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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

ค่มีอมาตรฮาบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานผลอาหารทั้งเข้าข่ายและไม่เข้าโรงงาน
ผู้จัดทำ นายซัซวาล เอกอนันต์กุล
ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรา ถาวระ)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เภสัชสาธารณสุข

ผู้อนุมัติ
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารทั้งเข้าข่าย
และไม่เช้าข่ายโรงงานอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ต้องมีฉลาก และ
อาหารทั่วไปที่เช้าข่ายโรงงานเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ขอบเขต

ครอบคลุมการทำงานเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารทั้งเช้าข่ายและไม่เช้าข่ายโรงงาน ควบคุมเฉพาะ
อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไป
๓. คำนิยาม
๓.๑ สถานที่ผลิตอาหาร หมายถึง สถานที่ ทำ ผสม ปรุง แต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุ ด้รับอนุญาต
๓.๒ สถานที่ผลิตอาหารที่เช้าข่ายโรงงานหมายถึง สถานที ทำ ผสม แต่งปรุง และหมายความ
รวมถึงแบ่งบรรจุที่มีการใช้เครื่องจักรมีกำลัง๕:แรงม้าหรือใช้คนงานตั้งแต่๗คนขึ้นไป
๓.๓ ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนาม
๓.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึงผู้ซึ่งที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญั พ.ศ.๒๕๒๒
๓.๕ เจ้าหน้าที่ หมายถึงจ้าหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวช้องกับการขออนุญาต
๔. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ แบบคำขอนุญาตั้งโรงงานผลิตอาหาร(แบบ๑ )อและคำขออนุญาตตั้งโรงงานที่ไม่เข้าข่าย โรงงาน(สบ.๑)
๔.๒ หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่ไตั้มาด้วยตัวเอง
๔.๓ หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล

๔.๔ รายการเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใซ้ประกอบในการผลิตอาหาร
๔.๔ แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
๔.๖ แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน
๔.๗ ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบืยนบ้าน
๔.๘ ส าเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
๕. เอกสารอ้างอิง
๔.๑ พระราซบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๔๒๒
๔.๒ ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๔๔๗
๔.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๔ เรื่อง บริโภคใบภาชนะบรรจุที่ปี สนิท (ฉบับที' ๓)
๔.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๔๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่อง ในการผลิ'
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยโดยวิธีพาสเจอไรส์
๔.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที, ๓๔๙). ๒๔๔๖พ.ศ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิ1
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปีดสนิทที่มืความเป็นกรดดู่และชนิดที่ปรับกรด
๔.๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่อ
ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแป รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย
๔.๗ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๔๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครือ่ ง ในการผลิ!
และการเก็บรักษาอาหาร

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที

ไม่ครบถ้วนถูกต้องคืนคำขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที
พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที

ไม่เกิน๑๔ วันทำการ
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๗. ายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗.๑ ผู้ประกอบการยนคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
๗.๑.๑ แบบคำขอต่ออายอนุญาตผลิตอาหารแบบคำขอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
(แบบ อ.๑) และคำขออนุญาตตั้งโรงงานที่ไม1เขาข่ายโรงงาน)จำนวน(๑ ฉบับ*,
๗.๑.๒ กรณีบุคคลธรรมดา:
- สำเนาบัตรประซาขนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ๒ฉบับ
- สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์๒ฉบับ
๗.๑.๓ กรณีนิติบุคคล:
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ๒ฉบับ(กรณี
เปีนบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรั้อมลายเซ็นและตราประทับชองบริษัท
จำนวน๒ ฉบับ
๗.๑.๔ หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ดำเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง พร้อมติดอากรแสตมบี
๓๐ บาท จำนวน๑ ฉบับ
๗.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบคำขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณา
ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
๗.๒.๑ กรณีไม่ครบถ้วนAม่ถูกต้อง:เจ้าหน้าที่จะซี้แจง และแนะนำการแกไข พร้อมทั้งคืน แบบคำขออนุญาf
และเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
๗.๒.๒ กรณีครบถ้วนถูกต้อง:ให้ดำเนินการตามข้อ๖.๓
๗.๓ เจ้าหน้าที่ลงเลขที่รับคำขอชองสำนักงานฯ และของกลุ่มงานฯ ตามสำดับ
๗.๔ เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลรับ คำขอในระบบสารสนเทศ
๗.๕ เจ้าหน้าที่จัดทำขออนุมัติออกตรวจสถานที่าบันทึก
๗.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจประเมนสถานที่ผลิตอาหาร(กรณีโรงงงานที่ต้องตรวจประเมินสถานที่ก่อนต่ออายุ
ใบอนุญาต)ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ.๑) หรือตส บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ.๓) หรือบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมตส จำหน่าย
(แบบ ตส.๙)
๗.๖.๑ กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน: เจ้าหน้าที่จะขี้แจง แนะนำให้
ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และเสนอผลการตรวจประเมินให้นายแพทย์สาธารณสุขทราบพร้อม
ทั้งทำหนังสือขี้แจงพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประกอบการทราบ เมื่อดแก้ไขดำเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ใหม่อีกครั้ง
๗.๖.๒ กรณีผลการตรวจประเมินฝานเกณฑ์มาตรฐาน: ให้ดำเนินการตามข้อ๖.๖

