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คํานํา 
 

       พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนญุาต ผูอนญุาตจะตองจัดทําคูมือ
สําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ข้ันตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนญุาตจะตองยื่นมาพรอมกับ      
คําขอ...” โดยมีเปาหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของภาครัฐ  สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ   ลดการใชดลุยพินจิของเจาหนาที่  เปดเผย
ข้ันตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 
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เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดาํเนนิการตอไป 
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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง อําเภอกรงปนัง  จังหวัดยะลา 

**************************************************** 

1.ที่มา 

       เนื่องดวยปจจุบัน  มีกฎหมายวาดวยการอนญุาตจํานวนมาก  กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนมุัติ  การอนญุาต การออกใบอนญุาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนญุาต
ดาํเนนิการตางๆ จะตองตดิตอกับสวนราชการหลายแหง  อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา  เอกสาร 
และหลักฐานที่จําเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน  ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอปุสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาต ิไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ตอสภานติบิัญญัตแิหงชาต ิ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
จึงไดใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีตามาตรา  43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัตดิงักลาวตอสภานติบิัญญัตแิหงชาติ
พิจารณาเปนเรื่องเรงดวน    สภานติบิัญญัตแิหงชาตใินการประชุมครั้งที่  25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  20 
พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัตดิงักลาวแลว  ลงมตเิห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย   
นายกรัฐมนตร ีไดนาํรางพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ 2558
ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี ้ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที ่22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนญุาต         
ผูอนญุาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) 
ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนญุาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนกิสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น
คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนกิส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดงักลาวใหพนกังานเจาหนาที่คัดสําเนาให  
โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดงักลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดหีรือไม ในกรณีที่เห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดดงักลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนญุาตดาํเนนิการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ใหผูอนญุาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนบัแตวันที่พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
       2.1 เพื่อใหเจาหนาที ่ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดาํเนนิการ 
       2.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3.คําจํากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดาํเนนิการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มกีฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให
ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดาํเนนิการใด ไดแกการอนญุาต การออกใบอนญุาต การอนมุัต ิการจดทะเบียน การข้ึน
ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบรกิารโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ 
      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัตอิํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนาํหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการ
สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ  โดยการลดการใชดลุยพนิจิของเจาหนาที ่เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปาหมายอนัเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน  ใน
การตดิตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน
อยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดาํเนนิการ  หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ  กําหนดให
ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดาํเนนิการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน     การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมี
วัตถุประสงคดงันี.้- 
  1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการตดิตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ 
  2) เพื่อลดตนทุนในการมาตดิตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดบัการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัตงิานของหนวยงานภาครัฐ 
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  4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
           หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองมายื่นขออนุญาตกอนดาํเนนิการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนาํไปใชในการใหบริการประชาชน 
5.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
             Øประโยชนตอผูรับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัตใินการรับบริการอยางชัดเจน 
  -ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  -ไดรับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นตชิม (Feedback) 

              Øประโยชนตอผูใหบริการ 
    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดลุยพนิจิ ในการตดัสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปช่ัน 
  - สามารถตดิตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนาํมาปรับปรุงการ

ใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

      Øประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  -ยกระดบัการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


