
การจัดทําคู่มือสําหรบัประชาชน 
ตามพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1. ที่มา 
 ด้วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชน ดังนี้ 
 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต     
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

 มาตรา 7 วรรคสอง  คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้
ย่ืนคําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือ
สําหรับประชาชนด้วย 

 มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการ
ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดล่าช้าเกินสมควรให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

 มาตรา 17  กําหนดให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7  ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ครบกําหนด วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)  

ความหมาย 
 คู่มือสําหรับประชาชนเป็นรายละเอียดที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็นอย่างไร  เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 “อนุญาต”  หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน
การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 
 “ผู้อนุญาต”  หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต 
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2. วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

 1) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
 2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ขอบเขตของกระบวนงานที่ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

 หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชนต้องขออนุมัติ อนุญาต   
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ  ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

4. การพิจารณากระบวนงานในความรับผิดชอบเพื่อจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 1) หน่วยงานรับผิดชอบภารกิจหลักของกรมวิเคราะห์กระบวนงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชน โดยใช้แบบฟอร์มที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  ได้แก่ แบบฟอร์มจัดทําข้อมูลด้านกฎหมายและ
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต  มีรายละเอียดหัวข้อประกอบด้วย  ช่ือกฎหมาย / ผู้มีอํานาจ
รักษาการตามกฎหมาย / ช่ืองานการออกใบอนุญาต  การอนุญาต  การจดทะเบียน  การรับแจ้ง / ผู้มีอํานาจ
อนุญาต / ผู้รับบริการ / ระยะเวลาในการพิจารณา (กฎหมายกําหนด) / ระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด 
 2) กองนิติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านกฎหมาย 
 3) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากระบวนงานที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขอ
อนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ซึ่งต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน และกําหนดชื่อกระบวนงานที่ถูกต้องและใช้เป็น
มาตรฐานกลาง 
สรุปกระบวนงานที่จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนของกรมการจัดหางาน  จํานวน  79  กระบวนงาน แยกเป็น 

 กระบวนงานตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน    51  กระบวนงาน 
 กระบวนงานตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว   24  กระบวนงาน 
 กระบวนงานตามกฎหมาย/ระเบียบอ่ืนๆ 

    - พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    1  กระบวนงาน 
 -   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริม  3  กระบวนงาน 
  การรับงานไปทําที่บ้าน 

5. การพิจารณาประเภทของกระบวนงาน 
 ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดกระบวนงานบริการ 
โดยจําแนกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ 
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 1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
  หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนหน่วยงานสามารถดําเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จภายใน
หน่วยงานเดียว 
 2) กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
  หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนมีขั้นตอนที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอื่นในการ
ดําเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ 
 3) กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
  หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนมีการกําหนดให้ประชาชนต้องนําเอกสารหรือหลักฐานที่
ออกให้โดยหน่วยงานอื่นมาเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอเพื่อพิจารณา 
 4) กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
  หมายถึง   การให้บริการประชาชนที่มีกฎหมาย หรือกฎกําหนดให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต โดยอาจเป็นการให้บริการ ประเภทใดประเภทหนึ่ง คือ 
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ  กระบวนงาน
บริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 

6. การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ  จึงมีการจัดทําระบบศูนย์กลางข้อมูล
คู่มือสําหรับประชาชน  เป็นระบบที่ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําและแก้ไข รวมทั้งจัดส่งคู่มือสําหรับประชาชนให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเผยแพร่คู่มือลงในเว็บไซต์
เพื่อให้ประชาชนเข้าสืบค้นได้ 
 ดังนั้นในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน จึงต้องดําเนินการจัดทําทั้งในรูปแบบของเอกสาร และ
จัดทําในระบบสารสนเทศ  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดองค์ประกอบหลักของคู่มือ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  ดังนี้ 
 1) ขอบเขตการให้บริการ 
 2) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) 
 3) ขั้นตอนและระยะเวลา 
 4) รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 5) ค่าธรรมเนียม 
 6) การรับเรื่องร้องเรียน 
 7) อื่นๆ เช่น ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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 แต่เนื่องจากการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในระบบสารสนเทศจะต้องมีการกรอกข้อมูลที่มี
รายละเอียดมากกว่าองค์ประกอบหลักที่กําหนดเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในระบบ  ดังนั้นการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนในระบบสารสนเทศ จึงต้องจัดทําข้อมูลในแต่ละหัวข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ชื่อกระบวนงาน 
 (2) ประเภทของกระบวนงาน 
 (3) หมวดหมู่ของกระบวนงาน  :  ระบุประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 8 รายการ  ดังนี้   

• อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
• อนุมัติ 
• จดทะเบียน 
• ขึ้นทะเบียน 
• รับแจ้ง 
• ให้ประทานบัตร 
• ให้อาชญาบัตร 
• อื่นๆ  (เช่น การออกผลการวิเคราะห์) 

 (4) กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต  : ระบุช่ือกฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต ต้ังแต่ พระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรืออื่นๆ  และระบุผู้มีอํานาจรักษาการตามกฎหมาย
ฉบับนั้นๆ 
 (5) ระดับผลกระทบ  :  ระบุระดับผลกระทบโดยเลือกว่าเป็นกระบวนงานบริการที่มีความสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม  หรือ บริการทั่วไป 
 (6) กลุ่มผู้ใช้บริการ  :  ระบุกลุ่มผู้ใช้บริการโดยเลือกว่าเป็น (1) ประชาชนทั่วไป  (2) ชาวต่างชาติ  
(3)  ผู้ประกอบการภาคเอกชน/นิติบุคคล  โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
 (7) พื้นที่ให้บริการ  :  ระบุว่ากระบวนงานนี้ให้บริการที่ใดบ้าง เช่น  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
 (8) ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดตามกฎหมาย  :  ระบุกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ระบุระยะเวลา
แล้วเสร็จในการให้บริการ พร้อมหน่วยของเวลา 
  - กรณีมีมากกว่า 1 ฉบับ ให้ใส่ฉบับที่ให้ระยะเวลาน้อยที่สุด  หรือฉบับที่มีความครอบคลุมงาน
ให้บริการมากที่สุด 
  - กรณีไม่มีระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย ให้ใส่ระยะเวลาดําเนินการเป็น “ไม่ระบุ” 
 (9) ช่องทางการให้บริการ  :   
  9.1 ระบุสถานที่หรือช่องทางการให้บริการ เช่น  
   - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  ให้ระบุช่ือหน่วยงาน  ที่ต้ังหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
   - ทางไปรษณีย์  ให้ใส่ที่อยู่เพื่อการจัดส่งไปรษณีย์ 
   - ทางอีเมล์  ให้ใส่ช่ืออีเมล์ 
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  9.2 ระยะเวลาที่ให้บริการ  ให้ระบุ วัน เวลา และช่วงเวลาที่ให้บริการ  เช่น 
   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
   ต้ังแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  (มีพักเที่ยง)  

 (10) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต :  แสดง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอที่หน่วยงานกําหนดไว้ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 
เพื่อให้สามารถเตรียมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดได้อย่างถูกต้อง   โดยใช้ภาษาที่อ่าน
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน กระชับ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนผู้ย่ืนคําขอเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 (11) การกําหนดขั้นตอน  ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  :  แสดงขั้นตอนการให้บริการ
เรียงตามลําดับก่อนหลัง  โดยระบุประเภทของขั้นตอน  คําอธิบายโดยสังเขป พร้อมทั้งระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอน  และแสดงระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน และระยะเวลาโดยรวม 
   1) ประเภทของขั้นตอน :  ระบุประเภทของแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นการจัดกลุ่มของขั้นตอน
การดําเนินงาน โดยเลือกจากรายการ 4 ประเภท  คือ  

• การตรวจสอบเอกสาร  เป็นประเภทของขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และแบบฟอร์มในการยื่นคําขอว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 

• การพิจารณา  เป็นประเภทขั้นตอนการเริ่มพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายรวมถึง
ขั้นตอนหลังจากการตรวจเอกสาร และก่อนการลงนามอนุญาตทั้งหมด เช่น การเข้า
ตรวจพื้นที่  การประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น 

• การลงนาม  เป็นประเภทของขั้นตอนการพิจารณาลงนามของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
• การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น  เป็นประเภทของกระบวนงานที่ต้องพิจารณา ดําเนินการ

