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1. ความเป็็นมา

สืืบเนื่ื�องจากรััฐบาลมีีนื่โยบายในื่การัอำานื่วยความี

สืะดวกการัปรัะกอบธุุรักิจของปรัะชาชนื่เพืื่�อพื่ัฒนื่าขีดความี

สืามีารัถในื่การัแข่งขันื่ของปรัะเทศและเพืื่�อดึงดูดการัลงทุนื่

จากต่่างปรัะเทศ จึงแต่่งต่ั�งคณะกรัรัมีการัดำาเนื่ินื่การัปฏิิรัูป

กฎหมีายในื่รัะยะเร่ังด่วนื่ และต่่อมีาคณะกรัรัมีการัได้แต่่ง

ต่ั�งคณะอนืุ่กรัรัมีการัพื่ิจารัณา ปรัับปรัุงหรัือยกเลิกกฎหมีาย

ที�เป็นื่อุปสืรัรัคต่่อการัปรัะกอบอาชีพื่และการัดำาเนื่ินื่ธุุรักิจ

ของปรัะชาชนื่ต่ามีลำาดับ โดยมีีนื่ายกอบศักดิ� ภููต่รัะกูล เป็นื่

ปรัะธุานื่อนืุ่กรัรัมีการัฯ ต่ามีคำาสืั�งที� ๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันื่ที� ๗ 

