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1. บทนํา
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ นั้นมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการกํากับควบคุม
กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากมีการกํากับควบคุมโดยใช้กฎหมายและกฎระเบียบมากเกินไป
(overregulation) ย่อมสร้างภาระต้นทุนแก่สังคม และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่
ความสามารถในการแ งขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานานเกินความจําเป็น
หรือที่เรียกกันว่า ‘เทปสีแดง’(red
’(red tape) ตัวอย่างที่สําคัญคือ กระบวนการพิ
การพิจารณาอนุญาตของทางราชกา
าตของทางราชการ
ซึ่งในหลายๆ กรณีนั้น กระบวนการพิ
การพิจารณาอนุญาต
าตเป็น ‘เทปสีแดง’ ที่ชะลอรั
ชะลอรั้งการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจ ในทางหนึ่ง ขั้นตอน
ตอนการ
พิจารณาอนุญาตเหล่
เหล่านี้ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน จึงสร้างต้นทุนมากเกินความจําเป็น ในอีกทางหนึ่ง
การให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะด
นวยความสะดวกในการพิ
วกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
าตของทางราชกา พ.ศ. .... เป็น
ความพยายามหนึ่งในการลด ‘เทปสี
เทปสีแดง
ดง’ ในระบบราชการไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2555 มอบหมายให้สํานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าพิจ ารณาปรั บปรุ งกฎหมายและกฎระเบี
กฎระเบียบ เพื่อลด
ขั้นตอนและลดการขออนุญาตที่ไม่จําเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจ ต่อมา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้น และเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในช่วงกลางปี 2556
บทวิเคราะห์ฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก คือ บทนําตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่
สอง จะอภิปรายถึงความสําคัญของการลดปั ญหา ‘เทปสีแดง’ รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศ
จอร์ เ จี ย ส่ ว นที่ ส าม จะอธิ บ ายปั ญ หาดั ง กล่ า วของประ
วของประเทศไทย ส่ ว นที่ สี่ จะสรุ ป สาระสํ า คั ญ ของร่
ของ า ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิ
วกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
าตของทางราชกา พ.ศ. .... และ ส่วนสุดท้าย
เป็นบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
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2. ความสําคัญของการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’
รายงาน Doing Business เป็นรายงานซึ่งธนาคารโลกจัดทําขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อสร้างดัชนีความ
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) โดยสํารวจกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุม
และกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในหลายมิติ เช่น การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การขออนุญาต
ก่อสร้าง การขอสินเชื่อ และการคุ้มครองนักลงทุน เป็นต้น ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดบรรยากาศการลงทุนของ
แต่ละประเทศที่สําคัญ
รายงาน Doing Business ประจําปี ค.ศ. 2004 พยายามชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการลดปัญหา
‘เทปสีแดง’ โดยเปรียบเทียบขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการดําเนินการตาม
กฎหมายของประเทศต่างๆ พบว่า กฎหมายและกฎระเบียบที่มากเกินความจําเป็นเพิ่มต้นทุน และก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการประกอบธุรกิจ และในหลายๆ กรณี กฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้นําไปสู่การประกอบ
ธุรกิจในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะที่รายงานประจําปี ค.ศ. 2005 มีข้อค้นพบ
เพิ่มเติมว่า การพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ จะส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรก ภาคธุรกิจจะใช้ทั้งเงินและเวลาไปกับ
การดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายน้อยลง และเหลือทรัพยากรสําหรับการประกอบธุรกิจมากขึ้น และ
ประการที่สอง รัฐบาลจะสูญเสียงบประมาณไปกับการกํากับควบคุมน้อยลง และสามารถใช้จ่ายเพื่อการบริการ
สาธารณะได้มากขึ้น
กรณีศึกษา: จอร์เจีย
จอร์เจียเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ ได้ด้วยการพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมาย
และกฎระเบีย บ เพื่ อให้ ง่ายต่ อการประกอบธุรกิจ ก่ อนเริ่ มการพั ฒนาระบบกฎหมายและกฎระเบีย บนั้ น
จอร์ เ จี ย มี ขั้ น ตอนทางกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ตั ว อย่ า งเช่ น การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง
คลังสินค้าแต่ละแห่งต้องขออนุมัติรวม 9 ครั้งจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแบบโครงการซึ่งอาจใช้
เวลานานหลายเดือน เป็นต้น ผลที่ตามมาคือการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทก่อสร้าง รวมไป
ถึงการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลจอร์เจียประกาศใช้มาตรการที่สําคัญสองฉบับ มาตรการแรก คือ กฎหมายว่า
ด้วยใบอนุญาตและการอนุญาต (Law on Licensing and Permits) และ มาตรการที่สอง คือ มติ 140 ว่า
ด้วยกระบวนการอนุญาตการก่อสร้างและเงื่อนไขการอนุญาต (Resolution 140 on the Procedures of
Issuance of Construction Permits and Permit Conditions) มาตรการทั้งสองมาตรการนี้ส่งผลอย่าง
สําคัญต่อความง่ายในการประกอบธุรกิจในจอร์เจียในเวลาต่อมา
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• กฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตและการอนุญาต
กฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตและการอนุญาตมีสาระสําคัญ ดังนี้
o ลดจํานวนการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ
o เปลี่ ย นระบบการออกใบอนุ ญ าตบางประเภทเป็ น การแจ้ งข้ อมู ล โดยให้ ผู้ ประกอบธุ รกิ จ
สามารถเริ่มดําเนินการได้ก่อน แล้วจึงแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบภายหลัง
o ริเริ่มศูนย์บริการออกใบอนุญาต ณ จุดเดียว (one-stop shop for licensing)
o ใช้กฎ ‘เงียบคือยินยอม’(silence-is-consent rules) กล่าวคือ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
ร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขออนุญาตภายใน 30 วัน ให้ถือว่าหน่วยงานนั้นๆ ได้รับ
ข้อมูลและเอกสารที่จําเป็นครบถ้วนแล้ว
o จํากัดเวลาในการดําเนินการออกใบอนุญาตและการพิจารณาอนุญาต
ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวลดจํานวนกิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตลงจาก 909 ชนิดเหลือ
เพียง 159 ชนิดในระยะเวลาราว 2 ปี
• มติ 140 ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตการก่อสร้างและเงื่อนไขการอนุญาต
สาระสําคัญของมติ 140 ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตการก่อสร้างและเงื่อนไขการอนุญาต คือ การลด
จํานวนและประเภทการก่อสร้างที่ต้องขออนุญาต และกระชับกระบวนการขออนุญาต ตัวอย่างเช่น การขอ
อนุญาตก่อสร้างคลังสินค้ามีขั้นตอนลดลงจาก 29 ขั้นตอนเหลือ 17 ขั้นตอน และใช้เวลาลดลงจาก 285 วัน
เหลือ 137 วัน เป็นต้น
การออกมติดังกล่าวทําให้มีการอนุญาตก่อสร้างในกรุงทบลิซี เมืองหลวงของจอร์เจีย เพิ่มขึ้นจาก 4.6
แสนครั้งในปี ค.ศ. 2004 เป็น 2.2 ล้านครั้งในปี ค.ศ. 2006 และส่งผลให้สัดส่วนของภาคก่อสร้างต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.4 ในปี ค.ศ. 2003 เป็นเกินกว่าร้อยละ 9 ในปี ค.ศ. 2006
การลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบของจอร์เจียสะท้อน
ออกมาในดัชนีความง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจของจอร์เจียขึ้นจาก
อันดับที่ 100 จาก 155 ประเทศตามรายงาน Doing Business ประจําปี ค.ศ. 2006 เป็นอันดับที่ 8 จาก 189
ประเทศตามรายงานประจําปี ค.ศ. 2014
3. ปัญหา ‘เทปสีแดง’ ในประเทศไทย
ตามรายงาน Doing Business ประจําปี ค.ศ. 2014 นั้น อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ไทยอยู่ที่อันดับที่ 18 จาก 189 ประเทศซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในเอเชีย รองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 1 ของ
โลก) ฮ่องกง (2) มาเลเซีย (6) เกาหลีใต้ (7) และไต้หวัน (16) อย่างไรก็ตาม อันดับของประเทศไทยนั้นไม่
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เปลี่ยนแปลงมากนักจากรายงานประจําปี ค.ศ. 2006 ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 20 จาก 155 ประเทศ1 ต่างจาก
มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไต้หวันที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ดูภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยและประเทศอื่นๆ ค.ศ. 2006-2014
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ที่มา: Doing Business (2006-2014)

