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แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
1. ที่มา
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต
ดําเนินการตาง ๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา
เอกสารและหลักฐานทีจ่ ําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน
อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของประเทศในเวที ก ารค าโลก คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ไ ดป ระชุ ม ปรึ ก ษาลงมติ ให เ สนอร าง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ หั วหนาคณะรักษาความสงบแหง ชาติจึงไดใชอํ านาจหนาที่ ของนายกรัฐ มนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาว ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ไดพิ จ ารณาร างพระราชบั ญ ญั ติดัง กล าวแล ว ลงมติเ ห็ นสมควรประกาศใชเ ป นกฎหมาย นายกรั ฐ มนตรี
ได นํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ....
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
พระราชบั ญ ญั ติก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุญ าตของราชการ พ.ศ. 2558
มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผู
อนุญาตจะตองจัดทําคูมอื สําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น
คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ จัดสําเนา
ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กํ าหนดใหเปนหนาที่ ของคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญ าตที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่ง วาเปนระยะเวลาที่ เหมาะสมตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดีหรือ ไม ในกรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กํ าหนด
ดัง กล าวล าชาเกิ นสมควร ให เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จารณาและสั่ง การใหผูอ นุญาตดําเนินการแก ไขให
เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2. วัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.1 เพื่อใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.2 เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า คู มื อ สํ า หรั บ ประชาชนเป น ไปอย า งถู ก ต อ งและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
อนึ่ง แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนนี้ เปนแนวทางพื้นฐานทีม่ ุงเนนใหการจัดทํา คูมือ
สําหรับประชาชนเปนไปตามเจตนารมณแ หงพระราชบัญ ญัติการอํา นวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และหากสามารถบรรลุ เ จตนารมณ ต ามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติแล ว
หนวยงานสามารถเพิ่ ม เติม ประเด็นที่ สอดคลองกับระบบการใหบริการของหนวยงานไดตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง
3. คําจํากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให บริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ
จนแลวเสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงาน
ของรัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแก การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร
“ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูม ารับบริก ารโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหนวยงานของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม1
4. แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาเปนหลักการสําคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ
ภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
1

หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม 3 ประเภท ประกอบดวย
1) องคการของรัฐที่เปนอิสระ ตัวอยางเชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน
2) กองทุนที่เปนนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)
3) หนวยงานที่ใชอํานาจรัฐหรือเปนเครื่องมือของรัฐแตไมเปนองคกรของรัฐ ไดแก สภาวิชาชีพ สถาบันภายใตมูลนิธิซึ่งอยูใน
กํากับหรือเปนเครื่องมือของสวนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
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4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน
เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ
วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ
หน วยงานของรั ฐที่ มี กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ กํ าหนดให ป ระชาชนต องขออนุญาต
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจงกอนจะดําเนินการใด ๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช
ประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่ อ ยกระดับการพั ฒนาการใหบริ การของหนวยงานภาครั ฐ และเพิ่ ม ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานของรั ฐ ที่ มี ง านบริ ก ารประชาชนที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ขอ บั ง คับ กํ าหนดให
ประชาชนตองมายื่นคําขออนุญ าตก อนดําเนินการใดมีก ารจัดทําคูมือสําหรับประชาชนและนําไปใชในการ
ใหบริการประชาชน
5. ประเภทของกระบวนงานบริการ
ในการจัดทําคูมื อสําหรับประชาชนจะมีประเด็นสําคัญที่หนวยงานของรัฐ จะตองพิจารณาใน
รายละเอียดกระบวนงานบริการที่จําแนกเปน 4 ประเภท
1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนหนวยงานสามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จภายใน
หนวยงานเดียว
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2) กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนมีขั้นตอนที่จะตองผานการพิจารณาจากหนวยงานอื่นใน
การดําเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือใหความเห็นชอบ
3) กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนมีการกําหนดใหประชาชนตองนําเอกสารหรือหลักฐานที่
ออกใหโดยหนวยงานอื่นมาเปนเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอเพื่อพิจารณา
4) กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
หมายถึ ง การให บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ก ฎหมาย หรื อ กฎกํ าหนดให ผู ว าราชการจั ง หวัด
ผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค สวนทองถิ่นเปนผูอนุญาต โดยมีการใหบริการ ทั้ง 3 ประเภท คือ กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายสวนราชการ กระบวนงานบริการที่
ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
6. องคประกอบของคูมือสําหรับประชาชน
1) ขอบเขตการใหบริการ ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับ
 งานที่ใหบริการ
ระบุ ง านที่ใหบ ริการประชาชนที่เกี่ยวขอ งกับการอนุญาต ไดแก การอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชาบัตร
 ระบุสถานที่หรือชองทางการใหบริการ
ระบุ ชื่อ ที่ อ ยู เบอร โทรศัพ ทของสถานที่ ใหบ ริการ หรื อ ตําแหนงที่ อยูของชองทางการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
 ระบุ วัน เวลา ที่ใหบริการ
ระบุวันที่ใหบริการ และชวงเวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด – ปด)
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2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ
แสดงหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข (ถ า มี ) ในการยื่ นคํ า ขอที่ ห น วยงานกํ าหนดไวให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถเตรียมดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดได
อยางถูกตอง
3) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
 แสดงขั้นตอนการใหบริการเรียงตามลําดับกอนหลัง คําอธิบายโดยสังเขป พรอมทั้งระบุ
หนวยงานผูรับผิดชอบ ในแตละขั้นตอน
 แสดงระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน และระยะเวลาโดยรวม