มีิถุนื่ายนื่ ๒๕๖๐

คณะอนื่กุรัรัมีการัฯ ไดก้ำาหนื่ดใหมี้ีโครังการัศึกษาการั

ปรัับปรัุงหรัือยกเลิกกฎหมีายที�เป็นื่อุปสืรัรัคต่่อการัปรัะกอบ

อาชพีื่และการัดำาเนื่นิื่ธุรุักิจของปรัะชาชนื่ ต่ามีแผนื่การัปฏิิรูัป

กฎหมีาย ซึ่ึ�งแบ่งการัดำาเนื่ินื่งานื่ออกเป็นื่ ๒ รัะยะ ดังนื่ี�

ระยะที่่� ๑ การัปรัับปรัุงกฎหมีายที�เกี�ยวข้องกับการั

ปรัะกอบอาชีพื่และการัดำาเนื่ินื่ธุุรักิจของปรัะชาชนื่ โดยใช้

รัายการัจดัอนัื่ดบั Ease of Doing Business ของธุนื่าคารัโลก

เปน็ื่เปา้หมีายสืำาคญั เพื่ื�อเพื่ิ�มีอนัื่ดบัโดยรัวมีของปรัะเทศไทย

ให้ดีขึ�นื่ และ

ระยะที่่� ๒ การัปรัับปรัุงกฎหมีายที�เกี�ยวข้องกับการั

อนืุ่ญาต่ในื่การัปรัะกอบธุุรักิจ โดยมีีเป้าหมีายคือ การัยกเลิก

การัอนุื่ญาต่ให้ได้อย่างน้ื่อยครึั�งหนื่ึ�ง และสืำาหรัับการัอนุื่ญาต่

ที�ผา่นื่การัคดัเลอืกใหใ้ชต้่อ่ไปได ้จะลดความียุง่ยากในื่การัขอ

ใบอนืุ่ญาต่นื่ั�นื่ๆ ให้มีีเท่าที�จำาเป็นื่เท่านื่ั�นื่

โครังการัทั�ง 2 รัะยะได้รัับการัสืนื่ับสืนืุ่นื่งบปรัะมีาณ

จากทั�งภูาครััฐผ่านื่ทางสืำานื่ักงานื่ขับเคลื�อนื่การัปฏิิรัูป

ปรัะเทศ ยทุธุศาสืต่ร์ัชาติ่และการัสืร้ัางความีสืามัีคคปีรัองดอง 

(สืำานื่กังานื่ ป.ย.ป.)1 และภูาคเอกชนื่ ผา่นื่ทางคณะกรัรัมีการั

รั่วมีภูาคเอกชนื่ 3 สืถาบันื่ (กกรั.) ในื่การัจัดต่ั�งคณะทำางานื่

และการัจ้างผู้เชี�ยวชาญจากต่่างปรัะเทศในื่ด้านื่การักำากับ

ดูแลที�ดี

โครังการัในื่รัะยะที� 2 นื่ี�มีีการัจัดต่ั�งคณะทำางานื่

ทบทวนื่การัอนืุ่ญาต่ ซึ่ึ�งปรัะกอบไปด้วยบุคลากรัทำางานื่เต่็มี

เวลา 50 คนื่ และมีีผูท้รังคุณวฒุผิูเ้ชี�ยวชาญในื่สืาขากฎหมีาย

และเศรัษฐศาสืต่รั์อีก 10 คนื่ มีีเป้าปรัะสืงค์ที�จะทบทวนื่

กรัะบวนื่งานื่ที�เกี�ยวข้องกับการัอนืุ่ญาต่จำานื่วนื่ไมี่ต่ำ�ากว่า 

1,000 กรัะบวนื่งานื่2 โดยใช้วิธุีการัทบทวนื่แบบ “checklist” 

ซึ่ึ�งเป็นื่วิธุีการัที�พื่ัฒนื่าโดยองค์การัเพืื่�อความีร่ัวมีมืีอและ

พื่ัฒนื่าทางเศรัษฐกิจ (OECD) และนื่ำาไปใช้ในื่การัทบทวนื่

ความีเหมีาะสืมีของกฎหมีายครัั�งใหญ ่(regulatory guillotine) 

ในื่หลายปรัะเทศมีาแล้ว อาทิ เกาหลีใต่้ เมี็กซึ่ิโก โครัเอเซึ่ีย 

เวียดนื่ามี และบัลกาเรัีย เป็นื่ต่้นื่

2. หลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการที่บที่วน

การัทบทวนื่ความีเหมีาะสืมีของกรัะบวนื่งานื่การั

1 โครงการระยะท่ี่� 1 ผ่่านที่างสำำานักงานคณะกรรมการปฏิิรูปกฎหมาย (สำำานักงาน 

คปก.)

2 กระบวนงาน หมายถึึง งานบริการท่ี่�หน่วยงานของภาครัฐกำาหนดข้�นเพ่ื่�อให้

ประชาชนมาย่�นคำาขอ เช่น การขออนุญาตที่ำาใบขับข่�รถึยนต์ส่ำวนบุคคล การ

ออกใบรับรองการแปรรูปสำัตว์นำ�า การขอคัดสำำาเนาที่ะเบ่ยนบ้าน เป็นต้น โดย

ในแต่ละกระบวนงานจะประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์์ วิธี่การเง่�อนไขในการย่�น

คำาขอ ขั�นตอน ระยะเวลาแตล่ะขั�นตอน รายการเอกสำารที่่�ตอ้งใช ้คา่ธีรรมเนย่ม 

ฯลฯ ตามที่่�พื่ระราชบญัญตักิารอำานวยความสำะดวกในการพื่ิจารณาอนุญาต

ของราชการ พื่.ศ. 2558 กำาหนดใหห้นว่ยงานของภาครัฐต้องจดัเตร่ยมคู่ม่อ

สำำาหรับป ระชาชน และเผ่ยแพื่ร่ในเว็บไซต์ www.info .go.th

การวิเคราะห์ที่บที่วนกฎหมาย 
กฎ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับแลัะ
กระบวนงานที่่�เก่�ยวกับการ
อนุญาต เพื่่�อลัดข้ั�นตอนการ
ดำาเนินการแลัะการอนุญาตที่่�
ไม่จำำาเป็็นหร่อเป็็นอุป็สรรคต่อ
การป็ระกอบอาช้ีพื่แลัะ 
การดำาเนินธิุรกิจำข้องป็ระช้าช้น
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อนืุ่ญาต่3จะแบ่งเป็นื่ 2 สื่วนื่ สื่วนื่แรักคือการัทบทวนื่ด้านื่