หากพิ จารณาความง่ ายในการประกอบธุ รกิ จในแต่ ละมิติ แ ล้ว มิติ ที่ไทยได้อันดับ ต่ํา กว่ าอันดับ ใน
ภาพรวม (อันดับที่ 18 ของโลก) มากคือ การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ (อันดับที่ 91) การขอสินเชื่อ (อันดับที่ 73)
การชําระภาษี (อันดับที่ 70) และการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ (อันดับ 58) ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
เกิ ดขึ้น เนื่องจากระบบการควบคุ ม การประกอบกิ จ การหรื อการดํ าเนิ นการต่า งๆ ของประชาชนนั้น ต้ อง
ดําเนินการผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง โดยที่กฎหมาย
หลายฉบับมิได้กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การขอ
อนุญาตดําเนินการต่างๆ ของประชาชนจะต้องติดต่อกับหน่วยงานหลายแห่ง
ตัวอย่างของการขอใบอนุญาตที่ใช้เวลานาน เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือการขอรับใบอนุญาต ร.ง. 4
ซึ่งมีขั้นตอนหลังจากการยื่นคําขอ ดังนี้2
1

แม้ว่ารายงาน Doing Business ฉบับแรกจะเริ่มจัดทําขึ้นในปี ค.ศ. 2004 แต่การจัดอันดับอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการ
เกิดขึ้นในรายงานประจําปี ค.ศ. 2006
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(1) ขั้น ตอนการตรวจสอบทํ าเลสถานที่ ตั้งโรงงาน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ความถูกต้องของ
เอกสาร และจัดทํารายงานการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน
(2) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ใช้เวลาไม่เกิน 50 วัน
(3) ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน
การขอรับใบอนุญาต ร.ง. 4 ใช้ระยะเวลารวมไม่เกิน 90 วัน แต่ยังไม่รวมระยะเวลาในการสั่งให้ผู้ยื่นคํา
ขอจัดการเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และไม่รวมเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้นานย่อมสร้างต้นทุนให้แก่ประชาชนผู้ยื่น
ขอใบอนุญาต นอกจากนี้ การให้อํานาจในการใช้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ยังอาจเปิดช่องให้มีการเรียกรับสินบน
เพื่อเร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตด้วย
การพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบจะช่วยแก้ปัญหา ‘เทปสีแดง’ ดังกล่าวได้ ดังเช่น
ตัวอย่างกรณีของจอร์เจียที่ได้กล่าวมาในห้วข้อข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความง่ายในการเริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจและการขออนุญาตก่อสร้างระหว่างจอร์เจียกับไทยจะพบว่า การลดขั้นตอนการขออนุญาตให้เหลือเท่าที่
จําเป็นจะช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินการได้ (ดูตารางที่ 1) ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติการ
อํ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. .... จึ ง เป็ น ก้า วสํ า คั ญที่ จ ะช่ ว ยให้ การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความง่ายในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจและการขออนุญาตก่อสร้าง
ระหว่างจอร์เจียกับไทย ปี ค.ศ. 2006 และ 2014
การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ปีที่รายงาน
2006
2014

ประเทศ

จํานวน
กระบวนการ

เวลาที่ใช้
(วัน)

จอร์เจีย
ไทย
จอร์เจีย
ไทย

8
8
2
4

21
33
2
27.5

การขออนุญาตก่อสร้าง

ต้นทุน
จํานวน
(% ต่อ
กระบวนการ
รายได้ตอ่ หัว)
13.7
24
8.1
8
3.5
9
6.7
8

เวลาที่ใช้
(วัน)
196.5
157
73.5
157

ต้นทุน
(% ต่อ
รายได้ตอ่ หัว)
32.5
9.5
14.9
8.3

ที่มา: http://www.doingbusiness.org/data

2

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
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4. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ3
ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... เป็น
ความพยายามหนึ่งในการลด ‘เทปสีแดง’ ในระบบราชการไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2555 มอบหมายให้สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจ ารณาปรั บปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ อลด
ขั้นตอนและลดการขออนุญาตที่ไม่จําเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจ ต่อมา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้น และเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในช่วงกลางปี 2556
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) หน้าที่ของผู้อนุญาต
และการพิจารณาอนุญาต (2) หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะรัฐมนตรี และ (3) ศูนย์
รับคําขออนุญาต
หน้าที่ของผู้อนุญาตและการพิจารณาอนุญาต
ร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดหน้าที่ของผู้อนุญาต4ไว้หลายประการ โดยหน้าที่ที่สําคัญมีดังนี้
• จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน (ร่างมาตรา 7) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
o หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการขออนุญาต
o ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ
o รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
ทั้ ง นี้ ผู้ อ นุ ญ าตต้ อ งจั ด ทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนดั ง กล่ า วให้ เ สร็ จ ภายใน 180 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ (ร่างมาตรา 17)
• พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ ให้อํานาจในการอนุ ญาตทุก 5 ปี เพื่อยกเลิกการอนุญ าตหรือจัดให้ มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาต และเสนอผลการพิจารณานั้นต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 6)
ในขั้นตอนการขออนุญาตนั้น เจ้าหน้าที่รับคําขอต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
หากไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที (ร่างมาตรา 8 วรรคแรก)
• ถ้าแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการให้ครบถ้วน
3