โดยหน่วยงานอื่นนอกส่วนราชการ 
  2) ขั้นตอนการบริการ  :  เมื่อระบุประเภทของขั้นตอนแล้วให้ระบุรายละเอียดของขั้นตอน
การให้บริการในแต่ละประเภทของขั้นตอน  โดยสรุปใจความสําคัญให้มีความกระชับ  เน้นเฉพาะขั้นตอนที่
ประชาชนควรทราบ และไม่ควรระบุขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติราชการภายใน เช่น การจัดแฟ้มเสนอลงนาม  
   กรณีมีหมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละขั้นตอนได้ โดยระบุเฉพาะ
สาระสําคัญที่ประชาชนควรทราบ เช่น ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
  3) ระยะเวลาในการให้บริการ  : ระบุระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน  และ
ระยะเวลาดําเนินการรวม พร้อมระบุหน่วยของเวลา  โดยแปลงหน่วยให้ตรงกัน เช่น 30 นาที  120 นาที  และ
ควรระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยเป็นวัน หรือวันทําการ  เป็นต้น   
   กรณีมีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  หรือกรณีที่ระหว่างขั้นตอนมีระยะเวลารอคอย 
หรือต้องติดต่อแผนกอื่นหรือรอการดําเนินงานของหน่วยงานอื่น  ให้คํานวณระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย ลงใน
ระยะเวลาดําเนินการรวมด้วย   
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   ระยะเวลาดําเนินการรวม ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด  และหาก
กระบวนงานนี้ผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาแล้ว ระยะเวลาดําเนินการรวมต้องไม่เกิน
ระยะเวลาหลังการลดขั้นตอน  หรือหากไม่มีกฎหมายกําหนดแต่เป็นนโยบายของผู้บริหารที่ได้ออกประกาศหรือมี
ข้อสั่งการไว้ ให้ระบุระยะเวลาตามที่ได้ประกาศหรือสั่งการไว้ 
  4) หน่วยงาน :  ระบุส่วนงานที่ดําเนินการในแต่ละขั้นตอน  เช่น  การตรวจสอบพฤติการณ์ 
หน่วยงานที่ดําเนินการ ได้แก่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน   การยืนยันสัญญาค้ําประกัน  หน่วยงานที่
ดําเนินการ ได้แก่ ธนาคาร 

 (12) การลดขั้นตอน  :  กรณีกระบวนงานบริการนี้ได้ผ่านกระบวนการลดขั้นตอนแล้ว ให้ระบุด้วย
ว่า “ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว”  และให้กรอกระยะเวลารวมหลังการลด
ขั้นตอน พร้อมทั้งหน่วยของเวลาไว้ด้วย 

 (13) รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  :  พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ  กําหนดว่า กรณี    
คําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว หรือกรณีเอกสารไม่
ครบถ้วนและผู้ย่ืนคําขอได้มีการแก้ไขตามบันทึกข้อตกลงสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้  ดังนั้น การกําหนดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ในคู่มือสําหรับ
ประชาชน ควรพิจารณาดังนี้ 
  1) เป็นเอกสารหลักฐานที่กฎหมาย/ระเบียบ กําหนด 
  2) กรณีมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมากกว่าที่กฎหมายกําหนดต้องสามารถชี้แจงความจําเป็นที่
ต้องใช้ในการยื่นคําขอได้   
  3) ระบุรายละเอียดรายการเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน ประกอบด้วย   
    - ประเภทเอกสาร  เลือกว่าเป็นเอกสารยืนยันตัวตน หรือ เอกสารเพิ่มเติม 
    - ช่ือเอกสาร  ให้ระบุช่ือเอกสาร และรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุวัตถุประสงค์ และอายุไม่เกิน 6 เดือน 
    - หน่วยงาน  ให้ระบุหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกเอกสารฉบับดังกล่าว 
    - จํานวนเอกสารและหน่วยนับ   ให้ระบุจํานวนเอกสารฉบับจริง หรือ จํานวนสําเนา 
พร้อมระบุหน่วยนับเอกสาร (ฉบับหรือชุด)  แต่ละรายการที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ 
    - หมายเหตุ  ให้ระบุเงื่อนไขของเอกสารแต่ละรายการ (ถ้ามี) เช่น เงื่อนไขการรับรอง
สําเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพร้อมประทับตรานิติบุคคล    ต้องแสดงเอกสารตัวจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อ
มาย่ืนคําขอ    ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิคกรณีเป็นเอกสารจากต่างประเทศ  หรือเงื่อนไข
อื่นๆ ที่ต้องการให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  เช่น เอกสารคําแปลต้องรับรองการแปลจากผู้จบการศึกษาในระดับไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสาร 
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 (14) ค่าธรรมเนียม  :  ระบุค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ผู้ย่ืนคําขอต้องชําระ  โดยใส่รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมในแต่ละอัตรา   ใส่ตัวเลขจํานวนอัตราค่าธรรมเนียม  หรือใส่หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนยีม
ในอัตรานั้นๆ (ถ้ามี)  
ตัวอย่าง ค่าคําขอ    ฉบับละ  100  บาท    
 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน   ฉบับละ  750 บาท 

