
 

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชกา

1. บทนํา 

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ นั้นมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการกํากับควบคุม
กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม หากมีการกํากับควบคุมโดยใช้กฎหมายและกฎระเบียบมากเกินไป 
(overregulation) ย่อมสร้างภาระต้นทุนแก่สังคม  และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแ
ประเทศ โดยเฉพาะข้ันตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบท่ียุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานานเกินความจําเป็น 
หรือท่ีเรียกกันว่า ‘เทปสีแดง’(red tape)
ซ่ึงในหลายๆ กรณีนั้น กระบวนการพิจารณาอนุญาต
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจ  ในทางหนึ่ง ข้ันตอน
พิจารณาอนุญาตเหล่านี้ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน จึงสร้างต้นทุนมากเกินความจําเป็น  ในอีกทางหนึ่ง 
การให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจมีแ

ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะด
ความพยายามหน่ึงในการลด ‘เทปสีแดง
2555 มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรั
ข้ันตอนและลดการขออนุญาตท่ีไม่จําเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวข้ึน และเปิดรับฟังความคิด
ประชาชนในช่วงกลางปี 2556 

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
สอง จะอภิปรายถึงความสําคัญของการลดปัญหา 
จอร์เจีย ส่วนท่ีสาม จะอธิบายปัญหาดังกล่าวของประ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชกา
เป็นบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
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ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... 

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ นั้นมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการกํากับควบคุม
กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม หากมีการกํากับควบคุมโดยใช้กฎหมายและกฎระเบียบมากเกินไป 

ย่อมสร้างภาระต้นทุนแก่สังคม  และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแ
ประเทศ โดยเฉพาะข้ันตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานานเกินความจําเป็น 

’(red tape)  ตัวอย่างที่สําคัญคือ กระบวนการพิจารณาอนุญาตของทางราชกา
การพิจารณาอนุญาตเป็น ‘เทปสีแดง’ ที่ชะลอร้ังการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจ  ในทางหนึ่ง ข้ันตอน
เหล่านี้ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน จึงสร้างต้นทุนมากเกินความจําเป็น  ในอีกทางหน่ึง 

การให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน 

ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชกา
เทปสีแดง’ ในระบบราชการไทย  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 

มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่
ข้ันตอนและลดการขออนุญาตที่ไม่จําเป็นเพ่ือให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจ  ต่อมา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวข้ึน และเปิดรับฟังความคิด

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก คือ บทนําตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
จะอภิปรายถึงความสําคัญของการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศ

จะอธิบายปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย ส่วนที่สี่ จะสรุปสาระสําคัญของ
วกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... และ 

โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

อิสร์กุล  อุณหเกตุ 

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ นั้นมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการกํากับควบคุม
กิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม หากมีการกํากับควบคุมโดยใช้กฎหมายและกฎระเบียบมากเกินไป 

ย่อมสร้างภาระต้นทุนแก่สังคม  และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะข้ันตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานานเกินความจําเป็น 

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
ชะลอร้ังการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจ  ในทางหนึ่ง ข้ันตอนการ
เหล่าน้ียุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน จึงสร้างต้นทุนมากเกินความจําเป็น  ในอีกทางหน่ึง 

วกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... เป็น
ในระบบราชการไทย  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 4 มกราคม 

กฎระเบียบ เพ่ือลด
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวข้ึน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

คือ บทนําตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่
รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศ

จะสรุปสาระสําคัญของร่าง
และ ส่วนสุดท้าย 

การวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย 



มิถุนายน 2557 บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. .... 
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2. ความสําคัญของการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ 

รายงาน Doing Business เป็นรายงานซ่ึงธนาคารโลกจัดทําข้ึนเป็นประจําทุกปี เพ่ือสร้างดัชนีความ
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) โดยสํารวจกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุม
และกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในหลายมิติ เช่น การเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ การขออนุญาต
ก่อสร้าง การขอสินเชื่อ และการคุ้มครองนักลงทุน เป็นต้น  ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดบรรยากาศการลงทุนของ
แต่ละประเทศท่ีสําคัญ 

