วิถสี ิงห์ ภักดี
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
1. ผู้ใดเป็นผู้รกั ษาการตาม พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.นายกรัฐมนตรี

ค. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง.ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข

จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ข. มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒. พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับเมื่อใด
ก. ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ง. มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑ /๒๒ มกราคม ๒๕๕๘)
๓. คําว่า “เจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายความถึงเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายใด
ก. ประมวลกฎหมายอาญา
ข. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ง. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
จ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เฉลย : ค. มาตรา ๔ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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๔. “อนุญาต” ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ หมายความว่า
ก. การอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ข. การให้ประทานบัตร

ค. การให้อาญาบัตร

ง. ถูกทุกข้อ

จ. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค.
เฉลย : จ. มาตรา ๔ “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดทีม่ ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติการ
จดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
๕. พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิใช้บังคับแก่
ก. การอนุญาตตามกฎหมายโรงแรม
ข. การบังคับคดี
ค. การอนุญาตตามกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค
จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ง. มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (๒) การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ (๓)
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
๖. คู่มือสําหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. หลักเกณฑ์

ข. วิธีการ

ค. ชื่อส่วนราชการที่จัดทํา

ง. ข้อ ก,ข,ค ถูก

จ. ข้อ ก,ข ถูก
เฉลย : จ. มาตรา ๗ ในกรณีที่มี ก ฎหมายกํา หนดให้ ก ารกระทํา ใดจะต้ องได้รั บ อนุญ าต ผู้ อนุ ญาตจะต้ อง
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคํา
ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผขู้ ออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
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๗. องค์กรใดทําหน้าทีต่ รวจสอบขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ค. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ง. ข้อ ก,ข ร่วมกัน

จ. ข้อ ก,ข,ค ร่วมกัน
เฉลย : ก. มาตรา ๗ วรรคสาม ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
๘. ผู้มีอํานาจสั่งการ ให้แก้ไข ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต คือข้อใด
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ค คณะรัฐมนตรี

ง. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จ. ข้อ ก,ข,ง ร่วมกัน
เฉลย : ค. มาตรา ๗ วรรคสาม ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
๙. ผู้ใดเป็นผูก้ าํ หนดแนวทางการจัดให้มีศนู ย์บริการร่วม
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ค. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ง. ข้อ ก,ข ร่วมกัน

จ. ข้อ ก,ข,ค ร่วมกัน
เฉลย : ก มาตรา ๗ วรรคสี่ เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มี
ศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
๑๐. เมื่อพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ ผู้อนุญาตแจ้งให้ผยู้ ื่นคําขอทราบภายในกี่วนั นับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ
ก. 3 วัน

ข. 5 วัน

ค. 7 วัน

ง. ไม่น้อยกว่า 5 วัน

จ. ไม่น้อยกว่า 7 วัน
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เฉลย : ค. มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยนื่ คําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
๑๑. ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนัน้ เพือ่ ยกเลิกการ
อนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ให้พิจารณาทบทวนทุกๆ กีป่ ี
ก. ๑ ปี

ข. ๒ ปี

ค. ๓ ปี

ง. ๕ ปี

จ. ไม่มีข้อใดถูก
เฉลย : ง. มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อํานาจใน
การอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต
หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนใน
กําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
๑๒. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิใช้
บังคับแก่หน่วยงานใด
ก. ทหาร

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

จ. ถูกทุกข้อ
เฉลย : ค. มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (๒) การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ (๓)
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
๑๓. หากผู้อนุญาตพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกําหนด ให้แจ้งผูย้ ื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าภายใน
ระยะเวลาใด
ก. ให้แจ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
ข. ให้แจ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ผู้ตรวจราชการทราบทุกครั้ง
ค. ให้แจ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
ง. ให้แจ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ ค.ร.ม. ทราบทุกครัง้
จ. ผิดทุกข้อ
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เฉลย : ค. มาตรา ๑๐ วรรคสอง เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มอื สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว
หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ ส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
1๔. คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รบั อนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยืน่ คําขอต่อ
อายุให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก.พระราชบัญญัติ

ข.พระราชกฤษฎีกา

ค.ประกาศคณะรัฐมนตรี

ง.ประกาศกระทรวง

จ.กฎกระทรวง
เฉลย : ข. มาตรา ๑๒ วรรคสอง การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
1๕. ศูนย์รบั คําขออนุญาต จัดตั้งโดย
ก. จัดตั้งตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค. จัดตั้งตามมติ ก.พ.ร โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. จัดตั้งตามคําสั่งรัฐมนตรี โดยออกเป็นกฎกระทรวง
จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ข. มาตรา 14 วรรคสาม การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์
รับคําขออนุญาต
1๖. เกี่ยวกับศูนย์รบั คําขออนุญาต ข้อใดถูกต้องที่สดุ
ก. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกระทรวง อยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ข. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา อยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ค. เป็นส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นกรม อยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทั้งข้อ ก,ข
จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ค. มาตรา ๑๔ วรรคสอง ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘
วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีสาขา
ของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ (ดู พรบ.แผ่นดิน 2534 ม.18 ว 4 ประกอบ)
1๗. เมื่อศูนย์รบั คําขออนุญาตได้รบั คําขออนุญาตจากผูข้ ออนุญาตแล้ว ให้ส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตภายใน
ระยะเวลาเท่าใด
ก. 3 วัน

ข. 5 วัน

ค. ไม่ช้ากว่า 3 วัน

ง. ไม่ช้ากว่า 5 วัน

จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ค. มาตรา ๑๕(4) เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้ (๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตโดยศูนย์รับคําขอ
อนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1๘. ศูนย์รบั คําขออนุญาต มีหน้าที่
ก. รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทัง้ คําอุทธรณ์ ตามกฎหมาย
ข. ให้ข้อมูล ชีแ้ จง แนะนําผูย้ ื่นคําขอหรือประชาชน ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต
ค. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคํา
ขอ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ง. ถูกทั้งข้อ ก,ข
จ. ถูกทุกข้อ
เฉลย : จ. มาตรา ๑๖
1๙. ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาใด
ก. ไม่เกิน 180 วัน
ข. ภายใน 180 วัน
ค. ภายใน 180 วันนับแต่ พรบ.นี้ใช้บังคับ
ง. ภายใน 180 วันนับแต่ พรบ.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จ. ผิดทุกข้อ
เฉลย : ง. มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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