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การปฏิรูประบบราชการ :
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดยนายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ โรงเรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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- ประกาศ ณ จดุบรกิาร
- สือ่อเิล็กทรอนกิส์

(มาตรา 7)

คูม่อืส ำหรบัประชำชน ยืน่ค ำขอรบับรกิำร

- ยืน่ ณ จดุใหบ้รกิารแตล่ะ
หน่วยงาน

- ผา่นทางอเิล็กทรอนกิส์

- ศนูยบ์รกิารรว่มกระทรวง/
จังหวัด

- ศนูยรั์บค าขออนุญาต

ตรวจสอบค ำขอ

เรือ่งแลว้เสร็จตำมค ำขอ

เร ือ่งไมแ่ลว้เสร็จ

- หากไมถ่กูหรอืไมค่รบใหแ้จง้ทันที หรอื
บนัทกึความบกพรอ่งนัน้ไวม้อบแกผู่ย้ืน่
ค าขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

- สามารถขอเอกสารเพิม่ไดเ้พยีงครัง้เดยีว
(มาตรา 8)

- ถกูตอ้ง 
- ครบถว้น 

ค ำขอ/เอกสำรไมถ่กูตอ้ง หากครบก าหนดแลว้ยังพจิารณา

ไมแ่ลว้เสร็จ ใหใ้หแ้จง้ผูย้ืน่ค าขอ

ทราบทกุ 7 วัน จนกวา่จะพจิารณา

เสร็จ พรอ้มสง่ส าเนาให ้ก.พ.ร.

(มาตรา 10)

ใหม้ศีนูยบ์รกิารรว่มเพือ่รับค าขอและชีแ้จง (มาตรา 7 วรรคสี)่

ก าหนดแนวทางศนูยบ์รกิารรว่ม (มาตรา 7 วรรคสี)่

ศนูยร์บัค ำขอ
อนุญำต

กรณีจ าเป็นและสมควร เสนอ ครม. 
จัดตัง้ศนูยรั์บค าขออนุญาต 
(มาตรา 14)

จัดท าคูม่อืส าหรับประชาชน  และเผยแพร ่(มาตรา 7)

 จัดท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รองรับการรายงานคูม่อืส าหรับประชาชน และรายงานกรณีลา่ชา้
 สง่เสรมิความรูแ้ละสือ่สารสรา้งความเขา้ใจ

- จัดท าแนวทางการจัดท าคูม่อืส าหรับประชาชน (มาตรา 7)
- ตรวจสอบคูม่อืส าหรับประชาชน (มาตรา 7 วรรคสาม)
- ตรวจสอบกรณีลา่ชา้ (มาตรา 10 วรรคสอง)

ก าหนดใหย้ืน่ค าขอผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
(มาตรา 7 วรรคหนึง่)

- เจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอปฏบิตัติามที ่พ.ร.บ.ฯ ก าหนด
- ผูอ้นุญาตพจิารณาปรับปรุงกฎหมายทกุ 5 ปี (มาตรา 6)
- ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจสอบการประกอบกจิการ
ของผูไ้ดรั้บอนุญาต (มาตรา 13)

- ตราพระราชกฤษฎกีาการช าระคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตแทน
การยืน่ค าขอ (มาตรา 12)

หารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบอนุญาต เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ี
(มาตรา 12 วรรคสี)่

ภำพรวมพระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ
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สำระส ำคญัของพระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ

ขอบเขตกำรใชบ้งัคบั๑

คูม่อืส ำหรบัประชำชน๒

กำรรบัค ำขอ๓

กำรพจิำรณำค ำขอ๔

กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมแทนกำรตอ่ใบอนญุำต๕

กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบกำรด ำเนนิกำรทีไ่ดร้บัอนุญำต๖

ศนูยบ์รกิำรรว่ม และ ศนูยร์บัค ำขออนญุำต๗

ทบทวนกฎหมำย๘
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ขอบเขตกำรใชบ้งัคบั๑.

ดำ้นระยะเวลำ๑.๑

มำตรำ ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชบ้ังคับเมือ่พน้ก าหนดหนึง่รอ้ยแปดสบิวัน
นับแต่วันประกาศ ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา  ๑๗  ใหใ้ชบ้ังคับ
ตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป  

พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก 
เมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ดังนัน้ จงึมผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวน้แตม่าตรา ๑๗ 
ทีม่ผีลบงัคบัใชท้ันที
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มำตรำ ๔ “อนุญาต”  หมายความว่า  การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมใหบุ้คคลใดกระท าการใดที่มี
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมกอ่นกระท าการนัน้  และใหห้มายความรวมถงึการออกใบอนุญาต 
การอนุมัต ิการจดทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน การรับแจง้ การใหป้ระทานบัตรและการใหอ้าชญาบัตรดว้ย

ขอ้ยกเวน้

มำตรำ ๕ พระราชบัญญัตนิีม้ใิหใ้ชบ้ังคับแก่

(๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

(๒) การพจิารณาพพิากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ในกระบวนการ
พจิารณาคด ีการบังคับคด ีและการวางทรัพย์

(๓)  การด าเนนิงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

(๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

(๕)  การอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตกิารทางทหารดา้นยทุธการ  รวมทัง้ตามกฎหมาย
เกีย่วกบัการควบคมุยทุธภัณฑ ์ และกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานผลติอาวธุของเอกชน

การยกเวน้ไม่ใหน้ าบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตนิี้มาใชบ้ังคับแกก่ารด าเนนิกจิการใดหรอื
กบัหน่วยงานใดนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา

ขอบเขตกำรใชบ้งัคบั๑.

ดำ้นกฎหมำย๑.๒

มำตรำ ๓ พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบยีนหรอืการแจง้ทีม่ี
กฎหมายหรอืกฎก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบยีน หรอืแจง้ กอ่นจะด าเนนิการใด

บทบัญญัตขิองกฎหมายหรอืกฎใดทีข่ัดหรอืแยง้กบัพระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีแ้ทน
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มำตรำ ๔ “เจา้หนา้ที”่  หมายความถงึ  เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีปฏบิัต ิ
ราชการทางปกครอง

มำตรำ ๕ แหง่พระรำชบญัญตัวิธิปีฎบิตัริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิำ่

“เจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ บคุคล คณะบคุคล หรอืนติบิคุคล ซึง่ใชอ้ านาจหรอืไดรั้บมอบ
ใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตัง้ข ึน้ในระบบราชการ รัฐวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรัฐหรอืไมก่็ตาม

หน่วยงานของรัฐ  ใหบ้รกิำร ประชำชน

ประสำนงำน
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ

ดำ้นเจำ้หนำ้ทีแ่ละหนว่ยงำน๑.๓

ขอบเขตกำรใชบ้งัคบั๑.

ดำ้นกำรใหบ้รกิำร๑.๔

ไมอ่ยูใ่นบงัคบั อยูใ่นบงัคบั



8

ผูจ้ดัท ำคูม่อืส ำหรบัประชำชน๒.๑

คูม่อืส ำหรบัประชำชน๒

 ผูอ้นญุำตมหีนำ้ทีจ่ดัท ำคูม่อืส ำหรบัประชำชน (มำตรำ ๗ วรรคหนึง่) ใหเ้สร็จสิน้

ภำยใน ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัทีพ่ระรำชบญัญตันิีป้ระกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ (มำตรำ ๑๗)

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

 “ผูอ้นญุำต”  หมำยควำมวำ่  ผูซ้ ึง่กฎหมำยก ำหนดใหม้อี ำนำจในกำรอนุญำต

(ไมร่วมผูร้บัมอบอ ำนำจ)

คูม่อืส ำหรบัประชำชน (มำตรำ ๗ วรรคหนึง่)๒.๒

 หลกัเกณฑ ์ วธิกีำร  และเงือ่นไข  (ถำ้ม)ี  ในกำรยืน่ค ำขอ

 ข ัน้ตอนและระยะเวลำในกำรพจิำรณำอนุญำต

 รำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีผู่ข้ออนุญำตจะตอ้งยืน่มำพรอ้มกบัค ำขอ

