
มาตรฐานอ านวยความสะดวกทางราชการ 
“บริการด้วยความโปร่งใส”



ที่ผ่านมา การติดต่อราชการของประชาชน หรือภาคเอกชนเพื่อขออนุมัติ
หรือขออนุญาตด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด มักเป็นไปด้วยความล่าช้า
มหีลายขั้นตอนที่ต้องฝ่าฟัน ประกอบกับไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ ที่ชัดเจน ประชาชนต้องอดทนรอเสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ทีต่้องเดินทางหลายครั้ง เพื่อให้การด าเนินการนั้นแล้วเสร็จตามที่ต้องการ

แม้การด าเนินการเรื่องขออนุมัติหรือขออนุญาตยังล่าช้า และประชาชนยังพบ
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่โปร่งใส มีการทุจริต คิดค่าเสียเวลา
คิดค่าใช้จ่ายในการเร่งให้การขออนุญาตเร็วขึ้น ยิ่ งท าให้ระบบราชการ
ขาดจริยธรรมในการด าเนินการประชาชนได้รับความเดือดร้อน และส่งผลเสียต่อ
การพัฒนาประเทศในที่สุด



การรับเงินใต้โต๊ะ และพฤติกรรม “ยอมจ่าย” เพื่อเปิดทางให้ตน
และพวกพ้องไม่ต้องเสียเวลา นับเป็นหายนะของการพัฒนาประเทศ
และระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการมาช้านาน ขัดต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ท าให้ปัจจุบันประเทศไทย มีการ
ตรากฎหมายกลาง ที่จะก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต ให้มีความชัดเจนชอบธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับค าร้อง และศูนย์รับค าร้องขออณุญาติ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

เพื่อให้บริการ และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น จึงได้ตรา
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น



พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ .ศ .  2558

สาระส าคัญประกอบด้วยอะไรบ้าง ?



พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ .ศ . 2558 เป็นกฎหมายที่มี เจตนารมณ์ส าคัญ คือ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ให้มีความเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และมี
ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง โดยมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เมื่อประชาชนมา
ขอรับบรกิารจากหน่วยงานของรัฐจะได้รับเอกสารและได้รับบรกิาร ดังนี้

1. คู่มือส าหรับประชาชน ท าให้ผู้รับบริการทราบถึงวิธีการยื่นค าขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา 
ซึ่งจะบอกรายละเอียดว่ามีเอกสารหลักฐานอะไรที่ต้องใช้บ้าง และต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด โดยสามารถ
ยื่นค าขอผ่านทาง “สื่ออิเล็กทรอนิกส”์ แทนการยื่นค าขอด้วยตนเองได้ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจเกิดช่องโหว่ให้เกิด
การทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการเร่งอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการให้แก่ประชาชน หรือภาคเอกชน



2. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ตรวจพบว่าขาดเอกสารหลักฐานใด
หรือพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการ
ทราบทันที  หากไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม พร้อมก าหนดเวลาที่ผู้รับบริการต้องด าเนินการ
ไว้ด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อลดความล่าช้าของการพิจารณาเอกสาร



3. หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จตามที่ประกาศไว้ในคู่มือ ส าหรับ
ประชาชน และแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบภายใน 7 วัน หากล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้รับบริการทราบทุก 7 วัน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องด าเนินการ

4. หน่วยงานของภาครัฐต้องเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
โดยต้องพัฒนาศูนย์บริการร่วมของหน่วยงาน กระทรวง และจังหวะ ที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว
ให้สามารถรับค าขออนุญาต และสามารถชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของร้านบริการแต่ละ
หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเดียวกัน หรือของหลายหน่วยงานในจังหวัดได้ และต้องพัฒนาเป็น
ศูนย์รับค าขออนุญาตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับค าขอที่ประชาชนสามารถยื่นค าขอเอกสาร
หลักฐาน ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค าขออนุญาตแทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้



ประเด็นส าคัญใน 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ .ศ .  2558



มาตรา 7 ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นค าขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมถึงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น
ค าขอด้วยตนเองก็ได้ โดยคู่มือส าหรับประชาชนนั้น ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น
ค าขอหรือเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาคู่มือดังกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดหาส าเนาให้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มอืส าหรับประชาชนด้วย

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าวล่าช้าเกินความสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาต
ด าเนนิการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์ราชการ
ร่วมเพื่อรับค าขอ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาต ไว้ ณ ทีแ่ห่งเดียวกัน ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด



มาตรา 8 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอ จะต้องตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสาร หรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไข
หรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม     
ให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่อง และรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะยืนเพิ่มเติมพร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข
หรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้อง และแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ส าหรับประชาชนตาม มาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน า หรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
จะเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่ม เติมอื่นใดอีกไม่ ได้  และจะปฏิ เสธการพิจารณา ค าขอนั้น
โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอ หรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานไม่ได้
เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
หรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่
เห็นสมควรและให้ด าเนินการทางวินัย หรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า



มาตรา 10 ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม มาตรา 7 และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มอืส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หากผู้อนุญาตยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทราบทุกครั้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่า ความล่าช้านั้นเกินเหตุสมควรแก่เหตุ หรือ
เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
หน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น

ในกรณีที่ไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรือละเว้นกระท า
การเพื่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย



ทุกคนต้องรับรู้ เข้าใจในสิทธิที่ตนมี เมื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการแห่งใดต้องถามหา
“คู่มือส าหรับประชาชน” ที่ภาครัฐทุกหน่วยงาน ต้องพร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึง รายละเอียด เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
ยื่นค าขอและพิจารณาการอนุญาต ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียมและ
ช่องทางร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลก่อนมารับบรกิารได้



ขอขอบคุณข้อมูลจาก
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