
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
วัน/เดือน/ปี    วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 
หัวข้อ   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ    (integrity and 
Transparency Assessment:ITA)  โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Link  ภายนอก  : https:/www.klongyaihospital.net 
หมายเหตุ   :  เว็บไซต์ของ  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 
             
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                            ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                   
              (นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ)                                   (นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ) 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่       
        วันที่ 12 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                  วันที่  12  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                                                                              
                                             
                                            ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                        
                                                 (นายกมัยเทพ   สุขสะอาด) 
                                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ 
                                      วันที่   12  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
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ในกำรพิจำรณำอนุญำต และจัดต้ังศูนย์บริกำรร่วมเพ่ือรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขออนุญำต 

ณ จดุเดยีว ซึง่จะส่งผลให้ ประชำชน นกัธรุกจิ ผูป้ระกอบกำร เข้ำถงึข้อมลูกำรให้บรกิำรภำครฐั
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เพือ่ประโยชน์ในสือ่สำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่ ส่วนรำชกำร ประชำชน นกัธรุกจิ ผูป้ระกอบกำร 
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ร่ำงกฎหมำยประจ�ำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ท่ีได้กรุณำแปลพระรำชบัญญัติฉบับนี้

ในรูปแบบภำษำอังกฤษ 

     

   

สํานักงาน ก.พ.ร. 

กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภู มิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ ฯ ให้ประกำศว่ำ

 โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้

โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติ  

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘
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LICENSING FACILITATION ACT, * 

B.E. 2558 (2015)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.

Given on the 16th Day of January B.E. 2558;

Being the 70th Year of the Present Reign.

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously 

pleased to proclaim that:

 Whereas it is expedient to have the law on licensing 

facilitation;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with 

the advice and consent of the National Legislative Assembly, 

as follows:

* © 2015, Pakorn Nilprapunt, Full-time Law Councilor, Office of the Council of State of Thailand,  
pakorn.nilprapunt@gmail.com <Personal Copyright>
Remark : Reference to Thai legislation in any jurisdiction shall be made to the Thai version only.
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 มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติ 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘”

 มาตรา ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�ำหนด 

หนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำเป็นต้นไป เว้นแต่

มำตรำ ๑๗ ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป *

 มาตรา ๓ พระรำชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบักบับรรดำกำรอนญุำต 

กำรจดทะเบยีนหรอืกำรแจ้งทีม่กีฎหมำยหรอืกฎก�ำหนดให้ต้องขออนญุำต 

จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด�ำเนินกำรใด

 บทบัญญัติของกฎหมำยหรือกฎใดที่ขัดหรือแย ้งกับ 

พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้

 “เจ้ำหน้ำท่ี” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธี

ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง

* ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๒ มกรำคม  ๒๕๕๘
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 Section 1. This Act is called the “Licensing  

Facilitation Act, B.E. 2558 (2015)”.

 Section 2. This Act shall come into force at the 

expiration of one hundred and eighty days as from the date of 

its publication in the Government Gazette; provided that, section 

17 shall come into force as from the date of its publication  

in the Government Gazette. **

 Section 3. This Act applies to the granting of all 

permissions or licensing as well as all registrations or notifications 

in which the application for those are required by laws or 

rules prior to do any activity.

 All laws or rules which are contrary to, or inconsistent 

with, this Act shall be repealed and replaced by this Act.

 Section 4. In this Act:

 “Official” means an official under the law on  

administrative procedure;

** Published in the Government Gazette Vol. 132, Part 4 Kor, page 1, dated 22nd January B.E. 2558 (2015)



6

 “อนญุำต” หมำยควำมว่ำ กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีย่นิยอมให้บคุคลใด

กระท�ำกำรใดทีม่กีฎหมำยก�ำหนดให้ ต้องได้รบัควำมยนิยอมก่อนกระท�ำกำรนัน้ 

และให้หมำยควำมรวมถึงกำรออกใบอนุญำต กำรอนุมัติ กำรจดทะเบียน 

กำรขึน้ทะเบยีน กำรรบัแจ้ง กำรให้ประทำนบัตรและกำรให้อำชญำบตัรด้วย

 “ผูอ้นญุำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่ึงกฎหมำยก�ำหนดให้มีอ�ำนำจ

ในกำรอนุญำต

 “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต

 “กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำต” หมำยควำมว่ำ บรรดำกฎหมำย

