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แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
1. ผู้ใดเปน็ผู้รกัษาการตาม พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข.นายกรัฐมนตรี  

ค. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ง.ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข   

จ. ผิดทุกข้อ 

เฉลย : ข. มาตรา ๑๘ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๒. พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชบ้ังคบัเม่ือใด 

ก. ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข. ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ค. ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ง. ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ 
ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จ. ผิดทุกข้อ 

เฉลย : ง. มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใ้ช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔ ก/หน้า ๑ /๒๒ มกราคม ๒๕๕๘) 

๓. คําว่า “เจ้าหนา้ที่” ตามพระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายความถึงเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายใด 

ก. ประมวลกฎหมายอาญา  

ข. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ค. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ง. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

จ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เฉลย : ค. มาตรา ๔ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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๔. “อนญุาต” ตามพระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ หมายความว่า 

ก. การอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราว    ข. การให้ประทานบัตร 

ค. การให้อาญาบัตร      ง. ถูกทุกข้อ 

จ. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค. 

เฉลย : จ. มาตรา ๔ “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดทีม่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการน้ัน และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติการ
จดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

๕. พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิใชบ้ังคบัแก ่

ก. การอนุญาตตามกฎหมายโรงแรม       

ข. การบังคับคดี 

ค. การอนุญาตตามกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค  

จ. ผดิทุกข้อ 

เฉลย : ง. มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (๒) การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ (๓) 
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเก่ียวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 

๖. คู่มือสาํหรบัประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ก. หลักเกณฑ์      ข. วิธีการ  

ค. ช่ือส่วนราชการที่จัดทํา     ง. ข้อ ก,ข,ค ถกู  

จ. ข้อ ก,ข ถูก 

เฉลย : จ. มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคํา
ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูข้ออนุญาตจะต้องย่ืนมา
พร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนการมาย่ืนคาํขอด้วยตนเองก็ได้ 
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๗. องค์กรใดทาํหนา้ทีต่รวจสอบขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาต 

ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ค. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   ง. ข้อ ก,ข ร่วมกัน 

จ. ข้อ ก,ข,ค ร่วมกัน 

เฉลย : ก. มาตรา ๗ วรรคสาม ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

๘. ผู้มีอํานาจสั่งการ ใหแ้ก้ไข ขั้นตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาต คือขอ้ใด 

ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ค คณะรฐัมนตรี      ง. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

จ. ข้อ ก,ข,ง ร่วมกัน 

เฉลย : ค. มาตรา ๗ วรรคสาม ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวลา่ช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

๙. ผู้ใดเปน็ผูก้าํหนดแนวทางการจดัให้มีศนูย์บรกิารร่วม 

ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ค. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   ง. ข้อ ก,ข ร่วมกัน 

จ. ข้อ ก,ข,ค ร่วมกัน 

เฉลย : ก มาตรา ๗ วรรคสี่ เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มี
ศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับคําขอและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ 
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

๑๐. เม่ือพิจารณาอนญุาตแล้วเสร็จ ผู้อนญุาตแจ้งใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบภายในกี่วันนบัแตพ่ิจารณาแล้วเสร็จ 

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  ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรบัประชาชน
ตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

๑๑. ใหผู้้อนญุาตพจิารณากฎหมายทีใ่ห้อํานาจในการอนญุาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนัน้เพือ่ยกเลกิการ
อนญุาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนญุาตหรือไม่ ใหพ้ิจารณาทบทวนทกุๆ กีป่ ี

ก. ๑ ปี      ข. ๒ ปี  

ค. ๓ ปี      ง. ๕ ปี  

จ. ไม่มีข้อใดถกู 

เฉลย : ง. มาตรา ๖  ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ใหอํ้านาจใน
การอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต
หรือไม่  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนใน
กําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

๑๒. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิใช้
บังคับแก่หน่วยงานใด 

ก. ทหาร      ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี   ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค  

จ. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : ค. มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (๒) การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ (๓) 
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเก่ียวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 