 จะก ำหนดใหย้ืน่ค ำขอผำ่นทำงสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ทนกำรมำยืน่ค ำขอดว้ยตนเองก็ได้

อยำ่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย
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กำรเผยแพร ่มำตรำ ๗ วรรคสอง๒.๓

 ปิดประกำศไว ้ ณ  สถำนทีท่ ีก่ ำหนดใหย้ืน่ค ำขอ

 ทำงสือ่อเิล็กทรอนกิส์

 กรณีประชำชนขอส ำเนำคูม่อืประชำชน ใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ทีจ่ดัส ำเนำให ้ โดยจะคดิ

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมควรแกก่รณีก็ได ้ ใหร้ะบคุำ่ใชจ้ำ่ยดงักลำ่วไวใ้นคูม่อืส ำหรบัประชำชนดว้ย

คูม่อืส ำหรบัประชำชน (ตอ่)๒

กำรตรวจสอบ (มำตรำ ๗ วรรคสำม)๒.๔

 ก.พ.ร. มหีนำ้ทีต่รวจสอบข ัน้ตอนและระยะเวลำ ทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อืส ำหรบัประชำชน

เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่หีรอืไม่

 กรณีทีเ่ห็นวำ่ข ัน้ตอนและระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักลำ่วลำ่ชำ้เกนิสมควร  ใหเ้สนอ

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิำรณำและส ัง่กำรใหผู้อ้นุญำตด ำเนนิกำรแกไ้ขใหเ้หมำะสมโดยเร็ว
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน (ตอ่)๒

กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดในคูม่อืส ำหรบัประชำชน (มำตรำ ๑๑)๒.๕

 กรณีมกีฎหมำย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัออกใชบ้งัคบั และมผีลใหต้อ้งเปลีย่นแปลง

หลกัเกณฑ ์ วธิกีำร  เงือ่นไข หรอืรำยละเอยีดอืน่ใดทีป่รำกฏในคูม่อืส ำหรบัประชำชน

 กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว มใิหใ้ชบ้งัคบักบักำรยืน่ค ำขอทีไ่ดย้ ืน่ไวแ้ลว้โดยชอบกอ่นวนัที่

กฎหมำย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้บงัคบัดงักลำ่วมผีลใชบ้งัคบั

เวน้แต่ กฎหมำยน ัน้จะบญัญตัไิวเ้ป็นอยำ่งอืน่ เฉพำะในกรณีทีก่ำรเปลีย่นแปลงน ัน้จะ
เป็นประโยชนต์อ่ผูย้ ืน่ค ำขอ
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กำรรบัค ำขอ (มำตรำ ๘)๓

หนำ้ทีข่องพนกังำนเจำ้หนำ้ทีผู่ม้หีนำ้ทีใ่นกำรรบัค ำขอ๓.๑

๑
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ืน่พรอ้มค าขอวา่ถกูตอ้ง

ครบถว้นหรอืไม่

๒ กรณีค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้จง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบทันที

 แกไ้ขทันทใีนกรณีทีท่ าได ้

 แกไ้ขไมไ่ดใ้นทันท ีใหบ้ันทกึความบกพรอ่งและก าหนดระยะเวลา 

และลงนามทัง้สองฝ่ายไวใ้นบันทกึนัน้ 

๓ กรณีค าขอถกูตอ้ง ครบถว้น หรอืแกไ้ขแลว้

 เรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไมไ่ด ้ 

 ปฏเิสธการพจิารณาค าขอโดยอา้งความไมส่มบรูณ์ของค าขอหรอืความไมค่รบถว้น

ของเอกสารหรอืหลักฐานไมไ่ด ้เวน้แต ่ความไมส่มบรูณ์หรอืความไมค่รบถว้น 

เกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

ท าใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การตามทีเ่ห็นสมควร
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กำรรบัค ำขอ (มำตรำ ๘) (ตอ่)๓

 กรณีความไมส่มบรูณ์ของค าขอ หรอืความไมค่รบถว้นของเอกสาร หรอืหลักฐาน

เกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่

และเป็นผลท าใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การตามทีเ่ห็นสมควร

และใหผู้อ้นุญาตด าเนนิการทางวนัิย หรอืด าเนนิคดกีบัพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยไมช่กัชา้

หนำ้ทีข่องพนกังำนเจำ้หนำ้ทีผู่ม้หีนำ้ทีใ่นกำรรบัค ำขอ (ตอ่)๓.๑

๔
กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอหรอืไมส่ง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ 

(มาตรา ๙)

 คนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืค าขอใหท้ราบดว้ย

 ผูย้ืน่ค าขอมสีทิธอิทุธรณ์ได ้

ควำมรบัผดิของพนกังำนเจำ้หนำ้ทีผู่ม้หีนำ้ทีใ่นกำรรบัค ำขอ ๓.๕
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ผูอ้นญุำตพจิำรณำแลว้เสร็จภำยในเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อืส ำหรบัประชำชน๔.๑

๔ กำรพจิำรณำค ำขอ (มำตรำ ๑๐)

 ตอ้งแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน ๗ วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ

ผูอ้นญุำตยงัพจิำรณำไมแ่ลว้เสร็จตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อืส ำหรบัประชำชน ๔.๒

 แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ ๗ วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ

 สง่ส าเนาการแจง้ดังกลา่วให ้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้

กรณี ก.พ.ร. เห็นวำ่ควำมลำ่ชำ้น ัน้เกนิสมควรแกเ่หตหุรอืเกดิจำกกำรขำด
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำรของหนว่ยงำนของผูอ้นุญำต

๔.๓

 รายงานตอ่คณะรัฐมนตรพีรอ้มทัง้เสนอแนะใหม้กีารพัฒนาหรอืปรับปรงุหน่วยงาน

หรอืระบบการปฏบิัตริาชการของหน่วยงานนัน้ 

กรณีไมแ่จง้ตำม ๔.๑ และ ๔.๒๔.๔

 ถอืวา่ผูอ้นุญาตกระท าการ หรอืละเวน้กระท าการ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่  

เวน้แตจ่ะเป็นเพราะมเีหตสุดุวสิยั
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๕ กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมแทนกำรตอ่ใบอนญุำต (มำตรำ ๑๒)

กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมแทนกำรตอ่ใบอนุญำต๕.๑

 กฎหมายก าหนดอายใุบอนุญาตไว ้และ

 กจิการหรอืการด าเนนิการทีม่ลีักษณะเป็นกจิการหรอืด าเนนิการทีต่อ่เนือ่งกนั

 คณะรัฐมนตรจีะก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตแทน

การยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตก็ได ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา

หนำ้ทีข่อง ก.พ.ร.๕.๒

 เป็นหนา้ทีข่อง ก.พ.ร. ทีจ่ะหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกใบอนุญาต

เพือ่เสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรใีนการด าเนนิการตาม ๕.๑
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ผูอ้นญุำต๖.๑

๖ กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบกำรด ำเนนิกำรทีไ่ดร้บัอนุญำต (มำตรำ ๑๓) 

 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการด าเนนิกจิการ

ของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตก าหนด

 ตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการด าเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละแนวทางก าหนด

พนกังำนเจำ้หนำ้ที่๖.๒

 ตรวจสอบการประกอบกจิการหรอืการด าเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละแนวทางก าหนดก าหนด

 ด าเนนิการตรวจสอบและสัง่การตามอ านาจหนา้ทีโ่ดยเร็ว เมือ่มผีูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้นร าคาญ  

หรอืเสยีหายจากการประกอบกจิการหรอืการด าเนนิกจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาต 

ไมว่า่ความจะปรากฏตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีเ่องหรอืมผีูร้อ้งเรยีน
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ศนูยบ์รกิำรรว่ม (มำตรำ ๗ วรรคสี)่๗.๑

๗ ศนูยบ์รกิำรรว่ม และ ศนูยร์บัค ำขออนุญำต

 ใหส้ว่นราชการจัดใหม้ศีนูยบ์รกิารร่วมเพือ่รับค าขอและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการ

อนุญาตตา่งๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาตไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั

๑ กำรจดัต ัง้

๒ หนำ้ที ่ก.พ.ร.

 ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารรว่มรับค าขอและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบั

การอนุญาตตา่งๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาตไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั
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ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (มำตรำ ๑๔,๑๕ และ ๑๖)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิำรรว่ม และ ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (ตอ่)

 ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพือ่ประโยชนใ์นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน  

ใหค้ณะรัฐมนตรมีมีตจัิดตัง้ศนูยรั์บค าขออนุญาต

 ใหศ้นูยรั์บค าขอมฐีานะเป็นสว่นราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี ่แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบ

บรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ สงักดัส านักนายกรัฐมนตรแีละจะ

ใหม้สีาขาของศนูยป์ระจ ากระทรวงหรอืประจ าจังหวดัดว้ยก็ได ้

 การจัดตัง้ศนูยรั์บค าขออนุญาตใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา และก าหนดรายชือ่กฎหมายทีจ่ะ

อยูภ่ายใตก้ารด าเนนิการของศนูยรั์บค าขอไวใ้นพระราชกฤษฎกีาดว้ย

มำตรำ ๑๘ วรรคสี่  ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งส่วนราชการเพื่อ
รับผิดชอบภาระหนา้ที่ใดโดยเฉพาะซึง่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการ
ดังกล่าวเป็นอธบิดหีรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเป็นอธบิดก็ีได ้ในกรณีเชน่นัน้ใหอ้ธบิดี
หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ดังกล่าวมอี านาจหนา้ทีส่ าหรับส่วนราชการนัน้เชน่เดยีวกับ
อธบิด ีตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา และใหค้ณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวงท าหนา้ที่
คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม ส าหรับสว่นราชการนัน้

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

๑ กำรจดัต ัง้
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ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (มำตรำ ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิำรรว่ม และ ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (ตอ่)

 ผูย้ืน่ค าขอไดย้ืน่ค าขอ  หรอืสง่เอกสารหรอืหลักฐาน  หรอืคา่ธรรมเนยีม  ณ  ศนูยรั์บค าขอฯ แลว้  

ใหถ้อืวา่ไดม้กีารยืน่ค าขอ  หรอืสง่เอกสารหรอืหลักฐาน  หรอืคา่ธรรมเนยีมโดยชอบแลว้

 เงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืเงนิอืน่ใดทีศ่นูยรั์บค าขออนุญาตไดรั้บไว ้ใหศ้นูยรั์บค าขอฯ น าสง่คลัง

เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ หรอืสง่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  แลว้แตก่รณี  และแจง้ใหห้น่วยงานของ

ผูอ้นุญาตทราบ

 กรณีหน่วยงานของผูอ้นุญาตหกัคา่ใชจ้่ายจากเงนิทีจ่ะตอ้งน าสง่คลัง  ใหศ้นูยรั์บค าขอฯ

หกัเงนิดังกลา่วแทน และสง่มอบเงนิทีห่กัไวนั้น้ใหแ้กห่น่วยงานของผูอ้นุญาต  โดยใหศ้นูยรั์บค า

ขอฯ มสีทิธหิกัคา่ใชจ้า่ย ตามอตัราทีจ่ะไดต้กลงกบัหน่วยงานผูอ้นุญาต

 ระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ใหนั้บแตว่นัทีศ่นูยรั์บค าขออนุญาตสง่เรือ่งให ้

ผูอ้นุญาต  โดยศนูยรั์บค าขออนุญาตจะตอ้งสง่เรือ่งใหผู้อ้นุญาตไมช่า้กวา่ ๓ วนัท าการ  

หากศนูยรั์บค าขอฯ สง่เรือ่งใหผู้อ้นุญาตชา้กวา่ ๓ วนั หรอืไมส่ง่ ใหน้ าเรือ่งกระท าการ

หรอืละเวน้กระท าการ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่ มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม เวน้แต่

มเีหตสุดุวสิยั

๒ กำรด ำเนนิกำรของศนูยร์บัค ำขออนุญำต



19

ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (มำตรำ ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิำรรว่ม และ ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (ตอ่)

 ผูอ้นุญาตตอ้งสง่คูม่อืส าหรับประชาชนทีถ่กูตอ้งและเป็นปัจจุบันใหศ้นูยรั์บค าขอฯ ตามจ านวน

ทีจ่ าเป็น  และด าเนนิการใหม้กีารฝึกอบรมหรอืชีแ้จงใหเ้จา้หนา้ทีข่องศนูยรั์บค าขอฯ  มคีวาม

ช านาญในการปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ย

๓ กำรด ำเนนิกำรของผูอ้นุญำต

๔ กำรด ำเนนิกำรของเจำ้หนำ้ทีศ่นูยร์บัค ำขออนุญำต

 ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีย่ืน่พรอ้มค าขอ

วา่ถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม่

 กรณีค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐาน ตอ้งแกไ้ขทันทใีนกรณีทีท่ าได ้

หากแกไ้ขไมไ่ดใ้นทันท ีใหบ้ันทกึความบกพรอ่งและก าหนดระยะเวลา 

และลงนามทัง้สองฝ่ายไวใ้นบันทกึนัน้ 

 กรณีค าขอถกูตอ้ง ครบถว้น หรอืแกไ้ขแลว้ จะเรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไมไ่ด ้ 

และจะปฏเิสธการพจิารณาค าขอโดยอา้งความไมส่มบรูณ์ของค าขอหรอืความไมค่รบถว้นของ

เอกสารหรอืหลักฐานไมไ่ด ้เวน้แต ่ความไมส่มบรูณ์หรอืความไมค่รบถว้น เกดิจากความประมาท

เลนิเลอ่ หรอืทจุรติของพนักงานเจา้หนา้ที ่ ท าใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้ ในกรณีนีใ้หผู้อ้นุญาตสัง่การ

ตามทีเ่ห็นสมควร  และใหด้ าเนนิการทางวนัิยหรอืด าเนนิคดกีับพนักงานเจา้หนา้ทีท่ี่เกีย่วขอ้งโดย

ไมช่กัชา้
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ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (มำตรำ ๑๔,๑๕ และ ๑๖) (ตอ่)๗.๒

๗ ศนูยบ์รกิำรรว่ม และ ศนูยร์บัค ำขออนญุำต (ตอ่)

 รับค าขอและคา่ธรรมเนยีม  รวมตลอดทัง้ค าอทุธรณ์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาต

 ใหข้อ้มลู  ชีแ้จง  และแนะน าผูย้ืน่ค าขอหรอืประชาชนใหท้ราบถงึหลักเกณฑ ์ วธิกีาร  

และเงือ่นไขในการอนุญาต  รวมตลอดทัง้ความจ าเป็นในการยืน่ค าขออืน่ใดทีจ่ าเป็น

 สง่ค าขอ  หรอืค าอทุธรณ์ พรอ้มทัง้เอกสารหรอืหลักฐานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

คอยตดิตามเรง่รัดหน่วยงานดังกลา่วเพือ่ด าเนนิการใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ตามพระราชบัญญัตนิี ้ คูม่อืส าหรับประชาชน หรอืตามกฎหมายทีใ่หส้ทิธใินการอทุธรณ์

 กรณีทีเ่ห็นวา่หลักเกณฑห์รอืวธิกีารในการยืน่ค าขอ  มรีายละเอยีดหรอืก าหนดใหต้อ้งสง่

เอกสารทีไ่มจ่ าเป็น  หรอืเป็นภาระเกนิสมควร ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรสีัง่การใหห้น่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้

 รวบรวมปัญหาและอปุสรรคจากการอนุญาตและการด าเนนิการของศนูยรั์บค าขอฯ  เพือ่เสนอ

ตอ่ ก.พ.ร. เพือ่รายงานตอ่คณะรัฐมนตรพีจิารณาสั่งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการ

ปรับปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมตอ่ไป

 เสนอแนะในการพัฒนาหรอืปรับปรุงกระบวนการ  ขัน้ตอน  ระยะเวลา  เกีย่วกบัการอนุญาต

ตา่งๆ  รวมถงึขอ้เสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  หรอืก าหนดหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกับ

การอนุญาตเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกมากขึน้

๕ หนำ้ทีข่องศนูยร์บัค ำขออนุญำต
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ทบทวนกฎหมำย (มำตรำ ๖)๘

๘ ทบทวนกฎหมำย

 ทกุหา้ปีนับแตว่นัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ 

 ผูอ้นุญาตพจิารณากฎหมายวา่สมควรปรับปรุงกฎหมายนัน้เพือ่ยกเลกิการอนุญาต

หรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนุญาตหรอืไม่

 ในกรณีจ าเป็นผูอ้นุญาตจะพจิารณาปรับปรงุกฎหมายหรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทน

ในก าหนดระยะเวลาทีเ่ร็วกวา่นัน้ก็ได ้

 กรณีเห็นวา่สมควรปรับปรุงกฎหมาย ใหผู้อ้นุญาตเสนอผลการพจิารณาตอ่คณะรัฐมนตรี

เพือ่พจิารณายกเลกิการอนุญาตหรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนุญาต 
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ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกฯ
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ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ

1. การพัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิส ์เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.ฯ

2. คูม่อืส าหรับประชาชน

3. การสง่เสรมิความรูส้ ือ่สารสรา้งความเขา้ใจ

4. ศนูยอ์ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ

กำรด ำเนนิกำรทีผ่ำ่นมำ

5. การศกึษาวเิคราะหง์านบรกิารและประชมุรับฟังความคดิเห็นจากภาคเอกชนเพือ่ปรับปรุงงานบรกิารภาครัฐ

6. การปรับปรงุแบบฟอรม์ในการยืน่ค าขออนุญาตของทางราชการ

7. การตดิตามผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตฯิ

8. การศกึษาศนูยบ์รกิารรว่ม ตามพระราชบัญญัตฯิ

9. การศกึษาแนวทางการช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตฯิ
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1. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ



3. ระบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
(ประชำชนสำมำรถรอ้งเรยีนปญัหำกำร
ใหบ้รกิำร และ สกพร. สำมำรถใชต้รวจสอบ
คณุภำพกำรใหบ้รกิำร)

ระบบ IT เพือ่สนบัสนนุกำรด ำเนนิกำรตำม พ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวกฯ แบง่ออกเป็น 4 ระบบยอ่ย ดังนี้

4. ระบบวเิครำะหก์ระบวนงำน

2. ระบบหนงัสอืแจง้ลำ่ชำ้
(ประชำชนเขำ้ถงึขอ้มลูไดง้ำ่ย ครบถว้น
ทนัสมยั ในจดุเดยีว)

สว่นกำรใชง้ำนของผูข้อรบับรกิำร
• รายละเอยีดของงานบรกิาร + 

การดาวนโ์หลดคูม่อืฯตามแบบฟอรม์

• การสบืคน้คูม่อืส าหรับประชาชน และงานบรกิาร

• การเชือ่มโยงขอ้มลูงานบรกิารทีม่คีวามตอ่เนือ่งและ

เกีย่วขอ้งกนั

สว่นกำรใชง้ำนของหนว่ยงำนภำครฐั
• การน าเขา้ / กรอกขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน
• การแสดงสถานะการจัดสง่ขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน
• การอนุมัตกิารเผยแพรคู่ม่อืส าหรับประชาชน

สว่นกำรใชง้ำนของส ำนกังำน ก.พ.ร.

• การแสดงสถานการณ์จัดสง่ขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐทัง้หมด

• การอนุมัตกิารเผยแพรคู่ม่อืส าหรับประชาชน

(เพิม่ประสทิธภิำพ สกพร. ในกำรน ำขอ้มลูไปวเิครำะหเ์พือ่เสนอตอ่ ครม. ในกำรพฒันำกำรใหบ้รกิำร)

สว่นกำรใชง้ำนของหนว่ยงำนภำครฐั
• การน าเขา้ / กรอกขอ้มลูการด าเนนิงานลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด
ในคูม่อืส าหรับประชาชน

• การตดิตาม / อพัเดทสถานะของกรณีลา่ชา้
• การสัง่พมิพห์นังสอืลา่ชา้เพือ่จัดสง่ใหผู้ข้อรับบรกิาร
• การสง่ส าเนาหนังสอื / ขอ้มลูการด าเนนิงานลา่ชา้มายัง
ส านักงาน ก.พ.ร.

สว่นกำรใชง้ำนของ ส ำนกังำน ก.พ.ร.

(ลดภำระหนว่ยงำนภำครฐัในกำรจดัสง่หนงัสอื 
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรตรวจสอบกระบวนงำน
ของ สกพร.)

• การรับขอ้มลูการด าเนนิงานลา่ชา้จากหน่วยงานภาครัฐ
• การตดิตามกรณีลา่ชา้ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
• การวเิคราะหแ์ละรายงานทางสถติิ

สว่นกำรใชง้ำนของผูข้อรบับรกิำร
• ตดิตามสถานะการด าเนนิงานของกรณีลา่ชา้

สว่นกำรใชง้ำนของหนว่ยงำนภำครฐั
• การเปรยีบเทยีบกระบวนงานชนดิเดยีวกนัแตต่า่งหน่วยงาน

สว่นกำรใชง้ำนของส ำนกังำน ก.พ.ร.
• การเปรยีบเทยีบกระบวนงาน กบัมาตรฐานกลาง

สว่นกำรใชง้ำนของผูข้อรบับรกิำร
• กรอกขอ้มลูและเรือ่งรอ้งเรยีนในการใหบ้รกิารดา้น

การอนุญาต

• การตดิตามสถานะการด าเนนิการ

สว่นกำรใชง้ำนของหนว่ยงำนภำครฐั
• รับขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนของหน่วยงาน

• การตดิตาม / อพัเดท สถานะการด าเนนิการ

• การจัดท ารายงานขอ้มลูทางสถติิ

สว่นกำรใชง้ำนของ ส ำนกังำน ก.พ.ร.
• การตดิตามสถานะการด าเนนิการ

• การจับคูเ่รือ่งรอ้งเรยีนและหนังสอืแจง้ลา่ชา้

• การจัดท ารายงานและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

1. ระบบคูม่อืส ำหรบัประชำชน

• รายงานและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

ฮำรด์แวร ์+ ซอฟทแ์วร ์  สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำน         .
25

ระบบ IT เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ 
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จดัท ำเว็บไซตร์องรับการ
ด าเนนิงานรว่มกบัส านักงาน
รัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

ทดสอบระบบการรายงานคูม่อื
เมือ่วันที ่12 ม.ีค. 58
สง่คูม่อืผา่นเว็บไซต ์ภายใน
วันที ่23 ม.ีค. 58

เสนอ อ.ก.พ.ร. พจิารณาเห็นชอบ

น าขึน้สูเ่ว็บไซตศ์นูยก์ลางเผยแพร ่

“ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่รำชกำร”
(www.info.go.th)

เสนอ ก.พ.ร. ทราบ

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

http://www.info.go.th/
http://www.info.go.th/


แอพพลิเคชั่นคู่มือประชาชน

• วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถทรำบขอ้มลูคูม่อืประชำชน

• คน้หาคูม่อืประชาชนส าหรับเรือ่งทีต่อ้งการตดิตอ่ราชการ

• ดรูายละเอยีดคูม่อืประชาชนส าหรับการตดิตอ่ราชการในแตล่ะเรือ่ง อาท ิชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
ขัน้ตอน ระยะเวลาทีต่อ้งใช ้คา่ใชจ้า่ย แบบฟอรม์ ตัวอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 
เป็นตน้