Wa
ค,มือมาตรฮานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานผลอาหารทั้งเข้าข่ายและไม่เข้าโรงงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
๗.๗ เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกพร้อมเอกสารใบอนุญาตเสนอผู้อนุญาต
๗.๘ ผู้อนุญาต ลงนาม อนุญาตในใบอนุญาตผลิตอาหาร
๗.๙ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราในใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว
๗.๑๐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและทะเบียนคุมใบอนุญาตของกลุ่มงานฯ
6ๆ1.(9)(5) แจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต
๗.๑๒ ชำระคาธรรมเนียม เฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ
๗.๑๓ ผู้ประกอบการรบใบอนุญาตและลงลายมือซื่อในใบทะเบียนคุมใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานใน
การรับใบอนุญาต

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ไม่เกิน ๑๔ วันทำการ

๖. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาบ (ต่อ)

- แบบ ตส.๑
- แบบ ตส.๓
- แบบ ตส.๙

ผู้ประกอบการรับใบอนุญา
และลงรายมือชื่อ
ในใบทะเบียนคม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลป้จจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรมีก ฎหมายว่า ด้ว ยการอำนวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของ
ทางราขการ
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัต ิข ึ้น ไว้โดยคำแนะนำและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งขาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจ จาบุเบกษาเป็น ต้น ไป เว้น แต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บ ังคับ ตั้งแต่ว ัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดำเนินการใด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔

ราชกิจจาบุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๔๕๘

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ชัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้'ใช้พระราชบัญญัตินีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้
ต้อ งได้รับ ความยิน ยอมก่อ นกระทำการนั้น และให้ห มายความรวมถึง การออกใบอนุญ าต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่า ด้ว ยการอนุญ าต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่ม ีบ ทบัญ ญัต ิก ำหนดให้
การดำเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้
“คำขอ” หมายความว่า คำขออนุญาต
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๓) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) การอนุญาตที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้น ไม่ให้น ำบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติน ี้ม าใช้บ ังคับ แก่ก ารดำเนิน กิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุก ห้าปีน ับ แต่ว ัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ใช้บ ัง คับ ให้ผ ู้อ นุญ าตพิจ ารณากฎหมาย
ที่ให้อำนาจในการอนุญ าตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น เพื่อยกเลิกการอนุญ าตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกำหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับพิงความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องไต้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ
คู่มีอสำหรับประซาซน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ
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ขั้น ตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญ าตและรายการเอกสารหรือ หลัก ฐานที,ผู้ฃออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือสำหรับประซาขนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประซาซนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้
โดยจะคิด ค่า ใช้จ ่า ยตามควรแก่ก รณีก ็ไ ต้ ในกรณีเซ่น นั้น ให้ร ะบุค ่า ใช้จ ่า ยดัง กล่า วไวในคู่ม ือ สำหรับ
ประขาขนด้วย
ให้เป็น หน้าที่ข องคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการตรวจสอบขั้น ตอนและระยะเวลาในการ
พิจ ารณาอนุญ าตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็น ระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลัก เกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดีห รือไม่ ในกรณีท ี่เห็น ว่าขั้น ตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดดัง กล่าวล่าช้าเกิน สมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประซาขน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่อ รับ คำขอและชี้แ จงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การอนุญ าตต่า ง ๆ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการอนุญ าตไว้
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอจะต้องตรวจสอบคำขอ
และรายการเอกสารหรือ หลัก ฐานที่ยื่น พร้อ มคำขอให้ถ ูก ต้อ งครบถ้วน หากเห็น ว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ให้แ จ้ง ให้ผ ู้ย ื่น คำขอดำเนิน การแก้ไ ขหรือ ยื่น เอกสารหรือ หลัก ฐานเพิ่ม เติม ให้ค รบถ้ว น
ถ้าเป็น กรณีท ี่ไม่อาจดำเนิน การได้ในขณะนั้น ให้บ ัน ทึก ความบกพร่อ งและรายการเอกสารหรือ หลัก ฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผ ู้ย ื่น คำขอจะต้องดำเนิน การแก้ไขหรือ ยื่น เพิ่ม เติม ไว้
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสำเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีท ี่ผ ู้ย ื่น คำขอได้จ ัด ทำคำขอถูก ต้อ งและแนบเอกสารหรือ หลัก ฐานครบถ้ว นตามที่ร ะบุ
ในคู่มีอสำหรับประขาขนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนำหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือ หลัก ฐานเพิ่ม เติม อื่น ใดอีก ไม่ไ ด้ และจะปฏิเสธการพิจ ารณาคำขอนั้น โดยอาศัย เหตุแ ห่ง
ความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
ห่รือค๓ มไมครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตไต้
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด ำเนิน การทางวิน ัย หรือ ดำเนิน คดีก ับ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้โขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ล่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พ นัก งานเจ้า หน้า ที่แ จ้ง ให้ท ราบหรือ ตามที่ป รากฏในบัน ทึก ที่จ ัด ทำตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย
ผู้ย ื่น คำขอจะอุท ธรณ์ค ำสั่ง คืน คำขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีป ฏิบ ัต ิร าชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นคำขอใดภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้อ นุญ าตต้อ งดำเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายในกำหนดเวลาที่ร ะบุไ ว้ใ นคู่ม ือ
สำหรับประซาซนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วัน ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่ม ือสำหรับ ประชาขนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แ จ้งเป็น หนังสือ ให้ผ ู้ย ื่น คำขอทราบถึงเหตุแ ห่งความล่าช้าทุก เจ็ด วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งล่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราขการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญ าต ให้คณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มืการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือ ว่าผู้อนุญ าตกระทำการหรือ ละเว้น กระทำการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มืกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ วิธ ีการ เงื่อนไข หรือ รายละเอีย ดอื่น ใดที่ป รากฏในคู่ม ือ สำหรับ ประขาขน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเซ่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคำฃอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมืผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
แต่ส ำหรับ ในกรณีก ฎ ระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับ นั้น จะบัญ ญัต ิไ ว้เป็น อย่า งอื่น ได้ก ็แ ต่เฉพาะในกรณีท ี่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคำขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดำเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญ าตนั้น มืล ัก ษณะเป็น กิจ การหรือ การดำเนิน การที่เห็น ได้ว ่าผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุญ าตจะประกอบกิจ การ
หรือดำเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญ าตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญ าตตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญ าตก็ได้ และเมื่อหน่วยงาน
ซึ่งมือำนาจออกใบอนุญ าตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้อ อกหลัก ฐานการต่อ อายุใบอนุญ าตให้แ ก่
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
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การกำหนดให้ผ ู้ร ับ ใบอนุญ าตชำระค่าธรรมเนีย มต่อ อายุใบอนุญ าตแทนการยื่น คำขอต่อ อายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุซื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อ นตราพระราชกฤษฎีก าตามวรรคสอง ให้ค ณะรัฐ มนตรีส ่ง ร่างพระราชกฤษฎีก าดัง กล่าว
ให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรและวุฒ ิส ภาเป็น เวลาไม่น ้อ ยกว่า สามสิบ วัน เมื่อ พ้น กำหนดเวลาดัง กล่า วแล้ว
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับ
การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการชองผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกำหนด
และให้เป็นหน้าที่ชองพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ชองพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจำเป็น และสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาซน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับดำขออนุญาต เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ศ ูน ย์ร ับ ดำขออนุญ าตตามวรรคหนึ่ง มีฐ านะเป็น ส่ว นราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจำกระทรวงหรือประจำจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตั้งศูนย์รับดำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กำหนดรายซื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญ าตที่จะให้อ ยู่ภ ายใต้ก ารดำเนิน การชองศูน ย์รับ ดำขอ
อนุญาต
ในการดำเนิน การเกี่ย วกับ การรับ ดำขอ จะกำหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นดำขอ ยื่นดำขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดำเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท ี่กฎหมายว่าด้ว ยการอนุญ าตหรือ กฎที่อ อกตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ต ้อ ง
ยื่นดำขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นดำขอ หรือส่ง