 (15) ช่องทางการร้องเรียน  :  ระบุช่องทางการร้องเรียน พร้อมทั้งรายละเอียดในการติดต่อ  
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียน เช่น กรณีไม่เป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือสําหรับประชาชน  หรือให้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ   โดยให้ระบุช่องทาง สถานที่ เบอร์โทรศัพท์   โดยเรียงลําดับช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ 
   - ร้องเรียนที่หน่วยงานทั้งติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์  ให้ใส่ช่ือหน่วยงาน ที่อยู่  เบอร์
โทรศัพท์ ที่ชัดเจน 
   - ร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจําหน่วยงาน (ถ้ามี) 
   - ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  ให้ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์หน้ารับเรื่องร้องเรียน 
   - ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์  / call center  
   - ร้องเรียนผ่านอีเมล์ 

 (16) แบบฟอร์ม ตัวอย่าง (ถ้ามี)  :   ระบุช่ือเอกสารแบบฟอร์ม และแสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม 

7. การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในระบบสารสนเทศ 
 เมื่อจัดทํารายละเอียดในแต่ละกระบวนงานแล้วเสร็จ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกระบวนงานร่วมประชุมเพื่อพิจารณา / ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในกระบวนงานที่
จัดทําคู่มือฯ   ภายหลังการพิจารณากระบวนงานต่างๆ แล้วให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศคู่มือ
สําหรับประชาชน  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขึ้น   เพื่อให้ข้อมูลเข้าสู่การ
พิจารณาอนุมัติของสํานักงาน ก.พ.ร.   เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. อนุมัติคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ
แล้ว  คู่มือสําหรับประชาชนของหน่วยงานจะอยู่ในสถานะเผยแพร่  หมายถึง คู่มือสําหรับประชาชนจะถูกเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  (www.info.go.th)  และเป็นคู่มือที่เป็นมาตรฐานกลางสําหรับ
หน่วยงานในภูมิภาคนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป    นอกจากนี้กรมฯ ต้องนํา
คู่มือสําหรับประชาชนที่สํานักงาน ก.พ.ร. อนุมัติแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ ด้วย  และยังต้องจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชนที่เป็นเอกสาร เผยแพร่ ณ สถานที่ที่รับคําขอ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้น
คู่มือสําหรับประชาชนได้โดยง่าย 

 

 
 

http://www.info.go.th/
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8. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
 (1) ระยะเวลาการดําเนินงานที่กฎหมายกําหนด ไม่นับรวมระยะเวลาการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอก / การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ซึ่งกรมฯ ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้  แต่การจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ ให้นับรวมระยะเวลาทุกขั้นตอน ทําให้ระยะเวลารวมเกินที่
กฎหมายกําหนด หรือเกินระยะเวลาที่เคยลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการไว้ 
  แนวทางแก้ไข :  ปรับกระบวนการทํางาน โดยให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานอื่น
มาก่อน แล้วนําผลการดําเนินการ / เอกสารที่ได้ มาย่ืนเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 (2) ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมายเป็นระยะเวลาที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ต่อ 1 คําขอ  แต่ในการ
ปฏิบัติจริง มีการย่ืนคําขอครั้งละจํานวนมาก เช่น การขออนุญาตต่างๆ ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  ซึ่งไม่
สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  แนวทางแก้ไข  :  กําหนดปริมาณคําขอ ต่อ ช่วงระยะเวลาของการดําเนินงานที่เหมาะสม เช่น  
กรณีปริมาณคําขอ 1 – 20 คําขอ  ดําเนินการแล้วเสร็จใน 3 วัน  ปริมาณคําขอ 21 – 50 คําขอ  ดําเนินการแล้ว
เสร็จใน........วัน 
 (3) กระบวนงานที่ส่วนภูมิภาคดําเนินการและส่งต่อให้กรมเป็นผู้พิจารณา  จากเดิมส่วนภูมิภาค
ต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต จากทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางเพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
เบ้ืองต้นมายังกรม  ซึ่งต้องใช้เวลาและเป็นการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน  จึงปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานโดยให้   
ส่วนภูมิภาคตรวจสอบข้อมูลเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ และกรมเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนกลางแทนหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคเพื่อลดเวลาและลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน 
 (4) ในแต่ละกระบวนงานมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก  ซึ่งต้องใช้เวลาและ
ความรอบคอบในการตรวจสอบและพิจารณา   เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนต้องศึกษาและ
ทําความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดทําคู่มือฯ 
 (5) กระบวนงานบางกระบวนงานมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการ / ขั้นตอน / เอกสาร
หลักฐานประกอบเป็นระยะ  ทําให้ไม่สามารถจัดทําคู่มือได้ 
 

