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บริการภาครัฐอยางมีมาตรฐาน
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
“โปรงใส ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรงเวลา”

พระราชบัญญัตกิ ารอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ในปัจจุบนั มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตเป็นจำนวนมาก
การประกอบกิจการของประชาชน จะต้องขออนุญาตในการ
ดำเนินการเรือ่ งดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทัง้ กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญาตบางฉบับ ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสาร
รายละเอียดของและหลักฐาน ที่จำเป็นต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบ
การพิจารณา รวมถึงไม่ได้กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาของ
เจ้าหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน จึงเป็นการสร้างภาระ และเป็นอุปสรรค
ต่อประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตเพื่อดำเนินการต่าง ๆ
ดังนัน้ เพือ่ ให้มกี ฎหมายกลางทีจ่ ะกำหนดขัน้ ตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มคี วามชัดเจน รวมทัง้ มีการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้อง และศูนย์รับคำขออนุญาต
ณ จุดเดียว เพือ่ ให้การบริการและให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการขอ
อนุญาต ซึง่ จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามหลัก
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
22 มกราคม 2558 และจะมีผลใช้บังคับภายใน 180 วัน คือใน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

การประกาศใชพระราชบัญญัตินี้เปนจุดเปลี่ยนสำคัญ
ของการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ
โดยชวยขจัดความลาชาทำใหการดำเนินการเร็วขึน้ (faster)
งายขึ้น (easier) และคาใชจายถูกลง (cheaper)

เมื่อประชาชนมาติดตอขอรับบร�การจากหนวยงาน
ภาครัฐจะไดพบกับ
1. คูม่ อื สำหรับประชาชน ทีจ่ ะทำให้ผรู้ บั บริการทราบวิธี
การยืน่ คำขอ ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณา โดยในคูม่ อื
จะบอกรายละเอียดว่าเอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งใช้ มีอะไรบ้าง และ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวนเท่าใด สิ่งเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติ
งานของหน่วยงานของรัฐมีความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ
เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจะสามารถยื่น
คำขอผ่านทาง “สือ่ อิเล็กทรอนิกส์”แทนการยืน่ คำขอด้วยตนเองได้
ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เมื่อมาติดตอรับบริการจากภาครัฐ
คูมือสำหรับ
ประชาชน

วิธีการยื่นคำขอขั้นตอน
ระยะเวลาในการพิจารณา

เอกสารหลักฐาน
ที่ตองใช

คาธรรมเนียม

2. เจ้าหน้าทีต่ อ้ งตรวจสอบคำขอ และเอกสารให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน หากพบว่าเอกสารไม่ถกู ต้องหรือขาดเอกสารใด จะต้อง
แจ้งให้ผมู้ ารับบริการทราบทันที หากไม่สามารถแก้ไขเพิม่ เติมได้
ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ทีต่ อ้ งยืน่ เพิม่ เติม พร้อมกำหนดเวลาทีผ่ รู้ บั บริการต้องดำเนินการ
ไว้ด้วย
ซึง่ เจ้าหน้าทีจ่ ะสามารถขอเอกสารเพิม่ เติมได้เพียงครัง้ เดียว
เท่านัน้ เพือ่ ลดความล่าช้าในการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าทีล่ ง

4. เพิ่มช่องทาง ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ที่มี
ประสิทธิภาพโดยจะพัฒนาศูนย์บริการร่วมของหน่วยงาน กระทรวง
และจังหวัดทีม่ กี ารดำเนินการอยูแ่ ล้วให้สามารถรับคำขออนุญาต
และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ งานบริการของแต่ละกรมภายใต้
กระทรวงเดียวกัน หรือของหลายๆหน่วยงานในจังหวัดได้ และใน
ระยะต่อไปจะพัฒนาเป็นศูนย์รบั คำขออนุญาต เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ในการรับคำขอที่ประชาชน สามารถยื่นคำขอเอกสารหลักฐาน
ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคำขออนุญาตแทนหน่วยงานต่างๆ ได้
เพิ่มชองทางเขาถึงบริการ

พิจารณา
ตรวจสอบ
คำขอและ
เอกสาร

ถูกตอง
ครบถวน

เอกสารไมครบ แจงทันที หรือ
บันทึกความบกพรอง
มอบแกผูรับบริการไวเปนหลักฐาน

1 ครั้ง
ขอเอกสารเพิ่มได
เพียงครั้งเดียว

3. หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จตามที่
ประกาศไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน และแจ้งผลให้ผู้รับบริการ
ทราบภายใน 7 วัน หากล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ
จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผรู้ บั บริการทราบทุก 7 วัน ซึง่ ถือ
เป็นภาระรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการ
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การดำเนินการพิจารณาคำขอ

2.สะดวก รวดเร�ว

เรื่องแลวเสร็จ

รับการตรวจสอบเอกสารทันที
หากไมครบ ตองแจงใหทราบ
และขอเพ�่มทันที

เรื่องไมแลวเสร็จ
ตรวจสอบคำขอ
และเอกสาร

ถูกตอง
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7 วัน
หากครบกำหนดยังพิจารณา
ไมแลวเสร็จใหแจงผูยื่นคำขอทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะพิจารณาเสร็จ

พัฒนาสูศูนยบริการรวม
ศูนยรับคำขออนุญาต
เพื่ออำนวยความสะดวก

one stop service center

3.ถูกตอง ตรงเวลา
รับบร�การตามเวลาที่สัญญา
หากไมแลวเสร็จ ตองไดรับแจง
เหตุผลที่ลาชาทุก ๆ 7 วัน
จันทร อัง
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