กระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ภายใต้ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร
1.1 เมื่อมีผู้รับบริการมายื่นคาขอ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับคาขอ ต้องตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
การยื่นคาขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือกาหนด (“ถูกต้อง” คือ กรอกข้อมูลครบและถูกต้อง ลงนามถูกต้อง
“ครบถ้วน” คื อ เอกสารหลักฐานที่ยื่ นครบตามที่ระบุในคู่มือ และแจ้งทันทีให้ ผู้ยืนคาขอทราบหากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน)
1.2.1 หากคาขอและเอกสารไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้มายื่นคาขอทราบทันที (ไม่สามารถปฏิเสธการรับคา
ได้)
1.2.1.1 ผู้ยื่นคาขอสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ในทันที ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ลงทะเบียนควบคุมคาขอรับบริการ และส่งคาขอพร้อมเอกสารไปขั้นตอนต่อไปตามคู่มือกาหนด (ตามขั้นตอน 1.3)
1.2.1.2 ผู้ ยื่ น ค าขอไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นได้ ใ นทั น ที่ และมี ค วามประสงค์
จะน าคาขอและเอกสารดังกล่ าวกลั บ บ้ าน และมายื่น ใหม่ในครั้งต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีห น้าที่รับคาขอ
คืนเอกสาร
1.2.2 ผู้ยื่นคาขอไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ในทันที และมีความประสงค์จะให้หนักงาน
เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องไว้ และจะนาเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่
ผู้มีห น้าที่รั บคาขอ จั ดทาบัน ทึกสองฝ่ าย (แบบบันทึกการยื่น ค าขอ) โดยในบันทึกให้ ระบุความบกพร่องและ
รายการเอกสาร หลั ก ฐานที่ จ ะต้ อ งยื่ น เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มระบุ วั น ที่ ที่ ชั ด เจน (เช่ น วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2558)
ตามทีผ่ ู้ยื่นคาขอกาหนด
1.1.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคาขอลงนามบันทึกการยื่นคาขอ และสาเนาบันทึกการยื่นคาขอ
ให้ผู้ยื่นคาขอเก็บเป็นหลักฐาน พร้อมลงทะเบียนควบคุมบันทึกการยื่นคาขอตามขั้นตอน 1.2.3
1.1.2.2 ผู้ยื่นคาขอลงนามบันทึกการยืนคาขอ
1.1.2.3 เมื่อผู้ยื่นคาขอ แก้ไขข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในบันทึก
การยื่นคาขอและทันตามระยะเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนควบคุมคาขอรับบริการ และส่งคา
ขอพร้อมเอกสารไปขั้นตอนต่อไปตามคู่มือกาหนด (ตามขั้นตอนที่ 1.3)
1.2.3 ลงทะเบียนควบคุมบันทึกการยื่นคาขอ (แบบทะเบียนควบคุมหนังสือบันทึกสองฝ่าย)

1.2.4 เมื่อผู้ยื่นคาขอ ไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในบันทึก
การยื่นคาขอหรือไม่ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคาขอ จัดทาหนังสือ
คืนคาขอ พร้อมเอกสารส่งคืนให้ผู้ยื่นคาขอ
1.2.5 ผู้ยื่นคาขอได้รับหนังสือคืนคาขอ ซึ่งผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์หรือยื่นคาขอใหม่ก็ได้
1.3 หากคาขอและเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอลงทะเบียนควบคุมคาขอ
รับบริการ และส่งคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานไปขั้นตอนต่อไปตามคู่ มือกาหนด และไม่สามารถเรียกเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้อีก
หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคาขอจะปฏิเสธการพิจารณาคาขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความ
ไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
2. เมื่อผู้ยื่นคาขอส่งเอกสารหลักฐานครบเพิ่มเติมตามบันทึกทั้งสองฝ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคาขอ
จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
3. ขั้น ตอนการดาเนิ น งาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ว น
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ขัน้ ตอนที่ 2 การพิจารณา
2.1 ผู้อนุญาตพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คู่มือสาหรับ
ประชาชนกาหนด หากพิจารณาแล้ว พบว่าถูกต้อง ให้ส่งคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานไปขั้นตอนต่อไปตามคู่มือ
กาหนด
หมายเหตุ
ผู้อนุญาตจะปฏิเสธการพิจารณาคาขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความไม่ครบถ้วนของ
เอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือ
ทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทาให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร (เช่นใช้
อานาจตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม) และให้ผู้
อนุญาตดาเนินการทางวินัย หรือดาเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

ขั้นตอนที่ 3 การลงนาม
3.1 ผู้อนุญาต ลงนาม
3.1.1 หากผู้ อนุ ญาต ลงนามไม่เ สร็ จตามระยะเวลาที่คู่ มือ กาหนด ให้ ผู้ อนุ ญาตแจ้ง เป็ น หนั ง สื อ
(หนังสือขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า) ถึงเหตุแห่งความล่าช้าให้ผู้ยื่นคาขอทราบทุก 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุดทุก
ประเภท) จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ เช่น คู่มือกาหนดต้องพิจาณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน แต่พิจารณาไม่แล้ว
เสร็จ วันที่ 11 ต้องทาหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า และหากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 วันที่ 18
ต้องทาหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าครั้งที่ 2
เมื่อผู้อนุญาต พิจารณาและลงนามแล้ว ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ วันลงนาม (ไม่เว้น
วันหยุดทุกประเภท) อาจจะแจ้งเป็นหนังสือ/โทรศัพท์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ ตามขั้นตอน 3.2
3.1.2 ผู้อนุญาตต้องส่งสาเนาหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าให้สานักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบส่งสาเนา
หนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า (backend.info.go.th)
เมื่อผู้อนุญาต พิจารณาและลงนามแล้ว ให้ดาเนินการปิดเรื่องส่งสาเนาหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
ในระบบส่งสาเนาหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
3.1.3 ผู้ยื่นคาขอได้รับหนังสือขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
3.2 หากผู้อนุญาต ลงนามเสร็จตามระยะเวลาที่คู่มือกาหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันลงนาม (ไม่เว้นวันหยุดทุกประเภท) อาจจะแจ้งเป็นหนังสือ/โทรศัพท์/
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ
3.3 ผู้ยื่นคาขอรับทราบหรือได้รับกาหนดการรับเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4 การแจ้งผลการพิจารณา
4.1 เมื่อผู้อนุญาตลงนามในเอกสารแสดงการพิจารณา ให้หน่วยงานแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบภายใน
7 วัน โดยให้นับวันที่ลงนามเป็นวันที่ 1 (กรณีเป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ ง ให้นับวันที่ผู้มีอานาจ
ลงนามหรือกรณีเป็นอานาจของคณะกรรมการ ให้นับวันที่คณะกรรมการมีมติ) เมื่อผู้ยืนคาขอมาขอรับเอกสาร
หลักฐาน การพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคาขอจ่ายเอกสาร และให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับเอกสาร
ทั้งนี้ อาจจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามตัวอย่างหนังสือขอส่งเอกสาร หรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือช่าง
ทางอื่นๆ
4.2 ผู้ยื่นคาขอ ได้รับเอกสารหลักฐานแสดงกรอนุญาต