รายงาน Doing Business ประจําปี ค.ศ. 2004 พยายามชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการลดปัญหา 
‘เทปสีแดง’ โดยเปรียบเทียบข้ันตอนของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการดําเนินการตาม
กฎหมายของประเทศต่างๆ พบว่า กฎหมายและกฎระเบียบที่มากเกินความจําเป็นเพ่ิมต้นทุน และก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการประกอบธุรกิจ  และในหลายๆ กรณี กฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้นําไปสู่การประกอบ
ธุรกิจในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และการทุจริตคอร์รัปชัน  ขณะที่รายงานประจําปี ค.ศ. 2005 มีข้อค้นพบ
เพ่ิมเติมว่า การพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ จะส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรก ภาคธุรกิจจะใช้ทั้งเงินและเวลาไปกับ
การดําเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายน้อยลง และเหลือทรัพยากรสําหรับการประกอบธุรกิจมากข้ึน และ 
ประการท่ีสอง รัฐบาลจะสูญเสียงบประมาณไปกับการกํากับควบคุมน้อยลง และสามารถใช้จ่ายเพ่ือการบริการ
สาธารณะได้มากข้ึน 

กรณีศึกษา: จอร์เจีย 

จอร์เจียเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ ได้ด้วยการพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมาย
และกฎระเบียบ เพ่ือให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ  ก่อนเร่ิมการพัฒนาระบบกฎหมายและกฎระเบียบนั้น 
จอร์เจียมีข้ันตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน  ตัวอย่างเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง
คลังสินค้าแต่ละแห่งต้องขออนุมัติรวม 9 คร้ังจากหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการอนุมัติแบบโครงการซ่ึงอาจใช้
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)  มาตรการท้ังสองมาตรการนี้ส่งผลอย่าง
สําคัญต่อความง่ายในการประกอบธุรกิจในจอร์เจียในเวลาต่อมา 
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• กฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตและการอนุญาต 

กฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตและการอนุญาตมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

o ลดจํานวนการขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจ 
o เปลี่ยนระบบการออกใบอนุญาตบางประเภทเป็นการแจ้งข้อมูล  โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถเร่ิมดําเนินการได้ก่อน แล้วจึงแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบภายหลัง 
o ริเร่ิมศูนย์บริการออกใบอนุญาต ณ จุดเดียว (one-stop shop for licensing) 
o ใช้กฎ ‘เงียบคือยินยอม’(silence-is-consent rules) กล่าวคือ หากหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่

ร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ขออนุญาตภายใน 30 วัน ให้ถือว่าหน่วยงานนั้นๆ ได้รับ
ข้อมูลและเอกสารที่จําเป็นครบถ้วนแล้ว 

o จํากัดเวลาในการดําเนินการออกใบอนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวลดจํานวนกิจกรรมทางธุรกิจท่ีต้องขอใบอนุญาตลงจาก 909 ชนิดเหลือ
เพียง 159 ชนิดในระยะเวลาราว 2 ปี 

• มติ 140 ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตการก่อสร้างและเงื่อนไขการอนุญาต 

สาระสําคัญของมติ 140 ว่าด้วยกระบวนการอนุญาตการก่อสร้างและเงื่อนไขการอนุญาต คือ การลด
จํานวนและประเภทการก่อสร้างที่ต้องขออนุญาต และกระชับกระบวนการขออนุญาต ตัวอย่างเช่น การขอ
อนุญาตก่อสร้างคลังสินค้ามีข้ันตอนลดลงจาก 29 ข้ันตอนเหลือ 17 ข้ันตอน และใช้เวลาลดลงจาก 285 วัน
เหลือ 137 วัน เป็นต้น 

การออกมติดังกล่าวทําให้มีการอนุญาตก่อสร้างในกรุงทบลิซี เมืองหลวงของจอร์เจีย เพ่ิมข้ึนจาก 4.6 
แสนคร้ังในปี ค.ศ. 2004 เป็น 2.2 ล้านคร้ังในปี ค.ศ. 2006 และส่งผลให้สัดส่วนของภาคก่อสร้างต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 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 น้ัน อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ไทยอยู่ท่ีอันดับที่ 18 จาก 189 ประเทศซ่ึงสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในเอเชีย รองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 1 ของ
โลก) ฮ่องกง (2) มาเลเซีย (6) เกาหลีใต้ (7) และไต้หวัน (16) อย่างไรก็ตาม อันดับของประเทศไทยน้ันไม่
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เปลี่ยนแปลงมากนักจากรายงานประจําปี ค.ศ. 2006 ซ่ึงไทยอยู่อันดับท่ี 20 จาก 155 ประเทศ1 ต่างจาก
มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไต้หวันที่มีแนวโน้มดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด (ดูภาพที่ 1) 

ภาพท่ี 1 อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยและประเทศอ่ืนๆ ค.ศ. 2006-2014 

 

ท่ีมา: Doing Business (2006-2014) 

