนินการและมีผลดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกลาวกําหนดให
ตองยื่นคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานหรือคาธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถาไดมีการยื่นคําขอหรือสง

-๑๗-

หนา ๖
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารหรือหลักฐาน หรือคาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลวใหถือวาไดมีการยื่นคําขอหรือสง
เอกสารหรือหลักฐาน หรือคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตนั้นแลว
(๒) บรรดาเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับไวตาม (๑) ใหศูนย
รับคําขออนุญาตนํ าสงคลังเปนรายไดแผนดิ นในนามของหนว ยงานของผูอนุญาตหรือสงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีและแจงใหหนวยงานของผูอนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลังใหศูนย
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกลาวแทนและสงมอบเงินที่หักไวนั้นใหแกหนวยงานของผูอนุญาตโดยให
ศูนยรับคําขออนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายของศูนยรับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงาน
ของผูอนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ใหนับแตวั นที่ศูนยรับคําขออนุญาตสงเรื่องใหผูอนุญาต
โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวาสามวันทําการและใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๕) ใหเปนหนาที่ของผูอนุญาตที่จะตองสงคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกตอง
และเปนปจจุบันใหศูนยรับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเปนและดําเนินการใหมีการฝกอบรมหรือ
ชี้แจงแกเจาหนาที่ของศูนยรับคําขออนุญาตเพือ่ ใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ดวย
(๖) ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของศูนยรบั คําขออนุญาตที่จะตองดําเนินการตามมาตรา ๘
และตองรับผิดชอบในฐานะเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ใหศูนยรับคําขออนุญาตมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับคําขอและคาธรรมเนียมรวมตลอดทั้งคําอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
(๒) ใหขอมูลชี้แจงและแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปนตองดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตทั้งปวงในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
(๓) สงคําขอหรือคําอุทธรณที่ไดรับจากผูยื่นคําขอหรือผูยื่นคําอุทธรณพรอมทั้งเอกสาร
หรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและคอยติ ด ตามเร ง รั ด หน ว ยงานดั ง กล า วเพื่ อ
ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้และคูมือสําหรับประชาชนตาม
มาตรา ๗ หรือตามกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ
(๔) ในกรณีที่เห็นวาหลักเกณฑหรือวิธีการในการยื่นคําขอมีรายละเอียดหรือกําหนดใหตอง
สงเอกสารที่ไมจําเปนหรือเปนภาระเกินสมควรแกประชาชนใหเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูน ยรับคําขอ
อนุญาตเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป

-๑๘-

หนา ๗
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนระยะเวลาเกี่ยวกับการ
อนุญาตตางๆ รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ใหเสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

-๑๙-

หนา ๘
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่ปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการ
อนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง
อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุญาตบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จําเปน
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวทําใหเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการ
ตางๆ ดังนั้น เพื่อใหมีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและมี
การจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตซึ่ ง จะเป น การอํ า นวยความสะดวกแก ป ระชาชน จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

