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พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎก�ำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด�ำเนินการใด
บทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือกฎใดทีข่ ดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้พระราชบัญญัตนิ แี้ ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระท�ำการใดที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท�ำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้มีอ�ำนาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
๑
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“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก�ำหนดให้
การด�ำเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
“ค�ำขอ” หมายความว่า ค�ำขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดีและการวางทรัพย์
(๓) การด�ำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้น�ำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด�ำเนินกิจการใดหรือ
กับหน่วยงานใดนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย
ที่ให้อ�ำนาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในก�ำหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ ผู ้ อ นุ ญ าตเสนอผลการพิ จ ารณาตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณายกเลิ ก
การอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้การกระท�ำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับค�ำขอ และจะก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค�ำขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือส�ำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอ และ
เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส�ำเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดส�ำเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส�ำหรับ
ประชาชนด้วย
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการตรวจสอบขั้ น ตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด�ำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
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เพือ่ ประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้สว่ นราชการจัดให้มศี นู ย์บริการร่วม
เพือ่ รับค�ำขอและชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ทีเ่ ดียวกัน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก�ำหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค�ำขอจะต้องตรวจสอบ
ค�ำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค�ำขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค�ำขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณี
ทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการได้ในขณะนัน้ ให้บนั ทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจ่ ะต้องยืน่ เพิม่ เติม
พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องด�ำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส�ำเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค�ำขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอได้จัดท�ำค�ำขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีแ่ นะน�ำหรือตามทีป่ รากฏในบันทึกตามวรรคหนึง่ แล้วพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค�ำขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์
ของค�ำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือ
ความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจ
อนุญาตได้ ในกรณีนใี้ ห้ผอู้ นุญาตสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควรและให้ดำ� เนินการทางวินยั หรือด�ำเนินคดีกบั พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค�ำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท�ำตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนค�ำขอให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค�ำขอให้ทราบด้วย
ผู้ย่ืนค�ำขอจะอุทธรณ์ค�ำสั่งคืนค�ำขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือจะยืน่ ค�ำขอใหม่กไ็ ด้ แต่ในกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งยืน่ ค�ำขอใดภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องยื่นค�ำขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้วหากผูอ้ นุญาตยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส�ำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
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ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าควรล่าช้านัน้ เกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทัง้ เสนอแนะให้มกี ารพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ให้ถอื ว่าผูอ้ นุญาตกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผล
ให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือส�ำหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลีย่ นแปลงเช่นว่านัน้ มิให้ใช้บงั คับกับการยืน่ ค�ำขอทีไ่ ด้ยนื่ ไว้แล้วโดยชอบก่อนวันทีก่ ฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น แต่ส�ำหรับ
ในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค�ำขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการด�ำเนินการ
ที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด�ำเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือด�ำเนินการนัน้ ต่อเนือ่ งกัน คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตช�ำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจ
ออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุในอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
โดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
การก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช�ำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�ำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการที่ จ ะหารื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบอนุญาต เพือ่ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ นุญาตทีจ่ ะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการด�ำเนินกิจการของผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการอนุญาตก�ำหนด
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
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เมือ่ มีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนร�ำคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการด�ำเนินกิจการ
ของผูไ้ ด้รบั อนุญาต ไม่วา่ ความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ องหรือมีผรู้ อ้ งเรียน ให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะด�ำเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต เพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค�ำขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยูใ่ นสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และจะให้มสี าขาของศูนย์
ประจ�ำกระทรวงหรือประจ�ำจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กำ� หนดรายชือ่ กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทีจ่ ะให้อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการของศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับค�ำขอ จะก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค�ำขอยื่นค�ำขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ด�ำเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้
ต้องยื่นค�ำขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นค�ำขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค�ำขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นค�ำขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับค�ำขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รับค�ำขออนุญาตน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีทห่ี น่วยงานของผูอ้ นุญาตมีสทิ ธิหกั ค่าใช้จา่ ยจากเงินทีจ่ ะต้องน�ำส่งคลังให้ศนู ย์รบั ค�ำขอ
อนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินทีห่ กั ไว้นนั้ ให้แก่หน่วยงานของผูอ้ นุญาตโดยให้ศนู ย์รบั ค�ำขออนุญาต
มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับค�ำขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค�ำขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตโดย
ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาตจะต้องส่งเรือ่ งให้ผอู้ นุญาตไม่ชา้ กว่าสามวันท�ำการและให้นำ� มาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ นุญาตทีจ่ ะต้องส่งคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ทีถ่ กู ต้องและ
เป็นปัจจุบนั ให้ศนู ย์รบั ค�ำขออนุญาตตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็น และด�ำเนินการให้มกี าร ฝึกอบรมหรือชีแ้ จงแก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์รับค�ำขออนุญาต เพื่อให้เกิดความช�ำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
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(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค�ำขออนุญาตที่จะต้องด�ำเนินการตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับค�ำขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค�ำอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน�ำผู้ยื่นค�ำขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงือ่ นไขในการขออนุญาต รวมตลอดทัง้ ความจ�ำเป็นในการยืน่ ค�ำขออืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งค�ำขอ หรือค�ำอุทธรณ์ ทีไ่ ด้รบั จากผูย้ นื่ ค�ำขอหรือผูย้ นื่ ค�ำอุทธรณ์พร้อมทัง้ เอกสารหรือ
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพือ่ ด�ำเนินการให้ถกู ต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ หรือตามกฎหมาย
ที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นค�ำขอ มีรายละเอียดหรือก�ำหนดให้
ต้องส่งเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด�ำเนินการของศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ ตอน ระยะเวลา เกีย่ วกับการอนุญาต
ต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผอู้ นุญาตจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิน้ ภายในหนึง่ ร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จ�ำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่งอีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ�ำเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค�ำขออนุญาตด�ำเนินการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