ที่มีบทบัญญัติก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำรใดหรือกำรประกอบกิจกำรใด

จะต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้

 “ค�ำขอ” หมำยควำมว่ำ ค�ำขออนุญำต

 มาตรา ๕  พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

 (๑) รัฐสภำและคณะรัฐมนตรี
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 “License” means an authorization to be made by 

the official to any person prior to do any activity as prescribed 

by laws, including the granting of license or permission,  

the registration, the acceptance of notification and the issuance 

of a certificate of lease or concession;

 “Authority” means the authority having charge and 

duty to grant license;

 “Competent official” means the competent official 

under the law related to licensing;

 “Laws related to licensing” means all laws with 

the provisions that require the granting of license prior to do 

any activity or business;

 “Application” means an application for license.

 Section 5. This Act shall not apply to:

 (1) the National Assembly and the Council of  

Ministers;
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 (๒) กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลและกำรด�ำเนินงำน

ของเจ้ำหน้ำทีใ่นกระบวนกำรพิจำรณำคด ีกำรบงัคบัคด ีและกำรวำงทรพัย์

 (๓) กำรด�ำเนินงำนตำมกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ

 (๔) กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

 (๕) กำรอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร

ด้ำนยุทธกำร รวมทั้งตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมยุทธภัณฑ์ และ

กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนผลิตอำวุธของเอกชน

 กำรยกเว้นไม่ให้น�ำบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้มำใช้

บังคับแก่กำรด�ำเนินกิจกำรใดหรือกับหน่วยงำนใดนอกจำกที่ก�ำหนดไว้ใน

วรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ

 มาตรา ๖ ทุกห้ำปีนับแต่วันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ผูอ้นญุำตพจิำรณำกฎหมำยท่ีให้อ�ำนำจในกำรอนญุำตว่ำสมควรปรับปรุง

กฎหมำยนัน้เพือ่ยกเลกิกำรอนญุำตหรอืจดัให้มมีำตรกำรอืน่ แทนกำรอนญุำต
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 (2) the Court’s rules, procedure and judgment and 

the performance of duty of the official in accordance with 

civil procedure and the execution of, and deposit in lieu of 

the performance in, any civil case;

 (3) the execution under the criminal procedure;

 (4) the licensing under the law on natural resources 

and environment;

 (5) the licensing related to military strategic operation, 

including the law related to arms control and private armory.

 The exemption of any activity or agency other than 

those prescribed in paragraph one shall be prescribed by the 

Royal Decree.

 Section 6. Every five years as from the date this 

Act comes into force, each authority shall review the law that 

empowers him to grant license as to whether such licensing 
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หรอืไม่ ทัง้นี ้ ในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นผู้อนุญำตจะพจิำรณำปรบัปรงุกฎหมำย

หรือจัดให้มีมำตรกำรอื่นแทนในก�ำหนดระยะเวลำที่เร็วกวำ่นั้นก็ได้

 ให ้ผู ้อนุญำตเสนอผลกำรพิจำรณำตำมวรรคหนึ่งต ่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำยกเลิกกำรอนุญำต หรือจัดให้มีมำตรกำรอื่น

แทนกำรอนุญำต ในกำรนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังควำมคิดเห็นของ 

คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

 มาตรา ๗ ในกรณทีีม่กีฎหมำยก�ำหนดให้กำรกระท�ำใดจะต้อง

ได้รบัอนญุำต ผู้อนญุำตจะต้องจดัท�ำคู่มอืส�ำหรบัประชำชน ซึง่อย่ำงน้อย

ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค�ำขอ

ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตและรำยกำรเอกสำร 

หรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นมำพร้อมกับค�ำขอ และจะก�ำหนด

ให้ยื่นค�ำขอผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นค�ำขอด้วยตนเอง

ก็ได้   
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should be repealed or replaced by any other measure.  If it is 

necessary, the authority may conduct the review prior to the 

completion of such period.

 The authority shall submit the report of the review 

under paragraph one to the Council of Ministers for consideration. 

In this regards, the Council of Ministers shall take recommendation 

of the Law Reform Commission under the law on the Council 

of State into its consideration.