กฎหมีาย ซึ่ึ�งมีีการันื่ำากรัอบการัทบทวนื่ หรัือ checklist มีา

ใช้ สื่วนื่ที�สืองคือการัวิเครัาะห์เชิงเศรัษฐศาสืต่รั์ ซึ่ึ�งเป็นื่การั

ปรัะเมิีนื่ต่้นื่ทุนื่ในื่การัปฏิิบัต่ิต่ามีกฎหมีายที�เกี�ยวกับการั

อนืุ่ญาต่ ซึึ่�งมีีหลักเกณฑ์์และขั�นื่ต่อนื่ที�ชัดเจนื่ มีีความีเป็นื่

รัะบบ (systematic) โดยการัทบทวนื่ทุกกรัะบวนื่งานื่จะต่้อง

ใช้ checklist ที�เป็นื่มีาต่รัฐานื่เดียวกันื่ทั�งหมีด

การัทบทวนื่โดยใช ้checklist จะแบง่เปน็ื่ 3 สืว่นื่ ส่ว่น

แรกจะเป็นื่การัถามีถึงความีเหมีาะสืมีในื่มิีต่ขิองกฎหมีาย โดย

เริั�มีจากคำาถามีข้อแรักซึ่ึ�งจะถามีว่ากรัะบวนื่งานื่ดังกล่าวมีี

3 พื่ระราชบัญญัติการอำานวยความสำะดวกในการพิื่จารณาอนุญาตของ

ราชการ พื่.ศ. 2558 มาตรา 4 กำาหนดให้ อนุญาต หมายความว่า การท่ี่�เจ้า

หนา้ที่่�ยนิยอมใหบ้คุคลใดกระที่ำาการใดที่่�มก่ฎหมายกำาหนดใหต้อ้งไดร้บัความ

ยนิยอมกอ่นกระที่ำาการนั�น และใหห้มายความรวมถึงึการออกใบอนุญาต การ

อนุมัติ การจดที่ะเบ่ยน การข้�นที่ะเบ่ยน การรับแจ้ง การให้ประที่านบัตรและการ

ให้อาชญาบัตรด้วย

ฐานื่อำานื่าจทางกฎหมีายที�รัองรัับหรืัอไม่ี หากกรัะบวนื่งานื่

ใดไมี่ผ่านื่ข้อ 1 ก็จะถูกต่ัดทิ�งไปต่ั�งแต่่แรัก แต่่ถ้าผ่านื่ก็จะไป

สืู่ข้อ 2 ที�จะถามีว่ากรัะบวนื่งานื่ดังกล่าวขัดแย้งหรัือซึ่ำ�าซึ่้อนื่

กบักฎหมีายอื�นื่ๆ หรัอืไม่ี ซึ่ึ�งหากซึ่ำ�าซ้ึ่อนื่หรัอืขดัแย้งกอ็าจจะ

ต่อ้งพิื่จารัณาตั่ดหรืัอยกเลิก ซึึ่�งจะทำาให้การัทบทวนื่สิื�นื่สุืดลง

เช่นื่กันื่ แต่่ถ้าผ่านื่ทั�ง 2 คำาถามี การัทบทวนื่ก็จะไปคำาถามีที� 

3 ต่ามีแผนื่ภูาพื่ที� 1 วธิุกีารัทบทวนื่ที�มีีลำาดบัขั�นื่ต่อนื่ที�ชดัเจนื่

ดงักล่าวทำาให้การัทบทวนื่มีีความีโปร่ังใสื โดยมีีคำาถามีต่า่งๆ 

ที�ใช้ในื่การัทบทวนื่ความีเหมีาะสืมีของกรัะบวนื่งานื่ในื่การั