--------------------------------- 
 

     
 

 



แบบฟอร์มจัดทําข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต

ลําดับ ส่วนราชการ ชื่อกฎหมาย รัฐมนตรีรักษาการ

(1)
การออกใบอนุญาต

(2)
การอนุญาต 

(ไม่มีใบอนุญาต)

(3)
การจดทะเบียน
(จดทะเบียน/ขึ้น

ทะเบียน)

(4)
การรับแจ้ง ผู้มีอํานาจอนุญาต

ผู้รับบริการ
(ผู้ขออนุญาต/จด

ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน/
แจ้ง)

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

(กฎหมายกําหนด)

ระยะเวลา
มาตรฐานที่
ประกาศ

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

1
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Update : 22 กรกฎาคม’ 58 

รายชื่อกระบวนงานที่จัดทาํคู่มือสําหรับประชาชน  
 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

พระราชบญัญติัจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
1 การขอรับใบอนญุาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ   35 วันทําการ 

2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ    24 วัน 

3 การขอย้ายสํานกังานจดัหางานในประเทศ  : กรณีย้ายในเขตจงัหวัดเดียวกับทีร่ะบุไว้
ในใบอนญุาต 

18 วันทําการ 

4 การขอย้ายสํานกังานจดัหางานในประเทศ  : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดยีวกบัที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต 

28 วัน 

5 การขอตัง้สํานักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ไดร้ับอนุญาต   30 วัน 

6 การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสํานกังานจดัหางานในประเทศ 24 วัน 

7 การจดทะเบียนลูกจ้างจดัหางานของผูร้ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 30 วันทําการ 

8 การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผู้รบัอนุญาต /ผู้จดัการ /ลูกจ้าง /ตัวแทน
จัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจดัหางานในประเทศ 

5 วันทําการ 

9 การขอมีบัตรประจําตัวผู้รับอนญุาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตวัแทนจัดหางานในประเทศ 8 วันทําการ 

10 การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 3 วันทําการ 

11 การขอเปลี่ยนชือ่สํานักงานจดัหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 10 วันทําการ 

12 การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจดัหางานในประเทศ 40 วัน 

13 การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจดัหางานในประเทศ 30 วัน 
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รายชื่อกระบวนงานที่จัดทาํคู่มือสําหรับประชาชน  
 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

พระราชบญัญติัจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
1 การขอรับใบอนญุาตจัดหางานให้คนหางานเพือ่ไปทํางานในต่างประเทศ  

: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   
35 วันทําการ 

2 การขอรับใบอนญุาตจัดหางานให้คนหางานเพือ่ไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู่   

52 วัน 

3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน     

24 วัน 

4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่   

30 วัน 

5 การขอย้ายสํานกังานจดัหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดยีวกบัที่ระบุไวใ้นใบอนุญาต 

18 วันทําการ 

6 การขอย้ายสํานกังานจดัหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณีย้ายนอกเขตจงัหวัดเดียวกับทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต 

28 วัน 

7 การขอตัง้สํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศชั่วคราวนอกเขตทอ้งทีท่ี่
ได้รับอนุญาต   

30 วัน 

8 การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสํานกังานจดัหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ    
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน     

24 วัน 

9 การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสํานกังานจดัหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