• บันทกึคูม่อืประชาชนไวบ้นเครือ่งเพือ่เรยีกดใูนภายหลัง

• ตดิตอ่เพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

• กำรตดิต ัง้: สำมำรถดำวนโ์หลดและตดิต ัง้ไดแ้ลว้วนันี ้ฟร!ี

• iOS เชน่ iPhone iPad ผา่น App Store

• Android เชน่ Samsung LG Sony ผา่น Google Play

• หรอืผา่นทางเว็บไซต ์Government App Center (GAC) ที ่apps.go.th

• ใชค้ าคน้หา “คูม่อืประชาชน” 

• โดยความรว่มมอืของ ส านักงาน ก.พ.ร. และ ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน)
27



แอพพลิเคชั่นคู่มือประชาชน (ต่อ)

• องคป์ระกอบหลกัของแอพพลเิคช ัน่ (สำธติโดยใชห้นำ้จอไอแพดมนิ)ิ

• ฟงักช์ ัน่กำรคน้หำ:

แอพจะแสดงค าคน้หาทีถ่กูใชบ้อ่ย 
หรอืผูใ้ชส้ามารถพมิพค์ าคน้ไดเ้อง

• ฟงักช์ ัน่บนัทกึ:

สามารถบันทกึคูม่อืที่
สนใจเพือ่เปิดใชไ้ดง้า่ย
ขึน้ภายหลัง

•ขอ้มลูคูม่อืประชำชน:

แอพจะแสดงหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข วธิกีารในการยืน่ค าขอ

และพจิารณาเป็นสิง่แรก

• ขอ้มลูคูม่อืประชำชน:

ผูใ้ชส้ามารถแตะทีไ่อคอน
เพือ่เลอืกดรูายละเอยีดใน

หัวขอ้ตา่งๆ ของคูม่อืฉบับนี้

•คูม่อืของชอ่งทำง:

ผูใ้ชส้ามารถแตะแลว้ระบุ
ชอ่งทางการใหบ้รกิารใกลต้วัได ้

เชน่ ระบอุ าเภอ หรอืจังหวดั

• กำรแสดงผล:

สามารถแตะทีน่ีเ่พือ่ดู
รายละเอยีดในหนา้
ถัดไป หรอืแตะทีไ่อคอน
ดา้นลา่งได ้

• เมนหูลกั:

ผูใ้ชส้ามารถเลอืกใชก้ารบรกิารอืน่ของแอพ 
เชน่ รายละเอยีดของ พ.ร.บ. 

การแนะน า/รอ้งเรยีน หรอื FAQ เป็นตน้ 28
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2. คู่มือส าหรับประชาชน
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จัดเก็บฐานขอ้มลูกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  (กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 446 ฉบบั และ 2,578 กระบวนงาน)

จัดท าแนวทางการจัดท าคูม่อืส าหรับประชาชน และเวยีนไปยังหน่วยงานของรัฐใหท้ราบ

คัดเลอืกหน่วยงานตัวอยา่ง 21 หน่วยงาน

แนวทางส่งเสริมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน

จัดท าหลักเกณฑก์ารตรวจสอบคูม่อื ใหเ้หมาะสมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุเิป็นคณะท างาน เพือ่พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานใหบ้รกิารภาครัฐ

จัดสง่หนังสอืเวยีนเพือ่แจง้ ซกัซอ้มความเขา้ใจ และเรง่รัดเกีย่วกบัคูม่อืส าหรับประชาชน



1. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบว่า ได้เผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชนบนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.g.th) ซึ่ งสามารถสืบค้นคู่มือได้ โดยง่าย
2. เร่งรัดหน่วยงานท่ีจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการภายในวันท่ี 15 ส.ค. 58 (ส่วนกลาง) 31 ส.ค. 58 (ส่วนภูมิภาค) และ 15 ก.ย. 58 (ท้องถิ่น). 
3. แจ้งหน่วยงานของรัฐให้ทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งส าเนาหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ขอใหห้น่วยงานของรัฐน า banner เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

31

จัดส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.ฯ

เรื่อง การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินการตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.ฯ จัดท าและส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 21 พ.ค. 58 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 6 ม.ค. 58

ว 2 10 ก.พ. 58

ว 5 1 พ.ค. 58

ว 6 8 พ.ค. 58

เรื่อง การจัดส่งคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แจ้งให้หน่วยงานของรัฐส่วนกลางเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พ.ค. 58 และให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวตรวจสอบความครบถ้วนของขอบข่ายงานอีกครั้ง และหากมีประเด็นที่ไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับงานท่ีจะต้องจัดท าคู่มือฯ ให้จัดส่งหนังสือมายังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

เรื่อง การจัดส่งคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แจ้งให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบความครบถ้วนของขอบข่ายงานอีกครั้ง และเร่งรัดด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้แล้วเสร็จ

ว 7 9 มิ.ย. 58 เรื่อง คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าคู่มือให้เสร็จและส่งมายังส านักงาน ก.พ.ร. โดยเร็ว เพื่อให้ ก.พ.ร. ได้มีระยะเวลาในการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ใน
การให้บริการได้ตั้งแต่วันท่ี 21 ก.ค. 58

ว 13 10 ส.ค. 58 เรื่อง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ว 9 14 ก.ค. 58 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 21 ก.ค. 58

ว 20 12 พ.ย. 58 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ให้หน่วยงานของรัฐตอบแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ก าหนดไว้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
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สรุปจ านวนคู่มือส าหรับประชาชน

“คู่มือประชาชน” Mobile App.
Viewed : 92,102 ครั้ง

จัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์

www.info.go.th
Viewed  : 1,070,622 ครั้ง

มาตรฐานคู่มือส่วนกลาง

ทบทวนคู่มือส าหรับประชาชน

คู่มือประชาชน 
(ส่วนภูมิภาค)

คู่มือประชาชน 
(ส่วนท้องถิ่น)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

หนังสือเวียนที่ นร 1200/ว 4 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

คู่มือที่จัดส่งมายังส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมด 719,183 คู่มือ 
จ าแนกเป็น
 คู่มือกลาง จ านวน 5,767 คู่มือ 
 คู่มือสาขาหรือคู่มือภูมิภาค จ านวน 713,416 คู่มือ

เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว จ านวน 28,769 คู่มือ 

http://www.info.go.th/
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หนังสือ ที่ นร 1200/ว4  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559  เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ
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3. การส่งเสริมความรู ้สื่อสารสรา้งความเข้าใจ
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กิจกรรมส่งเสริมความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ

จัดประชมุชีแ้จง
ในสว่นกลางและภมูภิาค

สง่หนังสอืขอความอนุเคราะห์
ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เพือ่แปล
พระราชบัญญัตฯิเป็น
ภาษาองักฤษ

กำรแปลพระรำชบญัญตัฯิ เป็นภำษำองักฤษ

ด าเนนิการสือ่สาร
เกีย่วกบั พ.ร.บ. การ
อ านวยความสะดวกใน
การพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558

จัดคลนิกิใหค้ าปรกึษา

จัดแถลงขา่ว

จัดใหม้ ีcall center



การประกาศใชพ้ระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานในงานประกาศใชพ้ระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวก

ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  และการเปิดตัวคูม่อืส าหรับประชาชนและเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่

ราชการ ในวันที ่21 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 - 08.45 น. โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) รัฐมนตรปีระจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดศิกุล) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตร ี(พลเอก วลิาศ อรุณศรี) พรอ้มผูบ้รหิารส านักงาน ก.พ.ร. และผูบ้รหิารส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์าร

มหาชน) พรอ้มดว้ยสือ่มวลชนเขา้รว่ม ณ บรเิวณลานหนา้ตกึบญัชาการ ท าเนยีบรัฐบาล

งานประกาศใช้ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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4. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและจดักิจกรรมเวทีสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร

เวทีสัญจร วันที่ 4 พ.ค. 59 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เวทีสัญจร วันที่ 5 ก.ค. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเวทีสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร



39

4. การจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ
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รปูแบบกำรบรกิำร ศนูยอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร

ศนูยอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร

 ใหค้ ำปรกึษำในกำรตดิตอ่งำนอนุญำตของทำงรำชกำร
 ใหค้ ำปรกึษำขำ้รำชกำรและเจำ้หนำ้ทีข่องรฐัในกำรปฏบิตัติำม 

พระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
 รบัเร ือ่งรอ้งเรยีนจำกประชำชน เมือ่ไดร้บับรกิำรไมเ่ป็นไปตำมคูม่อืประชำชน

 สำยดว่น 1111 กด 22

 ตดิตอ่โดยตรงบรเิวณ  ช ัน้  1 อำคำรส ำนกังำน ก.พ. (เดมิ) 
ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม.