 Section 7. If the license to do any act is required  

by law, the authority shall prepare the licensing manual for  

the public which at least composes of the rules, procedure and 

conditions (if any) for the submission of the application, work flow 

and period of time for the granting of license as well as  

the list of documents or evidences to be attached with  

the application, and the submission of the application may be 

made via electronic method in place of submission by hands 

if so specified in the manual.
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 คู ่มือส�ำหรับประชำชนตำมวรรคหนึ่งให้ปิดประกำศไว้  

ณ สถำนที่ที่ก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอ และเผยแพร่ทำงสี่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

เมื่อประชำชนประสงค์จะได้ส�ำเนำคู่มือดังกล่ำว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

จัดส�ำเนำให้ โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น 

ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไว้ในคู่มือส�ำหรับประชำชนด้วย

 ให้เป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรตรวจสอบ

ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตที่ก�ำหนดตำมวรรคหนึ่งว่ำ

เป็นระยะเวลำทีเ่หมำะสมตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมือง

ที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำขั้นตอนและระยะเวลำที่ก�ำหนดดังกล่ำวล่ำช้ำ

เกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำและสั่งกำรให้ผู้อนุญำต

ด�ำเนินกำรแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็ว

 เพื่อประโยชน์ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มศูีนย์บริกำรร่วม เพ่ือรับค�ำขอและชีแ้จงรำยละเอยีด

เกีย่วกบักำรอนญุำตต่ำง ๆ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำตไว้ ณ ทีเ่ดยีวกนั

ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก�ำหนด



13

 The licensing manual for the public shall be placarded 

at the place designated as the place for submission of application 

and shall be disseminated in an electronics media.  If the public 

requests for a copy of such manual, the competent official 

may collect appropriate service charge for the provision  

thereof. The amount of service charge shall be specified in the  

manual.

 There shall be the duty of the Public Sector Development 

Commission to inspect whether the work flow and period of 

time for the granting of license under paragraph one are compliant 

with the rules and procedure for good public governance. 

If it is of opinion that such work flow or period of time may 

cause unnecessary delay in the granting of license, it shall 

propose such matter to the Council of Ministers for the revision 

thereof forthwith.

 Each government agency shall, in rendering licensing 

facilitation to the public, establish its Service Link Center to 

accept all applications for licenses, and to provide license-related 

information as prescribed by the laws related to licensing,  
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 มาตรา ๘ ให้เป็นหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ 

ในกำรรับค�ำขอจะต้องตรวจสอบค�ำขอและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำน

ท่ียืน่พร้อมค�ำขอให้ถกูต้องครบถ้วน หำกเหน็ว่ำค�ำขอไม่ถกูต้องหรอืยงัขำด

เอกสำรหรอืหลกัฐำนใดให้แจ้งให้ผูย้ืน่ค�ำขอทรำบทันที ถ้ำเป็นกรณท่ีีสำมำรถ

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินกำรแก้ไข

หรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจ 

ด�ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้บันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลำที่ผู้ยื่นค�ำขอ 

จะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่ำวด้วยและให้

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ยื่นค�ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้น
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under its responsibilities to the public in accordance with  

the guideline laid down by the Public Sector Development 

Commission.

  Section 8. There shall be the duty of the competent 

official who accepts the application for license to examine  

the completeness of the application and its attached documents 

or evidences. If the submitted application has any defect  

or the attached documents or evidences do not fulfill the 

requirements, the competent official shall suggest the applicant 

to fix or fill up at once.  In the case where the defect or the 

requirements could be fixed or fulfilled instantly, the competent 

official shall notify the applicant to do so forthwith.  If the fixing 

of defect or the fulfilling of requirements could not be done 

at that moment, the competent official shall make a record of 

such defect or the requirements to be fulfilled as well as  

the period of time in which those have to be fixed or fulfilled.  

In this regards, the competent official and the applicant shall 

sign their names on that record.
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 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอบส�ำเนำบันทึกตำมวรรคหนึ่งให้ 

ผู้ยื่นค�ำขอไว้เป็นหลักฐำน

 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอได้จัดท�ำค�ำขอถูกต้องและแนบเอกสำร

หรอืหลกัฐำนครบถ้วนตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส�ำหรบัประชำชนตำมมำตรำ ๗ แล้ว 

หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมครบถ้วนตำมที่พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่แนะน�ำหรือตำมที่ปรำกฏในบันทึกตำมวรรคหนึ่งแล้ว พนักงำน

เจ้ำหน้ำทีจ่ะเรยีกเอกสำรหรือหลกัฐำนเพ่ิมเติมอืน่ใดอีกไม่ได้ และจะปฏเิสธ

กำรพิจำรณำค�ำขอนั้นโดยอำศัยเหตุแห่งควำมไม่สมบูรณ์ของค�ำขอ 

หรือควำมไม่ครบถ้วนของเอกสำรหรือหลักฐำนไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่

ควำมไม่สมบูรณ์หรือควำมไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือ

ทุจริตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเป็นผลให้ไม่อำจอนุญำตได้ ในกรณีนี้

ให้ผู้อนุญำตส่ังกำรตำมที่เห็นสมควร และให้ด�ำเนินกำรทำงวินัยหรือ 

ด�ำเนินคดีกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้ำ
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 The competent official shall deliver a copy of the 

record under paragraph one to the applicant as evidence.