30 วัน 

10 การจดทะเบียนลูกจ้างจดัหางานของผูร้ับอนุญาตจัดหางานเพือ่ไปทํางานใน
ต่างประเทศ 

30 วันทําการ 

11 การขอใบแทนใบอนุญาตของผูร้ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ   
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน     

5 วันทําการ 

12 การขอใบแทนใบอนุญาตของผูร้ับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ   
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

18 วันทําการ 

13 การขอใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการ /ลูกจ้างหรือตวัแทนจัดหางาน ของผู้รบัอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ   

5 วันทําการ 

14 การขอมีบัตรประจําตัวผู้รับอนญุาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตวัแทนจัดหางานจดัหางาน
เพื่อไปทํางานในต่างประเทศ 

8 วันทําการ 

15 การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน 3 วันทําการ 
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ต่างประเทศ 
 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

16 การขอเปลี่ยนชือ่สํานักงานจดัหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน     

10 วันทําการ 

17 การขอเปลี่ยนชือ่สํานักงานจดัหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ต่างประเทศ   
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

20 วันทําการ 

18 การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจดัหางานเพือ่ไปทาํงานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

40 วัน 

19 การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจดัหางานเพือ่ไปทาํงานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู ่

52 วัน 

20 การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจดัหางานเพือ่ไปทาํงานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

30 วัน 

21 การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจดัหางานเพือ่ไปทาํงานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู ่

39 วัน 

22 การขออนุญาตรับสมัครหรอืประกาศรับสมัครเป็นการล่วงหนา้ เพื่อจัดส่งคนหางานไป
ทํางานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศ   
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   

7 วันทําการ 

23 การขออนุญาตรับสมัครหรอืประกาศรับสมัครเป็นการล่วงหนา้ เพื่อจัดส่งคนหางานไป
ทํางานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศ   
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่   

17 วันทําการ 

24 การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ 
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   

5 วันทําการ 

25 การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

16 วันทําการ 

26 การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรอืประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการ
ล่วงหน้า  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   

7 วันทําการ 

27 การขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรอืประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการ
ล่วงหน้า  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

17 วันทําการ 

28 การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจดัส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   

2 วันทําการ 
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29 การขออนุญาตขยายระยะเวลาการจดัส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่   

12 วันทําการ 

 

 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

30 การขออนุญาตรับสมัครคนหางานไปทํางานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงาน
และฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   

7 วันทําการ 

31 การขออนุญาตรับสมัครคนหางานไปทํางานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงาน
และฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

17 วันทําการ 

32 การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝกึงาน
และฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค  
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   

5 วันทําการ 

33 การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝกึงาน
และฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค 
: กรณียื่นคําขอที่สํานักงานจัดหางานจงัหวัดทีผู้่รับอนุญาตตัง้สํานักงานอยู่     

15 วันทําการ 

34 การแจง้การเดนิทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง 

35 การแจง้การเดนิทางกลับไปทํางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศ
ไทยเป็นการชั่วคราว 

1 ชั่วโมง 

36 นายจ้างขออนญุาตพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศ 2 วันทําการ 

37 นายจ้างแจง้การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ  ไม่เกิน 45 วัน   3 ชั่วโมง 

38 นายจ้างขออนญุาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเกิน 45 วัน   2 วันทําการ 
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รายชื่อกระบวนงานที่จัดทาํคู่มือสําหรับประชาชน  
 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

พระราชบญัญติัการทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2551  
1 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี

อาเซียน ตามขอ้ตกลง MRAs  
1 วันทําการ 

2 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวระดบัฝีมือชํานาญการ 3 วันทําการ 

3 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวระดบัฝีมือชํานาญการซึ่งอยู่นอก
ราชอาณาจกัร  (โดยนายจ้างยื่นแทน) 

5 วันทําการ 

4 การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชํานาญการ 3 วันทําการ 

5 การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว 2 วันทําการ 

6 การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน  ท้องที่หรอืสถานทีท่าํงาน 
หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง 

3 วันทําการ 

7 การแจง้การเข้ามาเพื่อทํางานอนัจําเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   1 ชั่วโมง 

8 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอืน่  

3 วันทําการ 

9 การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรอืกฎหมายอื่น  

3 วันทําการ 

10 การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน  นายจ้าง ทอ้งที่หรอืสถานที่
ทํางานของคนตา่งด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรอืกฎหมายอื่น 