อนืุ่ญาต่แต่่ละขั�นื่ต่อนื่แสืดงไว้ในื่ต่ารัางที� 1

กรัะบวนื่งานื่ที�ผ่านื่การัปรัะเมีินื่ทางด้านื่กฎหมีาย 

กลา่วคอื (1) มีีฐานื่อำานื่าจทางกฎหมีายรัองรับั (2) ไมีซ่ึ่ำ�าซ้ึ่อนื่

หรัอืขดัแยง้กบักฎหมีายอื�นื่ (3) ไมีมี่ีกฎหมีายอื�นื่ที�มีีผลในื่การั

ยกเว้นื่หรืัอผ่อนื่ผันื่ (4) มีีการัปรัะกาศกฎหมีายที�ให้อำานื่าจ

ในื่รัาชกิจจานืุ่เบกษาแล้ว และ (5) ไมี่ขัดกับพื่ันื่ธุกรัณีของ

ปรัะเทศไทยกบัปรัะเทศอื�นื่ๆ หรัอืองคก์รัรัะหวา่งปรัะเทศแลว้ 

แผนภาพื่ที่่� 1 กรอบการที่บที่วนโดยใช้้ Checklist
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จะถูกทบทวนื่ในื่สื่วนื่ที�สืองในื่มีิต่ิทางเศรัษฐศาสืต่รั์

การัทบทวนื่ในื่ส่่วนที่่�ส่องหรืัอในื่มิีต่ิเศรัษฐศาสืต่ร์ั

นื่ั�นื่จะพื่ิจารัณาว่ากรัะบวนื่งานื่ในื่การัอนืุ่ญาต่ที�ทบทวนื่นื่ั�นื่มีี

วตั่ถปุรัะสืงคท์ี�ชดัเจนื่หรัอืไมี ่และวตั่ถปุรัะสืงคด์งักลา่วเหมีาะ

สืมีและสือดคล้องกบัสืภูาพื่เศรัษฐกิจและสืงัคมีในื่ปจัจบัุนื่หรืัอ

ไมี่ เช่นื่ การัอนืุ่ญาต่ผลิต่ซึ่ีดีเพื่ื�อป้องกันื่การัละเมีิดลิขสืิทธุิ�

เพื่ลงนัื่�นื่ไมี่สือดคล้องกับสืภูาพื่ปัจจุบันื่ที�การัละเมีิดมีิได้อยู่

ในื่รัูปแบบของซีึ่ดีแล้วหากเป็นื่ในื่รูัปแบบของข้อมีูลดิจิทัล 

เป็นื่ต่น้ื่ นื่อกจากนื่ี� การัทบทวนื่จะรัวบรัวมีหลกัฐานื่ขอ้มีลูเชงิ

ปรัะจกัษป์รัะกอบการัปรัะเมีนิื่ เชน่ื่ ปรัมิีาณการัผลติ่ซึ่ดี ีทั�งนื่ี� 

สืถิต่ิปรัิมีาณการัผลิต่ซึ่ีดีในื่แต่่ละปีที�ลดลงอย่างต่่อเนื่ื�องจนื่

เกือบเป็นื่ศูนื่ย์แสืดงให้เห็นื่ว่า การัอนืุ่ญาต่ไมี่มีีความีจำาเป็นื่

แลว้ คำาถามีข้อสุืดท้ายในื่ส่ืวนื่นื่ี�จะพิื่จารัณาว่ามีีวิธุกีารัในื่การั

กำากบัดแูลที�งา่ยกวา่การัอนื่ญุาต่หรัอืไมี ่เชน่ื่ การัอนุื่ญาต่บาง

ครัั�งมีีไว้เพื่ียงเพื่ื�อการัเก็บข้อมีูลเท่านื่ั�นื่ ซึ่ึ�งสืามีารัถใช้วิธุีการั