 If the application and attached documents or  

evidences submitted by the applicant is complete as specified 

in the licensing manual for the public under section 7,  

or the application has been fixed or the documents or evidences 

has been fulfilled as suggested by the competent official or as  

appeared in the record under paragraph one, the competent 

official shall not be able to call for any other documents or 

evidences and shall not refuse to consider the application  

on the ground of defect of the application or of insufficient 

documents or evidences; provided that, such ground arising 

from the negligence or dishonest in the performance of duties 

of the competent official and the granting of license is unable 

to be made.  In this case, the authority may have an order as 

he think fits, but he shall bring disciplinary action or bring  

a charge against all relevant competent officials without delay.
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 มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค�ำขอหรือ

ไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบ

หรือตำมที่ปรำกฏในบันทึกที่จัดท�ำตำมมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่คืนค�ำขอให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

กำรคืนค�ำขอให้ทรำบด้วย

 ผู ้ยื่นค�ำขอจะอุทธรณ ์ค�ำสั่ งคืนค�ำขอตำมวรรคหนึ่ ง 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองหรอืจะยืน่ค�ำขอใหม่กไ็ด้  

แต่ในกรณทีีก่ฎหมำยก�ำหนดให้ต้องยืน่ค�ำขอใดภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด 

ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องยื่นค�ำขอนั้นใหม่ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว

 มาตรา ๑๐ ผู้อนุญำตต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 

ก�ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับประชำชนตำมมำตรำ ๗ และแจ้งให ้

ผู้ยื่นค�ำขอทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
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 Section 9. In the case where the applicant fails to 

comply with the suggestion of the competent official or the 

record made under section 8 paragraph one, the competent 

official shall return the application to the applicant and shall 

clarify in writing the ground of such return altogether.

 The applicant may appeal against the return of 

the application under paragraph one in accordance with the law 

on administrative procedure or may submit the new application.  

In the latter case, if the law prescribes specific period of time 

for the submission of the application, the new application 

shall be submitted within such period.

 Section 10. The authority shall finish his consideration 

within the period as specified by the licensing manual for  

the public under section 7 and shall then notify the result 

thereof to the applicant within seven days as from the date 

he finishes the consideration.
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 เมื่อครบก�ำหนดเวลำตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับประชำชน

ตำมมำตรำ ๗ แล้ว หำกผู้อนุญำตยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้ผู ้ยื่นค�ำขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุกเจ็ดวันจนกว่ำ 

จะพจิำรณำแล้วเสร็จ พร้อมท้ังส่งส�ำเนำกำรแจ้งดงักล่ำวให้คณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำรทรำบทุกครั้ง

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเห็นว ่ำ 

ควำมล่ำช้ำนั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจำกกำรขำดประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของผูอ้นญุำต ให้คณะกรรมกำรพฒันำ

ระบบรำชกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีกำรพัฒนำ

หรือปรับปรุงหน่วยงำนหรือระบบกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนนั้น

 ในกรณีไม่แจ้งตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่ำผู้อนุญำต

กระท�ำกำรหรอืละเว้นกระท�ำกำรเพ่ือให้เกดิควำมเสยีหำยแก่ผูอ้ืน่ เว้นแต่

จะเป็นเพรำะมีเหตุสุดวิสัย
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 At the expiration of the period for consideration as 

specified by the licensing manual for the public under section 7, 

if the authority is unable to finish his consideration, he shall 

clarify in writing the ground of delay to the applicant every 

seven days until finish.  In this case, he shall submit a copy of 

such written clarification to the Public Sector Development  

Commission every times.

 In the case where the Public Sector Development 

Commission is of opinion that such delay caused by unreasonable 

ground or by inefficiency of the authoritative agency, it shall report 

to the Council of Ministers together with the recommendations 

for the development or improvement of such agency or working 

system thereof.