*
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เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคำขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่น คำขอ หรือ
ล่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยขอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงิน ค่าธรรมเนียมหรือ เงิน อื่น ใดที่ศ ูน ย์รับ คำขออนุญ าตได้รับ ไว้ต าม (๑) ให้ศูน ย์
รับ คำขออนุญ าตนำส่ง คลัง เป็น รายได้แ ผ่น ดิน ในนามของหน่ว ยงานของผู้อ นุญ าต หรือ ล่งให้อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีท ี่ห น่วยงานของผู้อ นุญ าตมีส ิท ธิห ัก ค่าใช้จ ่ายจากเงิน ที่จะต้อ งนำส่งคลัง ให้ศูน ย์
รับคำขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์
รับคำขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคำขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้น ับ แต่ว ัน ที่ศ ูน ย์ร ับ คำขออนุญ าตล่ง เรื่อ งให้ผ ู้อ นุญ าต
โดยศูนย์รับคำขออนุญาตจะต้องล่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทำการและให้นำมาตรา ๑๐ วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๕) ให้เป็น หน้าที่ข องผู้อ นุญ าตที่จ ะต้อ งส่ง คู่ม ือ สำหรับ ประซาซนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อง
และเป็นป็จจุบันให้ศูนย์รับคำขออนุญาตตามจำนวนที่จำเป็น และดำเนินการให้มีการธิเกอบรมหรือขี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่อให้เกิดความขำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๖) ให้เป็น หน้าที่ข องเจ้าหน้าที่ข องศูน ย์ร ับ คำขออนุญ าตที่จ ะต้อ งดำเนิน การตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดขอบในฐานะเซ่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว่ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคำขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคำขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคำอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ข ้อ มูล ขี้แจง และแนะนำผู้ย ื่น คำขอหรือ ประขาซนให้ท ราบถึง หลัก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อ นไขในการขออนุญ าต รวมตลอดทั้งความจำเป็น ในการยื่น คำขออื่น ใดที่จ ำเป็น ต้อ งดำเนิน การ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ล่งคำขอ หรือ คำอุท ธรณ์ ที่ได้รับ จากผู้ย ืน คำขอหรือ ผู้ย ื่น คำอุท ธรณ์พ ร้อ มทั้ง เอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวช้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการ
ให้ถ ูก ต้อ งภายในระยะเวลาที่ก ำหนดตามพระราขบัญ ญัต ิน ี้ และคู่มีอสำหรับ ประซาซนตามมาตรา ๗
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีท ี่เห็น ว่าหลักเกณฑ์ห รือ วิธ ีก ารในการยื่น คำขอ มีรายละเอีย ดหรือกำหนดให้ต ้อง
ส่งเอกสารที่ไม่จำเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประขาขน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมป้ญหาและอุปสรรคจากการอนุญ าตและการดำเนินการของศูนย์รับคำขออนุญ าต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวช้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
รวมถีงฃ้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประซาขน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประขาซนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราขบัญญัตินี้ประกาศในราขกิจจาบุณกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราซบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราซโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอซา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ป็จจุบ ัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จำนวนมาก การประกอบกิจการของประฃาขนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อประขาชนในการยื่นคำขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอำนวยความสะดวกแก่ประขาขน จึงจำเป็นต้องตราพระราขบัญญัตินี้