 ใหบ้รกิำรทกุวนัต ัง้แตเ่วลำ 8.30 – 16.30 น.  (เวน้วนัหยดุรำชกำร)
 เจำ้หนำ้ทีป่ระจ ำศนูยฯ์  วนัละ  4 คน

การจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ



หมายเหต ุ: walk in จ านวน 31 ราย

สถติกิำรรอ้งเรยีนไปยงัศนูยบ์รกิำรประชำชน  
(สปน.)

เกีย่วกบั พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ 
(วนัที ่22 ก.ค.-17 ม.ิย. 59)

จ านวน 5 ราย ไดแ้ก ่
1) ระบบ IT 
2) การปรับปรุงเว็บไซตข์องหน่วยงาน
3) การตดิตอ่ราชการ ลา่ชา้ 
4) การปรับปรุงการบรกิารของ อปท.
5) การตอ่ใบอนุญาต

สถติกิำรสอบถำมขอ้มูล
(สปน.) เกีย่วกบั พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ 

(วนัที ่22 ก.ค.58 – 17 ม.ิย. 59)
จ านวน 133 ราย ไดแ้ก ่
1) พ.ร.บ. 69 ราย 2) คูม่อืฯ 64 ราย

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
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หมายเหตุ : เริม่ตัง้แต ่วนัที ่22 ก.ค. 58 - 17 ม.ิย. 59

โทร 1111 ตอ่ 22 (จ านวนสายทีโ่ทรฯรอ้งเรยีน)

ประจ าเดอืน บคุลากรภาครัฐ ประชาชน รวม

กรกฎาคม 2558 17 13 30

สงิหาคม 2558 50 10 60

กนัยายน 2558 9 7 16

ตลุาคม 2558 1 6 7

พฤศจกิายน 2558 0 1 1

ธันวาคม 2558 1 2 3

มกราคม 2559 2 4 6

กมุภาพันธ์ 2559 2 1 3

มนีาคม 2559 0 2 2

เมษายน 2559 4 0 4

พฤษภาคม 2559 0 0 0

มถินุายน 2559 0 1 1

รวม 86 47 133

10%

48%16%

26%

ประเภทของเรือ่งทีม่ำรบับรกิำรจำก
ศนูยอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร

การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการรับบรกิาร ตาม 
พรบ.ฯ  เชน่ การออกส าเนาหนังสอืลา่ชา้

ระบบสารสนเทศ เชน่ ไมส่ามารถคัดลอก
คูม่อืฯ ในระบบ การดาวนโ์หลดคูม่อื

กฎหมาย เชน่ หน่วยงานใดบา้งทีต่อ้งท า
คูม่อืฯ

อืน่ๆ เชน่ ใหค้ าปรกึษาเรือ่งทั่วไป อาท ิ
พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร ขอค าปรกึษาการใช ้

บรกิารภาครัฐ

0

10

20

30

40

50

60

17

50

9

1 0 1 2 2 0
4

0 0

13 10 7 6
1 2 4 1 2 0 0 1

30

60

16

7
1 3 6 3 2 4

0 1

สถิติการใช้บริการศูนย์อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ

บุคลากรภาครัฐ

ประชาชน

รวม

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 17 ม.ิย. 59
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5. การศึกษาวิเคราะหง์านบรกิารและการประชมุรับฟงัความคิดเห็นจากภาคเอกชน
เพื่อปรับปรุงงานบริการภาครฐั



ผูแ้ทนหนว่ยงำนภำครฐั  5 หนว่ยงำน น ำเสนอภำพรวม
กำรด ำเนนิงำนทีผ่ำ่นมำเกีย่วกบัคูม่อืส ำหรบัประชำชน และ
กำรปรบัปรงุงำนทีส่ ำคญั (หนว่ยงำนละประมำณ 10 นำท)ี

1)    กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้
2)    กรมทีด่นิ 
3)    กรมโรงงำนอตุสำหกรรม
4)    ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
5)    กรมศลุกำกร

ผูแ้ทนภำคเอกชนและผูท้รงคณุวฒุริว่มแสดงควำมคดิเห็น
เกีย่วกบักำรปรบัปรงุคูม่อืส ำหรบัประชำชนภำยใตแ้นวคดิ
Faster, Cheaper และ Easier (แบง่กลุม่ 5 กลุม่)
กลุม่ที ่1   ดำ้นกำรจดัต ัง้ธุรกจิ  
กลุม่ที ่2  ดำ้นอสงัหำรมิทรพัย์
กลุม่ที ่3  ดำ้นกำรประกอบกจิกำรโรงงำนอตุสำหกรรม
กลุม่ที ่4 ดำ้นอำหำรและยำ
กลุม่ที ่5 ดำ้นกำรน ำเขำ้ – สง่ออก

การศึกษาวิเคราะห์งานบริการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

ด าเนนิการศกึษาวเิคราะหง์านบรกิารทีม่คีวามส าคญัสงูจ านวน  10 งานบรกิาร และน าผลการศกึษาดงักลา่วไปจดัประชมุ
เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากภาคเอกชนและผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบัคูม่อืส าหรับประชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ภาคเอกชนไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
ตา่ง ๆ เพือ่น าไปปรับปรงุงานบรกิารตอ่ไป

โดยใหห้น่วยงานของรัฐน าเสนอผลงานจากการจัดท าคูม่อืส าหรับประชาชนจ านวน 5 หน่วยงาน ไดแ้ก ่
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การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ด้านภาพรวมการปรับปรุง
คู่มือส าหรับประชาชน

ผู้แทนภาคเอกชน
และภาคประชาชน

ด้านการจดทะเบียน
การค้าปลีก

ด้าน VISA & Immigration

ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

 เพื่อผลักดันการด าเนินการที่เกี ่ยวข้อง

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวกฯ 

 เพ่ือการปรับปรุงการบริการให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับความต้องการต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานของรัฐ

ด้านการออกใบอนุญาต
เครื่องส าอาง

ด้านการออกใบอนุญาต
อาหารและยา
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จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน

VISA 
& 

IMMIGRATION

การออกใบอนุญาตอาหาร
และยา, เคร่ืองส าอาง

การประกอบกิจการค้าปลีก ธุรกิจพาณิชยนาวี

ภาพรวมการปรับปรุงคู่มือ
ส าหรับประชาชน

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 เพื่อผลักดันการด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ 

 เพื่อการปรับปรุงการบริการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
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เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 4 ส านักงาน ก.พ.ร. ประชุมหารือร่วมกับ Joint Foreign 
Chamber of Commerce in Thailand (JFCCT) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่ง JFCCT มีความสนใจผลการด าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ รวมทั้งมีข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงงานบริการภาครัฐที่จะได้มีส่วนร่วมในการท างานกับส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ซึ่งมีประเด็น ดังนี้

การประชุมร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนต่างประเทศ

1) Work permit - immigration area
2) VAT refunds - tax area
3) Customs clearance - export/ import area
4) Factory license - industrial operation area
5) Company registration - business development and promotion issue.
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6. การปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นค าขออนุญาตของทางราชการ
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 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกในการขออนุญาตของทาง
ราชการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน

เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการขอเอกสารซ้ าซ้อน โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล โดย
หน่วยงานภาคเอกชนผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ต้องยื่นส าเนาในการยื่นค าขอ ได้แก่ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน และหนังสือบริคณห์สนธิ