 If the authority fails to make a clarification under 

paragraph one or paragraph two, it shall be deemed that he 

commits or omits the commission of an act which causes  

damages to other persons; provided that, the failure to do so 

caused by force majeure.
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 มาตรา ๑๑ ในกรณทีีม่กีฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคับใด

ออกใช้บังคับและมีผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 

หรือรำยละเอียดอื่นใดที่ปรำกฏในคู่มือส�ำหรับประชำชน ตำมมำตรำ ๗ 

กำรเปลี่ยนแปลงเช่นว่ำนั้น มิให้ใช้บังคับกับกำรยื่นค�ำขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว

โดยชอบก่อนวนัทีก่ฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัดงักล่ำวมผีลใช้บงัคบั 

เว้นแต่กฎหมำยนัน้จะบญัญตัไิว้เป็นอย่ำงอ่ืน แต่ส�ำหรบัในกรณกีฎ ระเบียบ 

หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว ้เป็นอย่ำงอื่นได้ก็แต่เฉพำะในกรณีที่  

กำรเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค�ำขอ

 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมำยก�ำหนดอำยุใบอนุญำตไว้ 

และกิจกำรหรือกำรด�ำเนินกำรท่ีได้รับใบอนุญำตนั้นมีลักษณะเป็นกิจกำร

หรือกำรด�ำเนินกำรที่เห็นได้ว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตจะประกอบกิจกำรหรือ

ด�ำเนนิกำรนัน้ต่อเน่ืองกนั คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดให้ผูร้บัใบอนญุำตช�ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ  

แทนกำรยื่นค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก็ได้ และเมื่อหน่วยงำนซึ่งมีอ�ำนำจ 

ออกใบอนญุำตได้รบัค่ำธรรมเนยีมดงักล่ำวแล้ว ให้ออกหลกัฐำนกำรต่ออำยุ
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 Section 11. If any new law, rule, regulation or rule 

of procedure comes into force and it alters the rules, procedure, 

conditions or any other details as have been specified by the licensing 

manual for the public under section 7, such alteration shall 

not prejudice to the application submitted legally prior to  

the date the new law, rule, regulation or rule of procedure 

comes into force; provided that, otherwise prescribed by law, 

but in case of rule, regulation or rule of procedure, otherwise 

may be prescribed only if it is beneficial to the applicant.

 Section 12. In the case where the validated period 

of any license has been prescribed by law but the business or 

activity under such license is of character that it shall be  

operated by the licensee uninterruptedly, the Council of 

Ministers may authorize the licensee thereof to pay license 

renewal fee in an amount as prescribed by that law in lieu of 

the submission of the application for the renewal of license.  
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ใบอนุญำตให้แก่ผู้รับใบอนุญำตโดยเร็ว และให้ถือว่ำผู้รับใบอนุญำตได้รับ

กำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมกฎหมำยนั้น ๆ แล้ว

 กำรก�ำหนดให้ผู ้รับใบอนุญำตช�ำระค่ำธรรมเนียมต่ออำยุ 

ใบอนุญำตแทนกำรยื่นค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่งให้ตรำเป็น

พระรำชกฤษฎีกำ ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ระบุชื่อพระรำชบัญญัติ 

และประเภทของใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวที่ผู้รับใบอนุญำต

อำจด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้

 ก่อนตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรี

ส่งร่ำงพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำวให้สภำผูแ้ทนรำษฎรและวฒุสิภำเป็นเวลำ

ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั เมือ่พ้นก�ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้วหำกสภำผูแ้ทนรำษฎร

หรือวุฒิสภำมิได้มีมติทักท้วง ให้น�ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงตรำ

พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวต่อไป
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In this case, the agency having power to renew the license shall, 

upon receiving of such fee, produce evidence for the renewal 

of license to the licensee forthwith and it shall be deemed 

that the license has been renewed in accordance with that law.

 The authorization under paragraph one shall be 

made by the Royal Decree.  Such Royal Decree shall identify 

the name of the Act and the kinds of license which may be 

proceeded under paragraph one.