แจง้แทนื่ไดซึ้ึ่�งจะชว่ยปรัะหยดัเวลาในื่การัต้่องรัอการัอนุื่ญาต่ 

เป็นื่ต่้นื่ หากกรัะบวนื่งานื่ในื่การัอนืุ่ญาต่ผ่านื่การัปรัะเมีินื่ในื่

สืว่นื่ที�สือง กจ็ะมีีการัทบทวนื่ในื่สืว่นื่สืดุทา้ย คอื ปรัะสืทิธุภิูาพื่

ของขั�นื่ต่อนื่และวิธุีการัในื่การัอนืุ่ญาต่

การัปรัะเมิีนื่ในื่ส่่วนที่่�ส่ามจะเริั�มีจากการัพิื่จารัณา

ความีเหมีาะสืมีของบทลงโทษ เนื่ื�องจากมีีกฎหมีายหลาย

ฉบับที�กำาหนื่ดให้การัดำาเนื่ินื่การัโดยไมี่ขออนืุ่ญาต่มีีโทษ

ทางอาญา แมี้การัไม่ีขออนุื่ญาต่ดังกล่าวมีิได้มีีผลกรัะทบในื่

เชิงเศรัษฐกิจหรัือสืังคมีในื่วงกว้างแต่่อย่างใด ทั�งนื่ี� มีาต่รัา 

๕ วรัรัค ๔ แห่งพื่รัะรัาชบัญญัต่ิหลักเกณฑ์์การัจัดทำารั่าง

กฎหมีายและการัปรัะเมิีนื่ผลสัืมีฤทธุิ�ของกฎหมีาย พื่.ศ. 