กรณี กระบวนงานบริการเชื่อมโยงกั บหนวยงานอื่น ควรมี ก ารระบุขั้นตอนใหชัดเจนวามี
ความเกี่ยวของกับหนวยงานใดบาง และในการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของขั้นตอนที่เชื่อมโยงกั บ
หนวยงานอื่นนี้ควรมีการปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอสรุประยะเวลาที่ประกาศให
ประชาชนรับทราบ
กรณี กระบวนงานบริ ก ารที่ ให บริ การในสวนภูมิ ภาคและส วนท อ งถิ่น ควรมี ก ารกํ าหนด
ขั้นตอน และระยะเวลามาตรฐานโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎมาย เพื่อใหการบริการประชาชนมีมาตรฐาน
อยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการปฏิบัตใิ หพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประโยชนตอผูรับบริการเปนสําคัญ
4) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองมายื่นพรอมกับคําขอ
แสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบการยื่นคําขอรับบริการ มีการแบงหมวดหมู
เอกสาร พรอมกับระบุจํานวนของเอกสารหรือหลักฐานใหชัดเจน
กรณี กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น ควรมีการระบุรายการเอกสาร หรือ
หลั ก ฐานที่ ตอ งไปดําเนินการกั บ หนวยงานของรั ฐ อื่ น ๆ ให แล วเสร็ จ ก อ นที่ จ ะมายื่นคําขอ โดยแบ ง เป น
หมวดหมูเอกสาร และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ สถานที่ใหบริการ ชองทางการ
ติดตอ เปนตน
5) คาธรรมเนียม
ระบุคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ผูรับบริการจะตองชําระ (ถามี) และชองทางการชําระ
คาธรรมเนียม

6
6) การรับเรื่องรองเรียน
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชองทางและวิธีการแจงเรื่องรองเรียนแกผูใหบริการ
7) อื่น ๆ
ตัวอยางแบบฟอรม โดยแสดงใหเห็นตัวอยางแบบฟอรมคําขอ แบบฟอรมที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
ตัวอยางการกรอกขอมูล

ภาพที่ 1 องคประกอบของคูมือสําหรับประชาชน
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7. ขอควรพิจารณาในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หลักการสําหรับการปรับปรุงบริการภาครัฐ
หมายถึง หลักแนวคิดที่แตละหนวยงานควรนําไปใชเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ โดย
คํานึงถึงประชาชนผูมารับบริการเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) และพิจารณาถึงประสิทธิภาพ (Efficiency)
ในการใหบริการและการควบคุม (Control) ที่ดี
หลักการที่นําเสนอ