3 วันทําการ 

11 การแจง้ความตอ้งการจ้างคนตา่งด้าว  (การขอโควตา) 1 วันทําการ 

12 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทกึความ
เข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 

25 วันทําการ 

13 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 

21 วันทําการ 

14 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2551 

3 วันทําการ 

15 การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ 3 วันทําการ 
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การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
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ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

16 การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

2 วันทําการ 

17 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามา
ทํางานในลักษณะไป-กลับหรอืตามฤดกูาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2551 

1 วันทําการ 

18 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 

19 การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอืน่ แบบเบ็ดเสรจ็   
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 

20 การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรอืกฎหมายอื่นแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 

21 การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 

22 การขออนุญาตเปล่ียน/เพิ่มประเภทหรอืลักษณะงานนายจ้าง  ท้องที่หรือสถานที่
ทํางานของคนตา่งด้าวตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรอืกฎหมายอื่น 
แบบเบ็ดเสร็จ  
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 

23 การขออนุญาตเปล่ียน/เพิ่มประเภทหรอืลักษณะงาน  นายจ้าง  ท้องที่หรือสถานที่
ทํางานของคนตา่งด้าวแบบเบ็ดเสร็จ   
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 

24 การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ ศูนย์บริการวซี่าและใบอนุญาตทํางาน 

3 ชั่วโมง 
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รายชื่อกระบวนงานที่จัดทาํคู่มือสําหรับประชาชน  
 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  
1 การพจิารณาอนุญาตใหห้น่วยงานของรฐั นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ใช้

มาตรา 35 แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือ การส่งเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัตส่ิงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 

38 วัน 

 

ลําดับที ่ ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

ระเบยีบกรมการจัดหางานวา่ด้วยการสง่เสริมการรบังานไปทําที่บ้าน พ.ศ.2546 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

 

1 การขอจดทะเบยีนจัดตัง้กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บา้น 8 วันทําการ 

2 การขอต่ออายุทะเบียนจัดตัง้กลุม่ผู้รับงานไปทําที่บ้าน 8 วันทําการ 

3 การขอกูเ้งินกองเพื่อผูร้ับงานไปทําที่บ้าน 22 วันทําการ 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหค้นหางานทํางานในประเทศ 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน 
 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการขออนุญาตจัดหางาน การจดทะเบียน
ตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางาน 
 - ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดต้ังสํานักงานจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 
 

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย  

 - 60 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544) 
     

ขอบเขตการให้บริการ  
 

สถานที่ / ชอ่งทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปดิให้บริการ 

กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
ถนนมิตรไมตร ี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 0 2245 0964, 0 2248 2278 
โทรสาร 0 2245 0964 
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยืน่คาํขอ  

   ภาคเอกชนรายใดที่ประสงค์ประกอบธุรกิจจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศกับนายทะเบียนจัดหางาน โดยย่ืนคําขอ ณ กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีสํานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  และยื่นคําขอ ณ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู่ กรณีสํานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
   คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ   
   1. มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
   3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
   4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 
   5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
   6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   8. ไมเ่ป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น 
   9. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ใน
ระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
   10. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกในความผิดที่
กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทําผิดโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
   11. ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทไว้กับนายทะเบียนจัดหางาน 
หมายเหตุ :  
  *  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  
ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
  *   ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ  
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
1. ผู้รับบริการยื่นคําขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 
 

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์      
ผู้ย่ืนขอและยืนยันสัญญาค้ําประกัน (กรณี
 หลักประกันเป็นสัญญาค้ําประกันของธนาคาร) 
  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  หน่วยงานที่เกีย่วข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ 
 /พฤติการณ์ผู้ย่ืนขอ  (สํานักงานบริหารแรงงาน
 ไทยไปต่างประเทศ / กองตรวจและคุ้มครอง
 คนหางาน / สาํนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่
 ผู้ขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู่) และยนืยันสัญญา
 ค้ําประกนั (ธนาคาร) /  ตรวจสอบสถานที่ต้ัง
 สํานักงานของผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  
  (ระยะเวลา 20 วันทําการ) 

 

4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ     
 / เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน 
    (ระยะเวลา 10 วันทําการ) 