๒๕๖๒ กำาหนื่ดให้ใช้โทษอาญาเฉพื่าะในื่กรัณีของความีผิด

รั้ายแรังเท่านื่ั�นื่ จากนื่ั�นื่จะเป็นื่การัปรัะเมีินื่ว่าการัอนืุ่ญาต่มีี

ปญัหาในื่ทางปฏิิบัต่หิรืัอไม่ี เช่นื่ การักำาหนื่ดให้ผูน้ื่ำาเขา้สิืนื่ค้า

ต่้องแจ้งรัายละเอียดเกี�ยวกับท่าเรัือที�สืินื่ค้าจะขึ�นื่เมืี�อเข้ามีา

ในื่นื่า่นื่นื่ำ�าไทยแลว้นื่ั�นื่ ในื่ทางปฏิิบตั่เิปน็ื่ปญัหาเนื่ื�องจากบาง

ครัั�งมีีความีจำาเป็นื่ในื่การัเปลี�ยนื่ท่าเทียบเรัือแบบกรัะทันื่หันื่ 

เนื่ื�องจากความีแออัดเป็นื่ต่้นื่ นื่อกจากนื่ี� การัปรัะเมีินื่ในื่สื่วนื่

นื่ี�จะพื่ิจารัณาปรัะสืิทธุิภูาพื่ในื่การัอนืุ่ญาต่ เช่นื่ ความีเหมีาะ

สืมีของเอกสืารั ความีสืะดวกในื่การัขออนื่ญุาต่ออนื่ไลนื่ ์รัะยะ

เวลา แบบฟอรั์มี ค่าธุรัรัมีเนื่ียมี เป็นื่ต่้นื่

เมืี�อผู้ทบทวนื่ได้วิเครัาะห์ต่ามีแนื่วทางในื่ต่ารัางที� 1 

เรัียบรั้อยแล้ว จึงจัดทำาข้อเสืนื่อ ซึ่ึ�งจำาแนื่กออกเป็นื่ 5 ทาง

เลือก (5C) ดังนื่ี�

1. Cut (Cut-in-whole, Cut-in-part) คือ ข้อเสืนื่อให้

ยกเลิกกรัะบวนื่งานื่หรืัอการัอนุื่ญาต่ทั�งหมีดหรืัอบางส่ืวนื่ 

ในื่กรัณีที�ทบทวนื่แล้วพื่บว่าไมี่มีีกฎหมีายรัองรัับ หรืัอพื่บ

ว่ามีีความีขัดหรืัอทับซ้ึ่อนื่กับกรัะบวนื่งานื่หรืัอการัอนุื่ญาต่

อื�นื่ หรืัอล้าสืมัีย หรืัอไม่ีเหมีาะสืมีกับบริับททางสัืงคมีและ

เศรัษฐกิจที�เปลี�ยนื่แปลงไปแล้ว เป็นื่ต่้นื่

2. Change คอื ขอ้เสืนื่อใหเ้ปลี�ยนื่รัปูแบบการัอนื่ญุาต่ 

เช่นื่ การัเปลี�ยนื่จากรัะบบอนืุ่ญาต่เป็นื่รัะบบจดแจ้ง หรัือการั

เปลี�ยนื่จากรัะบบ pre-audit ให้เป็นื่ post-audit หรัือข้อเสืนื่อ

ใหล้ดขั�นื่ต่อนื่ ลดเอกสืารั ต่วัอยา่งเชน่ื่เอกสืารัรัาชการัที�สืว่นื่

รัาชการัควรัใช้วิธีุเชื�อมีโยงข้อมูีลกันื่เอง แทนื่การักำาหนื่ดให้ 

ผู้ใช้บรัิการัต่้องจัดเต่รัียมีไปให้ เป็นื่ต่้นื่

3. Combine คอื ขอ้เสืนื่อใหร้ัวมีกรัะบวนื่งานื่เขา้ดว้ย

กนัื่ ในื่กรัณทีี�ทบทวนื่แลว้มีีความีเหน็ื่วา่ การัรัวมีกรัะบวนื่งานื่

จะช่วยลดขั�นื่ต่อนื่การัปฏิิบัต่ิต่ามีกฎหมีายได้

4. Continue คือ ข้อเสืนื่อที�ทบทวนื่แล้วเห็นื่ว่ายังมีี

ความีจำาเป็นื่หรัอืเหมีาะสืมีแลว้ จงึใหค้งกรัะบวนื่งานื่หรัอืการั

อนืุ่ญาต่ไว้เช่นื่เดิมี ไมี่มีีการัเปลี�ยนื่แปลงใดๆ

5. Create คือ ข้อเสืนื่อให้เพื่ิ�มีกรัะบวนื่งานื่หรืัอ

บัญญัต่ิกฎหมีาย กฎ รัะเบียบขึ�นื่ใหมี่ โดยมีากมีักเกี�ยวข้อง

กับกิจกรัรัมีที�เกิดจากการัความีก้าวหน้ื่าของการัพื่ัฒนื่าของ

เทคโนื่โลยี เช่นื่ การัเรัียกบริัการัแท็กซึ่ี�ผ่านื่แอปพื่ลิเคชันื่ 

หรัือการัใช้โดรันื่ เป็นื่ต่้นื่

นื่อกจากการัทบทวนื่ในื่ด้านื่กฎหมีายแล้ว คณะผู้

ทบทวนื่จะปรัะเมิีนื่ต่้นื่ทุนื่ที�สืามีารัถปรัะหยัดได้หากมีีการั

แก้ไขต่ามีข้อเสืนื่อจากการัทบทวนื่โดยใช้ checklist การั

ปรัะเมิีนื่ต่น้ื่ทนุื่จะแบ่งปรัะเภูทต้่นื่ทนุื่ที�นื่ำามีาคำานื่วณออกเป็นื่

สืามีส่ืวนื่ ส่ว่นแรก คอืต้่นื่ทนุื่คา่ดำาเนื่นิื่การั ต่ามีแผนื่ภูาพื่ที� 2 

และ 3 ซึ่ึ�งมีีรัายการัสืำาคญัคอื คา่จา้งบคุลากรั จำานื่วนื่คำาขอต่อ่

ปี (จำานื่วนื่ธุุรักิจหรัือปรัะชาชนื่ที�ขอรัับบรัิการั) และความีถี�ที�

ต่้องต่ิดต่่อหนื่่วยงานื่ ส่่วนที่่�ส่องคือ ต่้นื่ทุนื่อื�นื่ๆ ได้แก่ ค่าใช้

จา่ยการัเต่รีัยมีเอกสืารัทุกรัายการั (เช่นื่ หนัื่งสือืรัับรัองแพื่ทย์ 
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ขั้้�นตอนที่่� 1:  