ในรายงานฉบับนี้จะศึกษาร่างฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถเข้าถึงได้ที่
http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=1
4
มาตรา 4 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ นิยามคําว่า “อนุญาต” และ “ผู้อนุญาต” ดังนี้
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้
หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต อนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาตกําหนดหน้าที่ของผู้อนุญาต
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• ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ใ นขณะนั้น ให้บันทึกรายการเอกสารที่จะต้องยื่ นเพิ่ มเติม และ
กําหนดระยะเวลาที่จะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมไว้และมอบสําเนาให้ผู้ขออนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือปฏิเสธคําขอนั้น โดยอ้างว่าเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ครบถ้ว น เว้น แต่ เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือทุจริ ตของเจ้าหน้ าที่ ซึ่งผู้อนุญาตจะต้ อง
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นั้น (ร่างมาตรา 8 วรรคสาม)5
ผู้อนุญาตต้ องดําเนิน การอนุญาตตามกํา หนดเวลาที่ระบุไว้ ในคู่มือสํา หรับประชาชน และแจ้งผู้ขอ
อนุญาตภายใน 7 วันนับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ หากครบตามกําหนดเวลายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ขออนุญาต และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุก 7 วัน (ร่างมาตรา 10)
หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะรัฐมนตรี
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ กํ า หนดหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
คณะรัฐมนตรีไว้หลายประการ หน้าที่ที่สําคัญมีดังนี้
หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ตรวจสอบขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตในคู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชน และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหากเห็นว่าควรดําเนินการแก้ไข (ร่างมาตรา 7 วรรคสาม)
• รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการ ในกรณีที่ผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาอนุญาตล่าช้ากว่าที่กําหนดในคู่มือสําหรับประชาชน
เกินสมควร หรือล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา 10 วรรคสาม)
• หารื อ เรื่ อ งการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มต่ อใบอนุ ญ าตแทนการยื่ น คํา ขอต่ อ ใบอนุ ญ าตกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 12 วรรคสี่)
• ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต (ร่าง
มาตรา 6 วรรคสอง)
หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
• ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอ
ต่อใบอนุญาต (ร่างมาตรา 12 วรรคแรกและวรรคสอง)
• พิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต (ร่างมาตรา 6 วรรคสอง)
• จัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต (ร่างมาตรา 14) ซึ่งรายงานฉบับนี้จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
5