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนภูมิภาคเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการขออนุญาตของทางราชการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
เป็นประธาน

เพื่อพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังส่วนภูมิภาค โดยให้บริการแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงุทนในการขอวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พัฒนาระบบการย่ืนค าขอ
และพิจารณาค าขอแบบออนไลน์ผ่านระบบน าร่อง Single Window for Visa and Work Permit และน าร่องเปิดบริการออนไลน์ไปยังส่วนภูมิภาคในจังหวัดท่ี
เป็นเขตเศรษฐกิจส าคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต

การปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นค าขออนุญาตของทางราชการ
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การปรับปรุงแบบฟอร์มฯ Phase 1 : การเชื่อมโยงการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานรัฐ

e-Expert
Web Service

ไฟล์เอกสาร
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. งบการเงิน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ

ระยะเวลา : 8 เดือน: เร่ิมใช้เดือนกรกฎาคม 2559

(ผู้รับบริการไม่ต้องยื่น)

การปรับปรุงการให้บริการด้านวีซา่และใบอนญุาตท างาน
ด้วยโครงการน าร่อง Single Window for Visa & Work Permit

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม 

ยื่นค าร้องขอน าช่างฝีมือ
เข้ามาท างานในบริษัท
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การปรับปรุงแบบฟอร์มฯ Phase 2 : โครงการน าร่องการพัฒนาระบบ Single Window for Visa & Work Permit

บริษัท

พิจารณา และอนุมัติค าร้อง

ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ , ท่ีอยู่
เลขท่ีหนังสือเดินทาง
โดยสารโดยพาหนะ
มาจากด่าน
บัตรขาเข้า/ขาออก
ตม.๖ ล าดับท่ี
ชื่อต าแหน่ง , ชื่อบริษัท
วันท่ีให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

ช่ือ-นามสกุล
ช่ือ-นามสกุลภาษาไทย
วันเดือนปีเกิด , สัญชาติ
หมู่โลหิต
เลขท่ีหนังสือเดินทาง
ที่อยู่
ช่ือต าแหน่ง
ช่ือบริษัท
วันที่ให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
เลขท่ีหนังสือเดินทาง
ที่อยู่
ชื่อต าแหน่ง
ชื่อบริษัท
วันที่ให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

บริษัท ยื่นค าขอ 

บริษัท ยื่นค าขอ 

หน่วยงานช่างฝมีือ กองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการท างาน ของคนต่างด้าว เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน

ไฟล์เอกสาร
1.หนังสือรับรองนติิบุคคล
2.บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น
3.งบการเงิน
4.หนังสือบริคณห์สนธิ

(ผู้รับบริการไม่ต้องย่ืน)

น าร่องการรับข้อมลูผา่นทาง web service แบบ Real-Time และ e-file ทั้งหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ผูถื้อหุ้น      
หนังสือบริคณธ์สนธิ และงบการเงิน ไปใช้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดงาน 

เริ่มทดสอบเดือนกรกฎาคม 2560
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7. การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ
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คูม่อืส ำหรบั
ประชำชน

ยืน่ค ำขอรบับรกิำร
ตรวจสอบค ำขอ

เรือ่งแลว้เสร็จตำมค ำขอ

เรือ่งไมแ่ลว้เสร็จ

ค ำขอ/
เอกสำร
ถกูตอ้ง 
ครบถว้น 

ค ำขอ/เอกสำรไมถ่กูตอ้ง

• ส ารวจจากเว็บไซต์
- จ านวนคู่มือฯ ทั้งหมด = 623,604 คู่มือ
- จ านวนคู่มือฯ ที่เผยแพร่ = 28,456 คู่มือ

• ส ารวจจากแบบสอบถาม
- จ านวนคู่มือฯ ทั้งหมด = 200,481 คู่มือ
- จ านวนคู่มือฯ ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง 

ที่ พ.ร.บ.ฯ ก าหนด = 197,613  คู่มือ

มาตรา 7
- จัดท าคู่มือฯ
- ตรวจสอบ

มาตรา 10 ว.2
- ตรวจสอบกรณีล่าช้า

มาตรา 8
- ไม่ถูก/ไม่ครบแจ้ง

ทันที หรือบันทึก
มอบผู้ยื่นค าขอ

- ขอเอกสารเพิ่มได้
ครั้งเดียว

มาตรา 10
- แจ้งผู้ยื่นค าขอ

ทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าพิจารณา
เสร็จ พร้อมส่ง
ส าเนาให้ ก.พ.ร.• ผู้รับค าขอตรวจสอบทันทีทุกคร้ัง (92.51%)

• จัดท าบันทึก 2 ฝ่าย และมอบส าเนา โดยเก็บค าขอไว้ที่
หน่วยงาน (61.10%)

• ไม่เคยขอเอกสารเพิ่มเติม (67.21%)
• ผู้อนุญาตแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้ว
เสร็จทุกคร้ัง (90.86%)

• การแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จทุกคร้ัง (86.61%)

• ส่งส าเนาแจ้งล่าช้าให้ ก.พ.ร. ทราบ 
เมื่อพิจารณาเสร็จไม่ทันตามคู่มือฯ 
(91.29%)
โดยเหตุที่ไม่แจ้งส่วนใหญ่เกิดจาก
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ

• มีข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ฯ (0.07%) โดยมี 3 ข้อ
ร้องเรียน ได้แก่ การออกเอกสารรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษา, การยื่นค าขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และ ไม่ได้ระบุ)

ปัญหา/อุปสรรค เช่น
• กรม : - ด าเนินการตอ่ 1 ค าขอ อาจมาพร้อมๆ กันมาก จึงตรวจไม่ทนัตามก าหนด

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
• จังหวัด : - อ านาจการพจิารณาอนุญาตเป็นของผวจ. แต่ระเบียบเป็นของส่วนกลาง

(จัดท าคู่มือฯ) ท าให้ไม่ทราบข้อมูล จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
- งานมากกว่าจนท. เสร็จไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด

• สถาบันอุดมศึกษา : - ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในการกรอกข้อมูลเข้าระบบ
- คู่มือที่ก าหนดเป็นมาตรฐานกลางยังไม่ชัดเจน และบุคลากรใหม่

• องค์การมหาชน : - ผู้ตรวจเอกสารอาจไม่ใชเ่จา้หน้าที่โดยตรง คกก.กลางอาจต้อง
ขอเอกสารเพิม่ เกิดความล่าช้า

- บางช่วงผู้รับบริการมากไมส่อดคล้องกับเวลาในคู่มือ
• รัฐวิสาหกิจ : - การแจง้เหตุล่าช้าที่เกิดจากผู้ย่ืนค าขอ ทุก 7 วัน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
• หน่วยงานรูปแบบอื่น : - คกก.หมดวาระ รอแตง่ตั้ง ท าให้การพิจารณาไมเ่สรจ็ตามคู่มือฯ

- ขาดคนด้าน IT
- มีค าขอหลายประเภท ใช้เวลาตรวจนานเพราะไม่ใชจ่นท.โดยตรง

• อปท. :- ปชช.ขาดความรูเ้กีย่วกบัคู่มือฯ ไม่เข้าใจขั้นตอน ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่
ก าหนดในคู่มือฯ ท าให้ย่ืนเอกสารไม่ครบ ท าให้ล่าช้า

- บุคลากรไม่เข้าใจการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ และระบบ

สรุปผลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ
ขอ้มลู ณ วนัที ่29 กมุภำพนัธ ์2559
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การลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ

หน่วยงานส่วนกลาง

100 หน่วยงาน

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (25 เม.ย. 59)

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา (17 มิ.ย. 59)

จังหวัด

30 จังหวัด

- จังหวัดขอนแก่น (3 พ.ค. 59) - จังหวัดร้อยเอ็ด (25 พ.ค. 59)

- จังหวัดมหาสารคาม (3 พ.ค. 59) - จังหวัดกาฬสินธุ์ (25 พ.ค. 59)