หากพิจารณาความง่ายในการประกอบธุรกิจในแต่ละมิติแล้ว  มิติท่ีไทยได้อันดับต่ํากว่าอันดับใน
ภาพรวม (อันดับท่ี 18 ของโลก) มากคือ การเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ (อันดับที่ 91) การขอสินเชื่อ (อันดับท่ี 73) 
การชําระภาษี (อันดับท่ี 70) และการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ (อันดับ 58) ซ่ึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการต่างๆ ของประชาชนนั้น ต้อง
ดําเนินการผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้ง  โดยท่ีกฎหมาย
หลายฉบับมิได้กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ การขอ
อนุญาตดําเนินการต่างๆ ของประชาชนจะต้องติดต่อกับหน่วยงานหลายแห่ง 

ตัวอย่างของการขอใบอนุญาตที่ใช้เวลานาน เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงานจําพวกท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือการขอรับใบอนุญาต ร.ง. 4 
ซ่ึงมีขั้นตอนหลังจากการยื่นคําขอ ดังน้ี2 

                                                           
1แม้ว่ารายงาน Doing Business ฉบับแรกจะเร่ิมจัดทําขึ้นในปี ค.ศ. 2004 แต่การจัดอันดับอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการ
เกิดขึ้นในรายงานประจําปี ค.ศ. 2006 
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(1) ข้ันตอนการตรวจสอบทําเลสถานท่ีต้ังโรงงาน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร  ความถูกต้องของ
เอกสาร และจัดทํารายงานการตรวจสอบ ข้ันตอนน้ีใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน 

(2) ข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต ใช้เวลาไม่เกิน 50 วัน 
(3) ข้ันตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ ใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน 

การขอรับใบอนุญาต ร.ง. 4 ใช้ระยะเวลารวมไม่เกิน 90 วัน แต่ยังไม่รวมระยะเวลาในการสั่งให้ผู้ยื่นคํา
ขอจัดการเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และไม่รวมเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว้  การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้นานย่อมสร้างต้นทุนให้แก่ประชาชนผู้ย่ืน
ขอใบอนุญาต  นอกจากนี้ การให้อํานาจในการใช้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าท่ียังอาจเปิดช่องให้มีการเรียกรับสินบน
เพ่ือเร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตด้วย 

การพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบจะช่วยแก้ปัญหา ‘เทปสีแดง’ ดังกล่าวได้  ดังเช่น
ตัวอย่างกรณีของจอร์เจียที่ได้กล่าวมาในห้วข้อข้างต้น  ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบความง่ายในการเร่ิมต้นประกอบ
ธุรกิจและการขออนุญาตก่อสร้างระหว่างจอร์เจียกับไทยจะพบว่า การลดข้ันตอนการขออนุญาตให้เหลือเท่าที่
จําเป็นจะช่วยลดท้ังเวลาและต้นทุนท่ีใช้ในการดําเนินการได้ (ดูตารางที่ 1) ดังน้ัน ร่างพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... จึงเป็นก้าวสําคัญที่จะช่วยให้การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปได้ง่ายข้ึน 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความง่ายในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจและการขออนุญาตก่อสร้าง 
ระหว่างจอร์เจียกับไทย ปี ค.ศ. 2006 และ 2014 

ปีท่ีรายงาน ประเทศ 

การเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง 

จํานวน
กระบวนการ 

เวลาท่ีใช้ 
(วนั) 

ต้นทุน 
(% ต่อ

รายได้ตอ่หัว) 

จํานวน
กระบวนการ 

เวลาท่ีใช้ 
(วนั) 

ต้นทุน 
(% ต่อ 

รายได้ตอ่หัว) 

2006 
จอร์เจีย 8 21 13.7 24 196.5 32.5 

ไทย 8 33 8.1 8 157 9.5 

2014 
จอร์เจีย 2 2 3.5 9 73.5 14.9 

ไทย 4 27.5 6.7 8 157 8.3 
ท่ีมา: http://www.doingbusiness.org/data 

  

                                                                                                                                                                                     
2กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับโรงงานจําพวกท่ี 3 พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 
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4. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ3 

ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... เป็น
ความพยายามหนึ่งในการลด ‘เทปสีแดง’ ในระบบราชการไทย  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 4 มกราคม 
2555 มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือลด
ข้ันตอนและลดการขออนุญาตที่ไม่จําเป็นเพ่ือให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจ  ต่อมา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวข้ึน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในช่วงกลางปี 2556 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) หน้าที่ของผู้อนุญาต 
และการพิจารณาอนุญาต (2) หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะรัฐมนตรี และ (3) ศูนย์
รับคําขออนุญาต 

หน้าท่ีของผู้อนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

ร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดหน้าที่ของผู้อนุญาต4ไว้หลายประการ โดยหน้าที่ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

• จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน (ร่างมาตรา 7) ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
o หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการขออนุญาต 
o ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ 
o รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ประกอบการขออนุญาต 

ทั้งน้ี ผู้อนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนดังกล่าวให้เสร็จภายใน 180 วันนับต้ังแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ (ร่างมาตรา 17) 

• พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ให้อํานาจในการอนุญาตทุก 5 ปี เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต และเสนอผลการพิจารณานั้นต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 6) 

ในข้ันตอนการขออนุญาตน้ัน เจ้าหน้าท่ีรับคําขอต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
หากไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที (ร่างมาตรา 8 วรรคแรก) 

• ถ้าแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการให้ครบถ้วน 

                                                           
3ในรายงานฉบับน้ีจะศึกษาร่างฉบับท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถเข้าถึงได้ท่ี 
http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=1 
4มาตรา 4 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ นิยามคําว่า “อนุญาต” และ “ผู้อนุญาต” ดังน้ี 
“อนุญาต” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ียินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดท่ีมีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการน้ัน และให้
หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต อนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาตกําหนดหน้าท่ีของผู้อนุญาต 
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• ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้บันทึกรายการเอกสารที่จะต้องย่ืนเพ่ิมเติม และ
กําหนดระยะเวลาที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมไว้และมอบสําเนาให้ผู้ขออนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

เม่ือผู้ขออนุญาตย่ืนคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือปฏิเสธคําขอนั้น โดยอ้างว่าเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ครบถ้วน เว้นแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงผู้อนุญาตจะต้อง
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นั้น (ร่างมาตรา 8 วรรคสาม)5 

ผู้อนุญาตต้องดําเนินการอนุญาตตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน และแจ้งผู้ขอ
อนุญาตภายใน 7 วันนับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ หากครบตามกําหนดเวลายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ขออนุญาต และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุก 7 วัน (ร่างมาตรา 10) 

หน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะรัฐมนตรี 

ร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
คณะรัฐมนตรีไว้หลายประการ หน้าท่ีที่สําคัญมีดังนี้ 

หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

• ตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในคู่มือสําหรับประชาชน และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการหากเห็นว่าควรดําเนินการแก้ไข (ร่างมาตรา 7 วรรคสาม) 

• รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการ ในกรณีที่ผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาอนุญาตล่าช้ากว่าที่กําหนดในคู่มือสําหรับประชาชน
เกินสมควร หรือล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา 10 วรรคสาม) 

• หารือเร่ืองการชําระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาต เพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 12 วรรคสี่) 

• ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต (ร่าง
มาตรา 6 วรรคสอง) 

หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 

• ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการย่ืนคําขอ
ต่อใบอนุญาต (ร่างมาตรา 12 วรรคแรกและวรรคสอง) 

• พิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต (ร่างมาตรา 6 วรรคสอง) 

• จัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต (ร่างมาตรา 14) ซ่ึงรายงานฉบับน้ีจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
                                                           
5คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือให้สอดคล้องกัน
ด้วย 
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ศูนย์รับคําขออนุญาต 

ศูนย์รับคําขออนุญาตเป็นหน่วยงานใหม่ที่ออกแบบมาเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ  ร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกา
เพ่ือจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต (ร่างมาตรา 14) ซ่ึงทําหน้าที่คล้ายตัวกลางระหว่างผู้ขออนุญาตกับหน่วยงานผู้
อนุญาต เช่น การรับคําขออนุญาตและค่าธรรมเนียม การให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาต เป็นต้น (ร่างมาตรา 16) โดยประชาชนสามารถย่ืนคําขอ ส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาต แทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้ (ร่างมาตรา 15) 

5. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

รายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. .... ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การลดต้นทุนและประสิทธิภาพ และความโปร่งใสและความรับผิด 

การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการต่างๆ ของ
ประชาชนภายใต้กฎหมายปัจจุบันนั้น ต้องดําเนินการผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึน
ทะเบียน และการแจ้ง โดยท่ีกฎหมายหลายฉบับมิได้กําหนดระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินการของ
เจ้าหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน  คู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ จึงเป็นกลไกสําคัญที่
จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินการซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเตรียม
เอกสารและหลักฐานของประชาชน 

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 7 วรรคสามแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้อํานาจแก่ ก.พ.ร. ในการตรวจสอบ
ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในคู่มือสําหรับประชาชน  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ก.พ.ร. จึงควรดําเนินการประเมินต้นทุนท่ีใช้ในการพิจารณาอนุญาตต่างๆ 
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในลักษณะของ Standard Cost Model โดยประเมินต้นทุนของการพิจารณา
อนุญาตแต่ละแบบจากต้นทุนท่ีประชาชนต้องรับภาระ ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลา รวมถึงความถ่ีหรือ
ปริมาณการขออนุญาตนั้นๆ และเปิดเผยข้อมูลต้นทุนดังกล่าวให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ 