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนาม
 ในใบอนุญาต 
  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. ผู้รับบริการชําระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
 หมายเหตุ : ผูร้ับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อใน
 ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

- กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม  35  วันทําการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1.  คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.1)  จํานวน 1 ฉบับ 
2.  หลักประกันหนึ่งแสนบาท เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาค้ําประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3.  หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 วัน 
4.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  (รับรองไม่เกิน 

6 เดือน)  จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)   
5.  หนังสือมอบอํานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ

จัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมรายงานการประชุมกรรมการผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
ให้เป็นผู้รับอนุญาต  จํานวน 1 ชุด  (กรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามมากกว่า 1 คนขึ้นไป)   

6.  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานที่ต้ังสํานักงานจัดหางาน  จํานวน 1 ฉบับ 
7. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต  จํานวน 1 ชุด 
8. สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (กรณีเป็นต่างด้าว)  ของ

กรรมการหุ้นส่วนทุกคน  จํานวน 1 ชุด  (ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล) 
9. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ (ไม่เกิน 1 เดือน)  จํานวน 1 ฉบับ 
10. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือของผู้มีอํานาจลงชื่อ

แทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน   จํานวน  3 รูป 
11. แผนที่ต้ังสํานักงานและรูปถ่ายที่ต้ังสํานักงานทั้งภายในและภายนอก  จํานวน 1 ชุด 
12. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ  จํานวน 1 ชุด 

(กรณีมอบอํานาจยื่นคําขอ) 
หมายเหตุ   1. กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกรรมการ และมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  

                    2. กรณีบุคคลธรรมดา  ให้ยกเว้นเอกสารในข้อ 4 และ 5 
                              

ค่าธรรมเนียม  

- ค่าคําขอ (แบบ จง.1)  ฉบับละ  10 บาท 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ  ฉบับละ  5,000 บาท   

(อายุใบอนุญาต 2 ปี) 
 

ช่องทางการรอ้งเรียน  

  กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ   
  โทรศัพท์ 0 2245 0964, 0 2248 2278 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  
 

 1. คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.1)   
 2. หนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคาร (แบบ จง.2) 
 3. หนังสือมอบอํานาจให้กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นผู้รับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานในประเทศ 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๗  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือการแจ้ง  
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจ้ง  ก่อนจะดําเนินการใด 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้

ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ   
การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต”  หมายความว่า  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดให้ 

การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขออนุญาต 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  

การบังคับคดี  และการวางทรัพย์ 
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมยุทธภัณฑ์  และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 

ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
ย่ืนมาพร้อมกับคําขอ  และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขอ  และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้  
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้   
ณ  ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ 
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ 
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ 

ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน  
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหน่ึงแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง 
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่  และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้  
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตส่ังการตามที่เห็นสมควร  และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบดว้ย 

ผู้ ย่ืนคําขอจะอุทธรณ์คําสั่งคืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องย่ืนคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนคําขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 
สําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า 
จะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานน้ัน 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน 
ตามมาตรา  ๗  การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น  มิให้ใช้บังคับกับการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
แต่สําหรับในกรณีกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ 
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคําขอ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้  และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ 
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  แทนการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  และเม่ือหน่วยงาน 
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว  ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว 
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ  
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีจะหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การออกใบอนุญาต  เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตท่ีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด  
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เม่ือมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ  หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต  ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตข้ึน 

ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับคําขอ  จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนคําขอ  ย่ืนคําขอ 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง 
ย่ืนคําขอ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมใด  ณ  สถานที่ใด  ถ้าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียม  ณ  ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้ถือว่าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ันแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม  (๑)  ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต  หรือส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง  ให้ศูนย์ 
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต  โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาต   
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา  ๑๐  วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น  และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๘  
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘ 

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล  ชี้แจง  และแนะนําผู้ ย่ืนคําขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการขออนุญาต  รวมตลอดท้ังความจําเป็นในการย่ืนคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง  ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งคําขอ  หรือคําอุทธรณ์  ที่ได้รับจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ย่ืนคําอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗   
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น  หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน  ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เก่ียวกับการอนุญาตต่าง  ๆ 
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก  การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงขั้นตอน 
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ  ดังน้ัน  เพ่ือให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และมีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม   
เพ่ือรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต  ณ  จุดเดียว  เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