- จังหวัดศรีสะเกษ (16 พ.ค. 59) - จังหวัดพังงา (6 มิ.ย. 59)

- จังหวัดอุบลราชธานี (16 พ.ค. 59) - จังหวัดตรัง (7 มิ.ย. 59)

- จังหวัดยโสธร (17 พ.ค. 59)

- จังหวัดอ านาจเจริญ (17 พ.ค. 59)

-

เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ตรวจติดตามแล้ว
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การลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ (ต่อ)

1. ความเข้าใจเก่ียวกับคู่มือ / พ.ร.บ.ฯ
2. การติดตาม พ.ร.บ.ฯ เช่น จัดท าคู่มือครบถ้วน 

มีการแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
4. ความใส่ใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ
5. ปัญหาอุปสรรค

1) กฎหมาย
2) บุคลากร
3) กระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน
4) ความรู้ ความเข้าใจ
5) อื่น ๆ

6.    ข้อเสนอแนะ

ประเด็นขอรับฟังความคิดเห็น

เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และให้ค าปรึกษาแนะน า 
รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



55

ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ
 กฎหมาย

• กฎหมายบางฉบับ เช่น เรื่องการให้อนุญาตเปิดร้านเกม ก าหนดเรื่องการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพ่ือความม่ันคง ท าให้เกิดมาตรฐานการให้บริการที่แตกต่างกัน 
อาจมีการเรียกเอกสารเพิ่มจากคู่มือที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดความล่าช้า และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการขอรับบริการ 

• กรณีกระบวนงานแจ้งตาย ภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากตรงกับช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่ได้มาท างาน จึงใช้วิธีการให้น าศพท าพิธีก่อน แล้วค่อยมาติดต่อแจ้ง
การตายเมื่อเปิดให้บริการ นอกจากนี้ ระบบส านักบริหารทะเบียนจะปิดระบบ online ภายใน 16.00 น.

• การให้บริการเรื่องขออนุญาตอาวุธปืน มีข้ันตอนการตรวจสอบประวัติ จึงไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้บริการได้ทุกคน ดังนั้นควรเป็นงานบริการที่เป็นข้อยกเว้น อย่างไร
ก็ตามขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 บุคลากร
• ปริมาณงานมากในช่วงเวลา เช่น ช่วงการต่อใบอนุญาตที่หมดอายุพร้อมกัน   แต่บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ บางงานไม่สามารถท าแทนกันได้ ท าให้ประชาชนรอคอย 

 กระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน
• การให้บริการจริงบางงานสามารถท าได้ดีกว่ามาตรฐานกลางที่ก าหนดไว้ในคู่มือ รวมทั้ง ส่วนใหญ่พบว่า  การปฏิบัติจริงสามารถให้บริการโดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าในคู่มือ
• ขั้นตอนที่มีคณะกรรมการพิจารณา ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ เนื่องจากการนัดประชุมยากและใช้เวลานาน 
• บางกระบวนงาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง สามารถด าเนินการได้เร็วกว่าคู่มือกลาง ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรีบ และอาจเป็นการเปิดช่องให้เอ้ือประโยชน์ค่าตอบแทนได้
• การท าหนังสือแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ ในกรณีงานบริการที่มีผู้มารับบริการต่อวันจ านวนมาก และหากไม่เสร็จใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะงานที่ต้องรอการประสานตอบรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จะท าให้เกิดความไม่สะดวกและสิ้นเปลืองกระดาษ และท่ีจัดเก็บเอกสาร จึงอาจจะใช้
วิธีการรวบรวมแล้วแจ้ง

• บางงานบริการระยะเวลาของหน่วยงานในภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ระยะที่ 2 จะมีการใช้คู่มือมาตรฐานกลางให้เหมือนกันทุกจังหวัด 
• บางงานบริการที่ประกาศในคู่มือส าหรับประชาชน ยังไม่ได้ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
• บางงานบริการที่เป็นงานเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน   ยังไม่ระบุเวลาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• บางงานบริการมีการจ ากัดจ านวนค าขอต่อวัน  (เกิดข้ึนภายหลัง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกประกาศใช้)

 ความรู้ความเข้าใจ
• ผู้รับบริการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ฯ ไมค่่อยใส่ใจ และหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์น้อย
• การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่เหมาะสม  มีรูปแบบที่เข้าใจยาก ควรปรับปรุงรูปแบบที่ง่ายและน่าสนใจ
• โครงสร้างระบบฐานข้อมูลของภาครัฐยังไม่พร้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ท าให้ต้องเรียกเอกสารหลักฐานจ านวนมาก
• การค้นค าคู่มือส าหรับประชาชน  ต้องค้นให้ถูกต้อตามชื่อคู่มือระบุทุกประการ  ไม่สามารถใช้ค าใกล้เคียงได้
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ภาพการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ
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ตัวอย่าง....การปรับปรุงงานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี

ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี   เทศบาลนครอุดรธานี  มีแนวคิดการปรับปรุงงานบริการศูนย์บริการร่วมให้เหมอืน “ห้าง โรงแรม ธนาคาร”  
พัฒนาการให้บริการรูปแบบ “Smart Service” ระบบ   e-Service และ e-Form รวมท้ัง  การลดขั้นตอนและระยะเวลา เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง 
สามารถลดระยะเวลาเหลือเพียง 3 , 5 , 12 วัน  (จากเดิม อาคารไม่เกิน 150 ตร.ม.--> 17 วัน/ อาคารเกิน 150 ตร.ม.--> 25 วัน/ อาคารขนาดใหญ่--> 33 วัน)
โดยเปลี่ยนจากการเสนอเจ้าหน้าท่ีแต่ละขั้นตอน มาเป็นการจัดพื้นท่ีใหเ้จ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนมารวมกันพิจารณาในวงโต๊ะกลมทุกวันช่วงเช้า
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8. การศึกษาศูนย์บริการร่วมตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ
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Customer

Channel

Service 
Management

People Business Tourist

Life-Cycle Doing Business Info / Visa / Accommodation /
Transportation

Physical Phone Online

ศนูย์รับค ำขอ / ศนูย์บริกำรร่วม Emergency & 
Non-Emergency

E-service / Application /
Thailand Gateway

Information and Technology

Public Sector Reengineering

แนวทางการศึกษาศูนย์บริการร่วมตามพระราชบัญญัติฯ 



60

1) ใหบ้รกิำรขอ้มลูเกีย่วกบัค ำขออนมุตัอินญุำตของสว่นรำชกำร โดยมี
รำยละเอยีดเกีย่วกบัข ัน้ตอนและระยะเวลำของงำนบรกิำร

2) ใหบ้รกิำรรบัค ำขอแทนหนว่ยงำนในสงักดั ส ำหรบังำนบรกิำรทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่เศรษฐกจิและสงัคมสงู หรอืมเีอกสำรประกอบไมม่ำกเกนิไป

3) พจิำรณำงำนบรกิำรทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรไดเ้บ็ดเสร็จ

4) ค ำนงึถงึกำรเขำ้ถงึไดง้ำ่ยของผูร้บับรกิำรเพือ่ควำมคุม้คำ่ในกำรใหบ้รกิำร  

หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาด าเนินการศูนย์บริการร่วม
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9. การศึกษาแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติฯ
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1) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ ที่ได้มีการก าหนดอายุใบอนุญาตอันมีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการหรือด าเนินการที่ต่อเนื่องกัน  และได้มีการก าหนดค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต (กฎหมายที่ก าหนด
เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตจ านวนประมาณ พ.ร.บ.= 73 ฉบับ + กฎหมายล าดับรอง) โดยศึกษาในประเด็น

 ประเภทของใบอนุญาตที่ควรก าหนดให้มีการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 วิธีการในการช าระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

 วิธีการในการออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต 

2) หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

3) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ความเห็น  และด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

4) น าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน าเรื่องเสนอ ก.พ.ร. และ ครม. ต่อไป

การศึกษาแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติฯ
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