นอกจากนี้ มาตรา 10 วรรคสามแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ยังพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พิจารณาอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ โดยกําหนดให้ ก.พ.ร. รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมท้ังเสนอแนะการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาอนุญาต
ล่าช้ากว่าที่กําหนดในคู่มือสําหรับประชาชนเกินสมควร หรือล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้ผู้อนุญาตแต่ละหน่วยงานเป็นผู้พิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต  การกําหนดให้เป็นหน้าที่
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ของแต่ละหน่วยงานเช่นน้ีอาจทําให้มองไม่เห็นภาพรวมของการพิจารณาอนุญาต โดยเฉพาะความซํ้าซ้อนใน
การพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ และไม่สามารถลดการออกใบอนุญาตท่ีเกินความจําเป็นได้  ดังนั้น 
จึงควรปรับเปลี่ยนให้ ก.พ.ร. ซ่ึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของทุก
หน่วยงานอยู่แล้ว เป็นผู้พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย โดยรับฟังความเห็นจากหน่วยงานผู้อนุญาตและผู้มีส่วนได้
เสียประกอบการพิจารณา 

ขณะที่ศูนย์รับคําขออนุญาตนั้นจะช่วยลดต้นทุนจากปัญหาการขออนุญาตดําเนินการต่างๆ ของ
ประชาชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานหลายแห่ง ในลักษณะคล้ายกันกับศูนย์บริการออกใบอนุญาต ณ จุดเดียว 
ของจอร์เจียที่ได้กล่าวมาข้างต้น  อย่างไรก็ตาม มาตรา 14 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ระบุไว้แต่เพียงให้
คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาตได้ แต่มิได้กําหนดบังคับให้
คณะรัฐมนตรี ‘ต้อง’ ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต6 จึงควรกําหนดให้ชัดเจนว่าต้องมี
การจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาตดังกล่าว รวมถึงกําหนดระยะเวลาในการจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาตท่ีชัดเจน 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ยังช่วยลดต้นทุนของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เผยแพร่คู่มือสําหรับประชาชน และการย่ืนคําขออนุญาตอีกด้วย 

ความโปร่งใสและความรับผิด 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีเพ่ิมความโปร่งใสในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการหลายประการ  
โดยเฉพาะการกําหนดให้มีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงนอกจาก
จะช่วยลดต้นทุนของประชาชนแล้ว ยังเพ่ิมความโปร่งใสอีกทางหน่ึง เนื่องจากความชัดเจนของข้ันตอนและ
ระยะเวลาจะช่วยปิดช่องทางในการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี  เช่นเดียวกันกับมาตรา 8 แห่งร่าง 
พระราชบัญญัติฯ ที่กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที หากรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่สามารถเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือปฏิเสธคําขอได้ หากรายการเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ยังเพ่ิมความรับผิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานผู้อนุญาต โดยมาตรา 8 วรรคสาม
กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางวินัย หรือต้องถูกดําเนินคดี หากตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐาน โดยประมาทเลินเล่อ หรือโดยทุจริต 

  

                                                           
6มาตรา 14 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ วรรคแรกบัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้จัดต้ัง
ศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้นก็ได้” และวรรคสามบัญญัติว่า “การจัดต้ังศูนย์
รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดรายช่ือกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตท่ีจะให้อยู่
ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต” 
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ข้อเสนอแนะ 

รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ โดยกําหนดให้ ก.พ.ร. เป็นผู้พิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต โดยรับฟังความเห็นจาก
หน่วยงานผู้อนุญาตและผู้มีส่วนได้เสียประกอบการพิจารณา และเสนอผลการพิจารณานั้นต่อ
คณะรัฐมนตรีและควรกําหนดระยะเวลาให้สั้นลงกว่า 5 ปี 

(2) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ โดยกําหนดให้คณะรัฐมนตรี ‘ต้อง’ ออกพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน 

(3) ส่งเสริมให้ ก.พ.ร. ใช้ Standard Cost Model เพ่ือประเมินต้นทุนของการพิจารณาอนุญาตแต่ละ
แบบจากต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระ ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลา รวมถึงความถี่หรือปริมาณ
การขออนุญาตนั้นๆ และเปิดเผยข้อมูลต้นทุนดังกล่าวให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ โดยอาจ
กําหนดให้ต้องรายงานผลเป็นประจําทุกปี 

 