 Prior to the enactment of the Royal Decree under 

paragraph two, the Council of Ministers shall lay the draft Royal 

Decree to the House of Representatives and the Senate for  

at least thirty days.  After the expiration of such period, if an  

objection is not made by the House of Representatives or  

the Senate, the draft Royal Decree shall be submitted to  

the King for His signature.
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 ให้เป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำรที่จะหำรือกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำต 

เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและ 

วรรคสอง

 มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้ำที่ของผู ้อนุญำตที่จะต้องก�ำหนด

หลกัเกณฑ์และแนวทำงกำรตรวจสอบกำรประกอบกจิกำรหรอืกำรด�ำเนนิ

กิจกำรของผู้ได้รับอนุญำตให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต 

ก�ำหนดและให้เป็นหน้ำท่ีของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้อนุญำตที่จะต้อง

ตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงดังกล่ำว 

 เมื่อมีผู้ได้รับควำมเดือดร้อนร�ำคำญ หรือเสียหำยจำกกำร

ประกอบกิจกำรหรือกำรด�ำเนินกิจกำรของผู้ได้รับอนุญำต ไม่ว่ำควำม

จะปรำกฏต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้ำที่ของ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่จะด�ำเนินกำรตรวจสอบและสั่งกำรตำมอ�ำนำจ

หน้ำที่โดยเร็ว
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 There shall be the duty of the Office of Public  

Sector Development Commission to consult with the agencies 

related to the granting of license so as to give advice to  

the Council of Ministers to proceed with paragraph one and 

paragraph two.

  Section 13. There shall be the duty of the authority 

to impose the rules and guidelines for examining the business 

or activity of the licensee as to whether it complies with laws 

related to licensing and the authority shall have the duty to 

conduct examination in compliance with those rules and  

guidelines.

  If it appears to the competent official himself or 

upon a complaint that any activity or business of the licensee 

causes nuisance or damage to another, there shall be the 

duty of the competent official to conduct investigation and to 

have any necessary order under his powers and duties at once.



28

 มาตรา ๑๔ ในกรณีจ�ำเป ็นและสมควรเพื่อประโยชน์ 

ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง 

ศูนย์รับค�ำขออนุญำต เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรรับค�ำขอตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตขึ้น

 ให ้ศูนย ์รับค�ำขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ ง มีฐำนะเป ็น 

ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำรรำชกำร 

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยูใ่นสงักดัส�ำนกันำยกรัฐมนตรี 

และจะให้มีสำขำของศูนย์ประจ�ำกระทรวงหรือประจ�ำจังหวัดด้วยก็ได้

 กำรจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญำตตำมวรรคหนึ่งให้ตรำเป็น

พระรำชกฤษฎีกำ ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ก�ำหนดรำยชื่อกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรอนญุำตทีจ่ะให้อยูภ่ำยใต้กำรด�ำเนนิกำรของศนูย์รับค�ำขออนญุำต

 ในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับค�ำขอ จะก�ำหนดใน 

พระรำชกฤษฎีกำให้ผู้ยื่นค�ำขอ ยื่นค�ำขอผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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 Section 14. If it is necessary and appropriate to  

provide public facilitation, the Council of Ministers may establish 

the One Stop Service Center to be the center for receiving all 

applications under the laws related to licensing. 

 The One Stop Service Center under paragraph one 

shall be a government agency under section 18 paragraph 

four of the State Administration Act, B.E. 2535 (1992) as  

amended by the State Administration Act (No. 5), B.E. 2545 (2002) 

attached to the Office of the Prime Minister. The branch offices 

of the One Stop Service Center may be established in any 

Ministry or Province.

 The establishment of the branch office of the One 

Stop Service Center under paragraph one shall be made by 

the Royal Decree.  Such Royal Decree shall impose names  

of the laws related to licensing which shall be under the  

responsibility of the One Stop Service Center.

 The submission of the application under the Royal 

Decree may be made via electronic method if so specified therein.
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 มาตรา ๑๕ เมื่อมีกำรจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญำตตำม

มำตรำ ๑๔ แล้ว ให้ด�ำเนินกำรและมีผลดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตหรือกฎที่ออก

ตำมกฎหมำยดงักล่ำวก�ำหนดให้ต้องยืน่ค�ำขอ หรอืส่งเอกสำรหรอืหลกัฐำน 

หรือค่ำธรรมเนียมใด ณ สถำนที่ใด ถ้ำได้มีกำรยื่นค�ำขอ หรือส่งเอกสำร

หรือหลักฐำน หรือค่ำธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค�ำขออนุญำตแล้ว ให้ถือว่ำ 

ได้มกีำรย่ืนค�ำขอ หรือส่งเอกสำรหรือหลกัฐำน หรอืค่ำธรรมเนยีมโดยชอบ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตนั้นแล้ว