ประเมิินความิเหมิาะสมิในมิิติ

ขั้องกฎหมิาย

1.  การัอนืุ่ญาต่มีีอำานื่าจกฎหมีายรัองรัับหรัือไมี่

2.  เนื่ื�อหาของกฎหมีายที�ให้อำานื่าจซึ่ำ�าซึ่้อนื่หรัือขัดแย้งกับกฎหมีายอื�นื่ๆ หรัือไมี่

3.  กฎหมีายที�ให้อำานื่าจมีีการัแก้ไขเพื่ิ�มีเต่ิมี ยกเว้นื่ หรัือ ผ่อนื่ผันื่ โดยกฎหมีายอื�นื่หรัือไมี่

4.  กฎหมีายที�ให้อำานื่าจในื่การัอนืุ่ญาต่ มีีปรัะกาศในื่รัาชกิจจานืุ่เบกษาหรัือไมี่

5.  กฎหมีายที�ให้อำานื่าจขัดกับพื่ันื่ธุกรัณีต่ามีความีต่กลงทางการัค้ารัะหว่างปรัะเทศหรัือ

สืนื่ธุิสืัญญา อนืุ่สืัญญาที�ไทยเป็นื่ภูาคีหรัือไมี่

ขั้้�นตอนที่่� 2:

6.  กรัะบวนื่งานื่ในื่การัอนืุ่ญาต่ที�ทบทวนื่มีีวัต่ถุปรัะสืงค์ที�ชัดเจนื่และเหมีาะสืมีหรัือไมี่

7.  วัต่ถุปรัะสืงค์หลักดังกล่าวยังสือดคล้องกับสืภูาพื่แวดล้อมีทางเศรัษฐกิจในื่ปัจจุบันื่หรัือไมี่ 

หรัือยังมีีความีจำาเป็นื่หรัือไมี่ 

กระบวนงานมิ่เหตุผลรองร้บใน

เชิิงเศรษฐศาสตร์หรือไมิ่

8.  มีีข้อมีูลสืนื่ับสืนืุ่นื่ว่ากรัะบวนื่งานื่ดังกล่าวบรัรัลุวัต่ถุปรัะสืงคห์รัือไมี่

9.  มีีทางเลือกอื�นื่ๆ ที�สืามีารัถลดต่้นื่ทุนื่และลดภูารัะในื่การัอนืุ่ญาต่ โดยยังสืามีารัถ

บรัรัลุวัต่ถุปรัะสืงค์ได้หรัือไมี่ (เช่นื่ การัใช้รัะบบการัรัายงานื่แทนื่การัอนืุ่ญาต่หาก

วัต่ถุปรัะสืงค์เพื่ียงเพื่ื�อการัเก็บข้อมีูลเท่านื่ั�นื่)

ขั้้�นตอนที่่� 3: 

กระบวนงานในการอนุญาตมิ่

ประสิที่ธิิภาพหรือไมิ่

10.  กรัะบวนื่งานื่ในื่การัอนืุ่ญาต่มีีบทลงโทษหรัือไมี่ และเหมีาะสืมีหรัือไมี่

11.  กรัะบวนื่งานื่สือดคล้องกับแผนื่ยุทธุศาสืต่รั์ชาต่ิหรัือไมี่

12.  กรัะบวนื่งานื่มีีปัญหาในื่ทางปฏิิบัต่ิหรัือไมี่

13.  กรัะบวนื่งานื่เป็นื่อุปสืรัรัคต่่อการัลงทุนื่ การัสืรั้างงานื่ และเต่ิบโต่ของเศรัษฐกิจหรัือไมี่

14.  การัอนืุ่ญาต่มีีความีชัดเจนื่และปฏิิบัต่ิต่ามีได้ง่ายหรัือไมี่

15.  การัอนืุ่ญาต่ต่้องใช้เอกสืารัเกินื่ความีจำาเป็นื่หรัือไมี่

16.  การัอนืุ่ญาต่มีีกำาหนื่ดรัะยะเวลาในื่การัพื่ิจารัณาอย่างชัดเจนื่และเหมีาะสืมีหรัือไมี่