 การยกระดับประสบการณการรับบริการของประชาชน
1) ชองทางการบริการสะดวกทันสมัย (Convenient & Modern Channels)
เป นการจั ดให มีชอ งทางการบริ การที่ผูรั บบริ การสามารถเขาถึงไดง าย สะดวก รวดเร็ว
โดยนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการ มีการใหบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการควรคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ
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2) ขอมูลเขาใจงายและสอดคลองกันทุกชองทาง (Clear and Consistent Information)
เปนการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลในการใหบริการ โดยขอมูลนี้ตองใชภาษา
ที่ผูรับบริการเขาใจงาย และแสดงรูปภาพประกอบ อีกทั้งเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) และในกรณีที่ผูรับบริการเปนชาวตางชาติควรใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารขอมูล ทั้งนี้ ในการ
เผยแพรขอมูลตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกันทุกชองทางดวย
3) ลดการเดินทางมาติดตอดวยตนเอง (Zero touch)
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยการเพิ่มชองทางการใหบริการที่ประชาชนไม
จําเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ประชาชนตองมาติดตอที่หนวยงานดวยตนเองเพื่อ
พิสูจนตัวตน ทดสอบคุณสมบัติ หรือทดสอบทางการแพทย เปนตน
4) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการใหบริการที่ชัดเจน (Commitment to Service Delivery)
เปนการกําหนดระยะเวลาและมาตรฐานในการใหบริการอยางชัดเจน เพื่อทําใหผูรับบริการ
สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการประกอบกิจการได หากสามารถดําเนินการไดตามกรอบ
เวลาและมาตรฐานที่ กํ า หนด และผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ จะสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการใหบริการของแตละหนวยงาน
5) มีหลักเกณฑการพิจารณาที่ชัดเจนและเปดเผยหลักเกณฑใหรับทราบอยางทั่วถึง (Clear
decision-making criteria)
เปนการประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมีอํานาจใชในการพิจารณาให ความเห็นอนุมั ติ
อนุญ าต ฯลฯ ตลอดจนกํ าหนดให มี ก ารอธิบ ายเหตุผ ลการพิ จ ารณากรณี ไม ผ านการพิ จ ารณา ไม อ นุมั ติ
ไมอนุญาต เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการพิจารณา
 การยกระดับการสงมอบบริการของหนวยงานภาครัฐ
6) ดําเนินการโดยระบบอัตโนมัติ (Automated processing)
เปนการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการรับคํารอง/คําขอ พิจารณาตรวจสอบ
ประมวลผล และผลิ ตผลลัพ ธ (Output) โดยอั ตโนมั ติ เพื่ อ ลดการแทรกแซงจากผูปฏิบั ติงานใหนอยที่สุด
ตลอดจนเพิ่มความถูกตองและความโปรงใสในการใหบริการ ทั้งนี้ ยกเวนขั้นตอนที่จําเปนตองมีการดําเนินงาน
โดยผูปฏิบัติงาน
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7) ลดการใชเอกสาร และไมขอขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลว (Ask for less)
เป นการบันทึกขอมูลคํารอง/คําขอพรอมเอกสารประกอบเขาสูระบบเพียงครั้งเดียว และ
กํ าหนดให มี ก ารเชื่อ มโยงและแลกเปลี่ ยนขอ มู ล ระหว างหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวขอ ง เพื่ อ ลดการบั นทึ ก ขอ มู ล
เรื่องเดียวกันหรือขอเอกสารทีซ่ ้ําซอน และลดปญหาการมีขอมูลในเรื่องเดียวกันของแตละหนวยงานที่ไมตรงกัน
8) ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมไดเพียงครั้งเดียว (One-time data request)
เป นการกํ าหนดแนวปฏิบั ติว าหน วยงานจะต อ งระบุ เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบการ
ใหบริการไวอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนทราบตั้งแตเริ่มตน และเมื่อไดรับเอกสารหรือหลักฐานครบถวน
ตามที่ระบุแลว จะตองแจงใหประชาชนทราบทั นที กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไมครบถวนจะสามารถขอ
เอกสารเพิ่มเติมไดอีกเพียงครั้งเดียว โดยตองแจงใหผูรับบริการทราบทันที ยกเวนกรณีการสุมตรวจสอบ
9) ลดความซ้ําซอนของการพิจารณาอนุมัติ (Reducing duplication in decision making)
เปนการพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทั้งหมดในกระบวนงาน
วามีความซ้ําซอนกันหรือไม เพื่อปรับลดขั้นตอนที่ไมจําเปน
8. ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ประโยชนตอผูรับบริการ
 ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน
 ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส
 ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
 มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป
 ประโยชนตอผูใหบริการ
 ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
 สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑทวี่ างไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการ
 พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
 ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ



ตัวอยางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงองคประกอบที่ค วรมีระบุไวในคู มือสําหรับประชาชนตามที่ พระราชบัญ ญัตินี้กําหนด
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ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการหนวยงานอาจพิจารณาปรับปรุงรูปแบบไดตามความเหมาะสม

(ตัวอยาง) คูมือสําหรับประชาชน
งานทีให้บริการ

การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา (Annex IV)
กองตรวจสอบรับรองมาตราฐานคุณภาพสัตว์นําและผลิ ตภัณฑ์สตั ว์นํา
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กรมประมง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที / ช่องทางการให้บริ การ
1. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
โทรศัพท์: 0 2562 0600-15 ต่อ 13410-13413
โทรสาร : 0 2558 0136
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
โทรศัพท์:
โทรสาร : 0 7432 3798

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้ องกัน ยับยังและขจัดการทําประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม หรือ การทํ าประมงไอยู ยู (Council Regulation (EC) No.
/
of September
establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated Fishing)
โดยมีจุดประสงค์เพือทีจะอนุ รกั ษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติสตั ว์นําอย่างยังยืน ระเบียบ ฉบับนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั
วันที มกราคม
เป็ นต้นไป ครอบคลุมสินค้าประมงทีจับจากทะเล ตามพิกดั ศุลกากรที ,
,
ยกเว้น
บางรายการสินค้า เช่น หอยสองฝา สัตว์นําจากการเพาะเลียง เป็ นต้น ตามระเบียบนี สินค้าประมงทีจับจากทะเลและ
ไม่ได้มาจากการเพาะเลียงจะส่งออกไปยัง สหภาพยุโ รปได้นัน จําเป็ นต้องมีเอกสารรับ รองว่าไม่ได้ม าจากการทํ า
ประมงไอยูยูเพือประกอบการนํ าเข้า ซึงประกอบด้วยเอกสารใบรับรองการจับสัตว์นํา (Catch certificate) กรณีทสัี ตว์
นํานัน จับโดยเรือรัฐเจ้าของธงเรือ หรือกรณีทประเทศส่
ี
งออกมีการนํ าเข้าสัตว์นําจากต่างประเทศเพือมาแปรรูปและ
ส่งไปยังสหภาพฯ สินค้ารุน่ ดังกล่าวจะต้องมีเอกสารใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา (Annex IV) เพิมเติมนอกเหนือจาก
ใบรับรองการจับสัตว์นํา (Catch certificate) ด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขันตอนและระยะการให้บริการ
ขันตอน
1. ผูป้ ระกอบการยืนขอใบรับรอง Annex IV
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

2. เจ้าหน้าที(กตส.)ตรวจสอบข้อมูล
(ระยะเวลา 1 วัน)

หน่ วยงานผูร้ บั ผิ ดชอบ
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
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3. เสนอผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายจากผอ.กตส.อนุมตั ิ
ลงนามใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา(Annex IV)
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

4. อนุมตั ลิ งนามใบรับรอง
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

5. ออกเอกสารใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา
(Annex IV)
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง
1. กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา
2. ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา สงขลา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา กรมประมง

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทังสิน ไม่เกิน 3 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต้องใช้
1. ใบคําร้องขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํา (Annex IV)
2. สําเนาใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์นํา (Health Certificate)
3. สําเนาใบรับรองการจับสัตว์นําจากต่างประเทศ (Catch Certificate)
4. สําเนาแบบฟอร์มการควบคุมปริมาณวัตถุดบิ สัตว์นํานําเข้าเพือการแปรรูปส่งออก
สหภาพยุโรป (Raw Material Balance Stock, RMBS)
5. สําเนาหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์นํานําเข้า (Import Movement Document,
IMD)
6. แบบฟอร์มใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํานําเข้า (Annex IV) (ฉบับจริง)
7. แบบฟอร์มใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํานําเข้า (Annex IV) (สําเนา)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จํานวน ฉบับ
จํานวน ฉบับ
จํานวน ฉบับ
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ค่าธรรมเนี ยม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรืองร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทีระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพือร้องเรียนได้ที
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นําและผลิตภัณฑ์สตั ว์นํา โทรศัพท์: 0 2562 0600-15 ต่อ 13410-13413
หรือ เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/complain/

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)