 (๒) บรรดำเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่ศูนย์รับค�ำขอ

อนญุำตได้รบัไว้ตำม (๑) ให้ศนูย์รบัค�ำขออนญุำตน�ำส่งคลงัเป็นรำยได้แผ่นดิน

ในนำมของหน่วยงำนของผู้อนุญำต หรือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

แล้วแต่กรณ ีและแจ้งให้หน่วยงำนของผู้อนญุำตทรำบ

 (๓) ในกรณท่ีีหน่วยงำนของผูอ้นญุำตมสีทิธหิกัค่ำใช้จ่ำยจำก

เงินที่จะต้องน�ำส่งคลัง ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญำตหักเงินดังกล่ำวแทนและ

ส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงำนของผู้อนุญำต โดยให้ศูนย์รับค�ำขอ



31

 Section 15. Upon the establishment of the One 

Stop Service Center under section 14:

 (1) in the case where the laws related to licensing 

or rules issued under those laws prescribe that the application, 

documents, evidences or fees shall be submitted at any place, 

if they are submitted to the One Stop Service Center, it shall 

be deemed that that application, documents, evidences or 

fees is submitted legally under those laws or rules;

 (2) all fees or other money obtained by the One 

Stop Service Center under (1) shall be remitted as State fund 

on behalf of the authoritative agency or shall be remitted to 

the local administration, as the case may be, and the One 

Stop Service Center shall then notify the authoritative agency 

for its acknowledgement;

 (3) in the case where the authoritative agency has 

the power to deduct some of money prior to remitting the 

remaining as State fund, the One Stop Service Center shall 
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อนุญำตมีสิทธิหักค่ำใช้จ่ำยของศูนย์รับค�ำขออนุญำตตำมอัตรำที่จะได้

ตกลงกับหน่วยงำนของผู้อนุญำต

 (๔) ระยะเวลำตำมมำตรำ ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค�ำขอ

อนุญำตส่งเรื่องให้ผู้อนุญำต โดยศูนย์รับค�ำขออนุญำตจะต้องส่งเรื่องให ้

ผูอ้นญุำตไม่ช้ำกว่ำสำมวนัท�ำกำรและให้น�ำมำตรำ ๑๐ วรรคสี ่ มำใช้บังคบั

โดยอนุโลม

 (๕) ให้เป็นหน้ำท่ีของผู ้อนุญำตที่จะต้องส่งคู ่มือส�ำหรับ

ประชำชนตำมมำตรำ ๗ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค�ำขอ

อนุญำตตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็น และด�ำเนินกำรให้มีกำรฝึกอบรมหรือชี้แจง

แก่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์รับค�ำขออนุญำต เพื่อให้เกิดควำมช�ำนำญในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
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also have the same power, but the deducted amount shall be 

remitted to the authoritative agency.  In this regards, the One 

Stop Service Center is entitled to collect service charge from 

the authoritative agency in an amount as mutually agreed 

with the authoritative agency;

 (4) the period of time under section 10 shall  

commence on the date the One Stop Service Center forward 

the application to the authority.  In this regards, the One Stop 

Service Center shall forward the application to the authority 

within three days and section 10 paragraph four shall apply 

mutatis mutandis;

 (5) there shall be the duty of the authority to 

provide the up-to-date licensing manual for the public under 

section 7 to the One Stop Service Center in an appropriate 

numbers and shall provide training or clarification to the  

officials of the One Stop Service Center for the benefit of the 

performance of their duties;
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 (๖) ให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์รับค�ำขออนุญำต 

ทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๘ และต้องรับผดิชอบในฐำนะเช่นเดยีวกบั

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘

 มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญำตมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้

 (๑) รับค�ำขอและค่ำธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค�ำอุทธรณ์ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต

 (๒) ให้ข้อมลู ชีแ้จง และแนะน�ำผูย้ืน่ค�ำขอหรอืประชำชนให้

ทรำบถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต รวมตลอดทัง้

ควำมจ�ำเป็นในกำรยื่นค�ำขออื่นใดท่ีจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรอนญุำตทัง้ปวง ในกำรประกอบกจิกำรหรอืด�ำเนนิกำรอย่ำงหนึง่

อย่ำงใด

 (๓) ส่งค�ำขอ หรือค�ำอุทธรณ์ ที่ได้รับจำกผู้ยื่นค�ำขอหรือ 

ผู้ยื่นค�ำอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงำน 

ท่ีเกีย่วข้อง และคอยตดิตำมเร่งรดัหน่วยงำนดงักล่ำวเพ่ือด�ำเนนิกำรให้ถกูต้อง
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 (6) there shall be the duty of the officials of the 

One Stop Service Center to proceed with section 8 and shall 

be accountable as same as the competent official under  

section 8.