๑๓. หากผู้อนญุาตพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกําหนด ใหแ้จ้งผูย่ื้นคําขอทราบถึงเหตแุห่งความลา่ชา้ภายใน
ระยะเวลาใด 

ก. ให้แจ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง 

ข. ใหแ้จ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ผู้ตรวจราชการทราบทุกคร้ัง 

ค. ใหแ้จ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกคร้ัง 

ง. ให้แจ้งทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่งสําเนาให้ ค.ร.ม. ทราบทุกคร้ัง 

จ. ผิดทุกข้อ 
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เฉลย : ค. มาตรา ๑๐ วรรคสอง  เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มอืสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว 
หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือใหผู้้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทกุเจด็วันจนกว่า
จะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมทัง้ส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

1๔. คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหผู้้รบัอนญุาตชําระคา่ธรรมเนียมการตอ่อายุใบอนญุาต แทนการย่ืนคําขอต่อ
อายุใหต้ราเปน็กฎหมายใด 

ก.พระราชบัญญัติ      ข.พระราชกฤษฎีกา  

ค.ประกาศคณะรัฐมนตร ี    ง.ประกาศกระทรวง  

จ.กฎกระทรวง 

เฉลย : ข. มาตรา ๑๒  วรรคสอง การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการย่ืนคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุช่ือพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ 

1๕. ศนูย์รบัคาํขออนญุาต จัดตั้งโดย 

ก. จัดต้ังตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ข. จัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ค. จัดต้ังตามมติ ก.พ.ร โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ง. จัดต้ังตามคําสั่งรัฐมนตรี โดยออกเป็นกฎกระทรวง 

จ. ผิดทุกข้อ 

เฉลย : ข. มาตรา 14 วรรคสาม การจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดรายช่ือกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์
รับคําขออนุญาต 

1๖. เกี่ยวกบัศูนย์รบัคาํขออนญุาต ข้อใดถูกต้องที่สดุ 

ก. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกระทรวง อยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ข. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา อยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

ค. เป็นส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นกรม อยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

ง. ถูกทั้งข้อ ก,ข  

จ. ผิดทุกข้อ 

เฉลย : ค. มาตรา ๑๔ วรรคสอง ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีสาขา
ของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ (ดู พรบ.แผ่นดิน 2534 ม.18 ว 4 ประกอบ) 

1๗. เม่ือศูนย์รบัคาํขออนญุาตได้รบัคาํขออนญุาตจากผูข้ออนญุาตแลว้ ใหส้่งเรื่องใหผู้้อนญุาตภายใน
ระยะเวลาเทา่ใด 

ก. 3 วัน      ข. 5 วัน  

ค. ไม่ช้ากว่า 3 วัน     ง. ไม่ช้ากว่า 5 วัน  

จ. ผิดทุกข้อ 

เฉลย : ค. มาตรา ๑๕(4) เมื่อมีการจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผล 
ดังต่อไปน้ี (๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตโดยศูนย์รับคําขอ
อนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1๘. ศนูย์รบัคาํขออนญุาต มีหน้าที ่

ก. รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทัง้คําอุทธรณ์ ตามกฎหมาย 

ข. ให้ข้อมลู ช้ีแจง แนะนําผูย่ื้นคําขอหรือประชาชน ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการอนุญาต 

ค. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์หรอืวิธีการในการย่ืนคํา
ขอ ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  

ง. ถูกทั้งข้อ ก,ข   

จ. ถูกทุกข้อ 

เฉลย : จ. มาตรา ๑๖ 

1๙. ใหผู้้อนญุาตจัดทาํคู่มือสําหรบัประชาชน ใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาใด 

ก. ไม่เกิน 180 วัน       

ข. ภายใน 180 วัน  

ค. ภายใน 180 วันนับแต่ พรบ.น้ีใช้บังคับ 

ง. ภายใน 180 วันนับแต่ พรบ.น้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

จ. ผิดทุกข้อ 

เฉลย : ง. มาตรา ๑๗  ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 


