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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:
facilitation;

Whereas it is expedient to have the law on licensing

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 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กําหนด
หนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
มาตรา ๑๗ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป *

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับกับบรรดาการอนุญาต
การจดทะเบียนหรือการแจ้งทีม่ กี ฎหมายหรือกฎกําหนดให้ตอ้ งขออนุญาต
จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดําเนินการใด
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายหรื อ กฎใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๒ มกราคม 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with, this Act shall be repealed and replaced by this Act.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)
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“อนุญาต” หมายความว่า การทีเ่ จ้าหน้าทีย่ นิ ยอมให้บคุ คลใด
กระทําการใดทีม่ กี ฎหมายกําหนดให้ ต้องได้รบั ความยินยอมก่อนกระทําการนัน้
และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน
การขึน้ ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผูอ้ นุญาต” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ กฎหมายกําหนดให้มอี ํานาจ
ในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติกําหนดให้การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใด
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้
“คําขอ” หมายความว่า คําขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
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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;
7

(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์

(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร
ด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และ
กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้
บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผอู้ นุญาตพิจารณากฎหมายทีใ่ ห้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุง
กฎหมายนัน้ เพือ่ ยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มมี าตรการอืน่ แทนการอนุญาต
8

(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
9

หรือไม่ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ คี วามจําเป็นผูอ้ นุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ ผู ้ อ นุ ญ าตเสนอผลการพิ จ ารณาตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีทมี่ กี ฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้อง
ได้รบั อนุญาต ผูอ้ นุญาตจะต้องจัดทําคูม่ อื สําหรับประชาชน ซึง่ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนด
ให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเอง
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.
11

คู ่ มื อ สําหรั บ ประชาชนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ิ ด ประกาศไว้
ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสี่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดสําเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย

ให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่า
เป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาต
ดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้สว่ นราชการจัดให้มศี นู ย์บริการร่วม เพือ่ รับคําขอและชีแ้ จงรายละเอียด
เกีย่ วกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ทีเ่ ดียวกัน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
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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 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ทีย่ นื่ พร้อมคําขอให้ถกู ต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถกู ต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผยู้ นื่ คําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีทสี่ ามารถ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอ
จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
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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.
15

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้
ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสาร
หรือหลักฐานครบถ้วนตามทีร่ ะบุในคูม่ อื สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว
หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ ะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมอืน่ ใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธ
การพิ จ ารณาคําขอนั้ น โดยอาศั ย เหตุ แ ห่ ง ความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องคําขอ
หรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือ
ทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้
ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ดําเนินการทางวินัยหรือ
ดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
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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 ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือ
ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
หรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนคําขอให้ทราบด้วย
ผู ้ ยื่ น คําขอจะอุ ท ธรณ์ คําสั่ ง คื น คําขอตามวรรคหนึ่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองหรือจะยืน่ คําขอใหม่กไ็ ด้
แต่ในกรณีทกี่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งยืน่ คําขอใดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้
ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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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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เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนั ง สื อ ให้ ผู ้ ยื่ น คําขอทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง ความล่ า ช้ า ทุ ก เจ็ ด วั น จนกว่ า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ ส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการเห็ น ว่ า
ความล่ า ช้ า นั้ น เกิ น สมควรแก่ เ หตุ ห รื อ เกิ ด จากการขาดประสิ ท ธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานของผูอ้ นุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาต
กระทําการหรือละเว้นกระทําการเพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ เว้นแต่
จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
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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 ในกรณีทมี่ กี ฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด
ออกใช้บังคับและมีผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน ตามมาตรา ๗
การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว
โดยชอบก่อนวันทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
เว้นแต่กฎหมายนัน้ จะบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ แต่สําหรับในกรณีกฎ ระเบียบ
หรื อ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น จะบั ญ ญั ติ ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ได้ ก็ แ ต่ เ ฉพาะในกรณี ที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคําขอ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุ ใ บอนุ ญ าตไว้
และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการ
หรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือ
ดําเนินการนัน้ ต่อเนือ่ งกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
แทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอํานาจ
ออกใบอนุญาตได้รบั ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุ
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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.
23

ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับ
การต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว

การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาต
อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรี
ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน เมือ่ พ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป
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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.
25

ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องสํานั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการที่ จ ะหารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกใบอนุ ญ าต
เพื่ อ เสนอแนะต่ อ คณะรัฐมนตรีในการดําเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และ
วรรคสอง

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกําหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดําเนิน
กิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
กําหนดและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้อง
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือเสียหายจากการ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความ
จะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจ
หน้าที่โดยเร็ว
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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.
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มาตรา ๑๔ ในกรณี จําเป็ น และสมควรเพื่ อ ประโยชน์
ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง
ศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ ศู น ย์ รั บ คําขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี ฐ านะเป็ น
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยูใ่ นสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และจะให้มีสาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตทีจ่ ะให้อยูภ่ ายใต้การดําเนินการของศูนย์รบั คําขออนุญาต

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขอ จะกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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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.
29

มาตรา ๑๕ เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ คําขออนุ ญ าตตาม
มาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผลดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออก
ตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ตอ้ งยืน่ คําขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นคําขอ หรือส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่า
ได้มกี ารยืน่ คําขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขอ
อนุญาตได้รบั ไว้ตาม (๑) ให้ศนู ย์รบั คําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผูอ้ นุญาตทราบ

(๓) ในกรณีทหี่ น่วยงานของผูอ้ นุญาตมีสทิ ธิหกั ค่าใช้จา่ ยจาก
เงินที่จะต้องนําส่งคลัง ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและ
ส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์รับคําขอ
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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
31

อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้
ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขอ
อนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาต โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้
ผูอ้ นุญาตไม่ชา้ กว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขอ
อนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชํานาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
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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;
33

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต
ทีจ่ ะต้องดําเนินการตามมาตรา ๘ และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ขอ้ มูล ชีแ้ จง และแนะนําผูย้ นื่ คําขอหรือประชาชนให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทัง้
ความจําเป็นในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตทัง้ ปวง ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึง่
อย่างใด
(๓) ส่งคําขอ หรือคําอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคําขอหรือ
ผู้ยื่นคําอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพือ่ ดําเนินการให้ถกู ต้อง
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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
35

ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และคูม่ อื สําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอ
มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ตอ้ งส่งเอกสารทีไ่ ม่จําเป็น หรือเป็นภาระเกิน
สมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

(๕) รวบรวมปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการอนุ ญ าตและ
การดําเนินการของศูนย์รบั คําขออนุญาต เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ ตอน
ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกฎหมาย
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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
37

กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการอนุญาตเพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตาม
มาตรา ๗ ให้เสร็จสิน้ ภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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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 :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
ปัจจุบนั มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของ
ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
ประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต
ณ จุดเดียว เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการขออนุญาตซึง่ จะเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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บั น ทึ ก
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NOTE
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