 Section 16. The One Stop Service Center shall have 

the duties as follows:

 (1) accepting the application and fees, including  

an appeal in relevant thereof under the laws related to  

licensing;

 (2) providing information, clarification and  

recommendation to the applicant or the public on rules,  

procedure and conditions for the application as well as all 

related applications which are necessary for operating of any 

business or doing any activity under the laws related to licensing;

 (3) forwarding the application or appeal obtained 

from the applicant or appellant together with related documents 

or evidences to the agency concerned and hastening the 
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ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดตำมพระรำชบญัญตันิี ้ และคูม่อืส�ำหรบัประชำชน

ตำมมำตรำ ๗ หรือตำมกฎหมำยที่ให้สิทธิในกำรอุทธรณ์

 (๔) ในกรณีที่เห็นว่ำหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรในกำรยื่นค�ำขอ 

มรีำยละเอียดหรอืก�ำหนดให้ต้องส่งเอกสำรท่ีไม่จ�ำเป็น หรอืเป็นภำระเกนิ

สมควรแก่ประชำชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งกำรให้หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมยิ่งขึ้น

 (๕) รวบรวมปัญหำและอุปสรรคจำกกำรอนุญำตและ 

กำรด�ำเนนิกำรของศนูย์รบัค�ำขออนญุำต เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรพฒันำ

ระบบรำชกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมต่อไป

 (๖) เสนอแนะในกำรพัฒนำหรอืปรบัปรงุกระบวนกำร ขัน้ตอน 

ระยะเวลำ เกี่ยวกับกำรอนุญำตต่ำง ๆ รวมถึงข้อเสนอในกำรออกฎหมำย 
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aforesaid agency for the compliance with the period of time 

as prescribed by this Act and the licensing manual for  

the public under section 7 or the law that entitle the right to 

appeal;

 (4) giving recommendation to the Council of  

Ministers to order the agencies concerned to improve their 

rules or procedure on the submission of the application if it is 

of opinion that such rules or procedure composing of unnecessary 

details or requiring unnecessary documents or creating unnecessary 

burden to the public;

 (5) gathering and reporting the problems and  

hurdles emerging from the granting of license and the performance 

of the One Stop Service Center to the Public Sector Development 

Commission for deliberation and proposing further recommendation 

to the Council of Ministers to order the agencies concerned to 

conduct improvement as appropriate;

 (6) giving recommendation for the development 

or improvement of the procedure, work-flow and period of time 
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กฎ ระเบยีบ หรอืก�ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วกบักำรอนญุำตเพือ่ให้ประชำชน 

ได้รับควำมสะดวกมำกขึ้น

 มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญำตจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชำชนตำม

มำตรำ ๗ ให้เสรจ็สิน้ภำยในหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัท่ีพระรำชบญัญติันี้

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

 มาตรา ๑๘ ให้นำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญติันี้

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

 นายกรัฐมนตรี



39

related to the granting of any license as well as a recommendation 

to enact law, rule or regulation or to lay down procedure related 

to licensing in order for public facilitation.

 Section 17. All authorities shall finish the licensing 

manual for the public under section 7 within one hundred 

and eighty days as from the date this Act is published in the 

Government Gazette.

 Section 18. The Prime Minister shall have charge 

and control of the execution of this Act.

Countersigned by:

General Prayut Chan-o-cha

 Prime Minister
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หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่

ปัจจบุนัมกีฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำตจ�ำนวนมำก กำรประกอบกจิกำรของ

ประชำชนจะต้องขออนุญำตจำกส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำย

ที่เก่ียวข้องกับกำรอนุญำตบำงฉบับไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลำ เอกสำรและ

หลักฐำนที่จ�ำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อ

ประชำชนในกำรยื่นค�ำขออนุญำตด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี 

กฎหมำยกลำงที่จะก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต 

และมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม เพื่อรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขออนุญำต 

ณ จุดเดยีว เพือ่ให้ข้อมลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบักำรขออนญุำตซ่ึงจะเป็นกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกแก่ประชำชน จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
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บั น ทึ ก



N O T E
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