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อให้สอดคล้องกัน
ด้วย
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ศูนย์รับคําขออนุญาต
ศูนย์รับคําขออนุญาตเป็นหน่วยงานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ ร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกา
เพื่อจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต (ร่างมาตรา 14) ซึ่งทําหน้าที่คล้ายตัวกลางระหว่างผู้ขออนุญาตกับหน่วยงานผู้
อนุญาต เช่น การรับ คําขออนุญาตและค่าธรรมเนี ยม การให้ข้อมูล ชี้ แจง และแนะนําเกี่ย วกับหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่ อนไขในการอนุ ญ าต เป็ นต้ น (ร่า งมาตรา 16) โดยประชาชนสามารถยื่ นคํ าขอ ส่ งเอกสาร
หลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาต แทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้ (ร่างมาตรา 15)
5. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
รายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. .... ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การลดต้นทุนและประสิทธิภาพ และความโปร่งใสและความรับผิด
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดังที่ กล่า วมาแล้ว ข้างต้ นว่า ระบบการควบคุ มการประกอบกิ จ การหรื อการดํ าเนิ นการต่ างๆ ของ
ประชาชนภายใต้กฎหมายปัจจุบันนั้น ต้องดําเนินการผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้น
ทะเบี ย น และการแจ้ ง โดยที่ ก ฎหมายหลายฉบั บ มิไ ด้ กํ าหนดระยะเวลาและขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การของ
เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ จึงเป็นกลไกสําคัญที่
จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเตรียม
เอกสารและหลักฐานของประชาชน
ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 7 วรรคสามแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้อํานาจแก่ ก.พ.ร. ในการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในคู่มือสําหรับประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ก.พ.ร. จึงควรดําเนินการประเมินต้นทุนที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตต่างๆ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในลักษณะของ Standard Cost Model โดยประเมินต้นทุนของการพิจารณา
อนุญาตแต่ละแบบจากต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระ ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลา รวมถึงความถี่หรือ
ปริมาณการขออนุญาตนั้นๆ และเปิดเผยข้อมูลต้นทุนดังกล่าวให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ
นอกจากนี้ มาตรา 10 วรรคสามแห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ยั งพยายามเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการ
พิจารณาอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ โดยกําหนดให้ ก.พ.ร. รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาอนุญาต
ล่าช้ากว่าที่กําหนดในคู่มือสําหรับประชาชนเกินสมควร หรือล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม มาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้ผู้อนุญาตแต่ละหน่วยงานเป็นผู้พิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต การกําหนดให้เป็นหน้าที่
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ของแต่ละหน่วยงานเช่นนี้อาจทําให้มองไม่เห็นภาพรวมของการพิจารณาอนุญาต โดยเฉพาะความซ้ําซ้อนใน
การพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ และไม่สามารถลดการออกใบอนุญาตที่เกินความจําเป็นได้ ดังนั้น
จึงควรปรับเปลี่ยนให้ ก.พ.ร. ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของทุก
หน่วยงานอยู่แล้ว เป็นผู้พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย โดยรับฟังความเห็นจากหน่วยงานผู้อนุญาตและผู้มีส่วนได้
เสียประกอบการพิจารณา
ขณะที่ ศูน ย์ รับ คํา ขออนุ ญาตนั้ นจะช่ วยลดต้น ทุน จากปัญ หาการขออนุญ าตดํ าเนิ นการต่ างๆ ของ
ประชาชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานหลายแห่ง ในลักษณะคล้ายกันกับศูนย์บริการออกใบอนุญาต ณ จุดเดียว
ของจอร์ เจีย ที่ไ ด้ กล่ าวมาข้า งต้ น อย่ างไรก็ ต าม มาตรา 14 แห่งร่า งพระราชบั ญญั ติ ฯ ระบุไว้ แต่ เพี ยงให้
คณะรั ฐ มนตรี ส ามารถออกพระราชกฤษฎี ก าเพื่ อจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รับ คํา ขออนุ ญ าตได้ แต่มิ ไ ด้กํ า หนดบั ง คั บ ให้
คณะรัฐมนตรี ‘ต้อง’ ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต6 จึงควรกําหนดให้ชัดเจนว่าต้องมี
การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตดังกล่าว รวมถึงกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตที่ชัดเจน
ร่างพระราชบัญญัติฯ ยังช่วยลดต้นทุนของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เผยแพร่คู่มือสําหรับประชาชน และการยื่นคําขออนุญาตอีกด้วย
ความโปร่งใสและความรับผิด
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการหลายประการ
โดยเฉพาะการกําหนดให้มีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งนอกจาก
จะช่วยลดต้นทุนของประชาชนแล้ว ยังเพิ่มความโปร่งใสอีกทางหนึ่ง เนื่องจากความชัดเจนของขั้นตอนและ
ระยะเวลาจะช่ ว ยปิ ด ช่ อ งทางในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ เช่ น เดี ย วกั น กั บ มาตรา 8 แห่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที หากรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือปฏิเสธคําขอได้ หากรายการเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ร่างพระราชบัญญัติฯ ยังเพิ่มความรับผิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานผู้อนุญาต โดยมาตรา 8 วรรคสาม
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางวินัย หรือต้องถูกดําเนินคดี หากตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐาน โดยประมาทเลินเล่อ หรือโดยทุจริต
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มาตรา 14 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ วรรคแรกบัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้จัดตั้ง
ศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้นก็ได้” และวรรคสามบัญญัติว่า “การจัดตั้งศูนย์
รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่
ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต”
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ข้อเสนอแนะ
รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) แก้ ไขเพิ่ม เติมมาตรา 6 แห่ง ร่ างพระราชบัญญั ติฯ โดยกํ าหนดให้ ก.พ.ร. เป็นผู้พิจ ารณาปรั บปรุ ง
กฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต โดยรับฟังความเห็นจาก
หน่ ว ยงานผู้ อ นุ ญ าตและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ประกอบการพิ จ ารณา และเสนอผลการพิ จ ารณานั้ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีและควรกําหนดระยะเวลาให้สั้นลงกว่า 5 ปี
(2) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ โดยกําหนดให้คณะรัฐมนตรี ‘ต้อง’ ออกพระราช
กฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต ภายในกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
(3) ส่งเสริมให้ ก.พ.ร. ใช้ Standard Cost Model เพื่อประเมินต้นทุนของการพิจารณาอนุญาตแต่ละ
แบบจากต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระ ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลา รวมถึงความถี่หรือปริมาณ
การขออนุ ญ าตนั้ น ๆ และเปิ ดเผยข้ อมู ล ต้ น ทุ นดั งกล่ าวให้ ประชาชนโดยทั่ ว ไปรั บ ทราบ โดยอาจ
กําหนดให้ต้องรายงานผลเป็นประจําทุกปี
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