17.  หากการัอนืุ่ญาต่ต่้องมีีแบบฟอรั์มี แบบฟอรั์มีดังกล่าวสืามีารัถดาวนื่์โหลดทาง

คอมีพื่ิวเต่อรั์ได้หรัือไมี่ (สือดคล้องกับเป้าหมีายในื่การัสื่งเสืรัิมี e-government)

18.  การัอนืุ่ญาต่เกี�ยวข้องกับการัอนืุ่ญาต่อื�นื่ๆ หรัือไมี่ที�อาจทำาให้ไมี่สืะดวก (เกี�ยวข้องกับ 

one-stop service)

19.  การัอนืุ่ญาต่เปิดให้เจ้าหนื่้าที�รััฐใช้อำานื่าจดุลยพื่ินื่ิจเกินื่ควรั สื่งผลให้เสืี�ยงต่่อการัทุจรัิต่

คอรั์รััปชันื่หรัือไมี่

20.  การัอนืุ่ญาต่มีีค่าใช้จ่ายที�เหมีาะสืมีหรัือไมี่

ตารางที่่� 1 หลัักเกณฑ์์ในการที่บที่วนความเหมาะสมข้องกฎหมาย
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แผนภาพื่ที่่� 3 การคำานวณต้นทีุ่นค่าดำาเนินการ

-  เวลาที�ใช้ในื่การัศึกษากฎรัะเบียบ (กฎรัะเบียบหาได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย/ซึ่ับซึ่้อนื่ หรัือไมี่)

- เวลาที�ใช้ในื่การัเต่รีัยมีข้อมูีล กรัอกแบบฟอร์ัมีต่่างๆ (ต้่องเต่รีัยมีข้อมูีล เอกสืารัปรัะกอบมีากหรืัอนื่้อยเพีื่ยงใด  

   เอกสืารัหาได้ทันื่ที หรัือต่้องขอจากหนื่่วยงานื่อื�นื่หรัือไมี่)

แผนภาพื่ที่่� 2 การคำานวณต้นทีุ่นรวมข้องการป็ฏิิบัติตามกฎหมาย
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ใบรัับรัองผลการัทดสือบต่า่งๆ) คา่เดินื่ทางในื่การัต่ดิต่อ่หนื่ว่ย

งานื่ คา่ใชจ้า่ยในื่การัรัับและสืง่เอกสืารั เป็นื่ต่น้ื่ สืำาหรับัต่น้ื่ทนุื่

ส่่วนที่่�ส่ามคือ ต่้นื่ทุนื่ค่าเสืียโอกาสื จะคำานื่วณในื่กรัณีที�การั

อนืุ่ญาต่ที�กำาหนื่ดให้ต่้องมีีการัวางหลักทรััพื่ย์คำ�าปรัะกันื่ที�

เป็นื่เงินื่สืดเท่านื่ั�นื่ ซึ่ึ�งจะมีีค่าเสืียโอกาสืที�เป็นื่ดอกเบี�ยของ

เงินื่หลักปรัะกันื่ และกรัณีที�ต่้องรัอเวลาการัพิื่จารัณาอนุื่มัีต่ิ

ทำาให้ไมี่สืามีารัถเรัิ�มีธุุรักิจได้ หรัือทำาให้ธุุรักิจต่้องหยุดชะงัก 

ค่าเสืียโอกาสืคือกำาไรัที�สืูญเสืียไปในื่รัะหว่างที�รัอการัอนืุ่มีัต่ิ

อนื่ึ�ง การัคำานื่วณต่้นื่ทุนื่ดังกล่าวยังไมี่รัวมีต่้นื่ทุนื่ที�

ภูาครััฐต่้องรัับภูารัะในื่การัออกใบอนืุ่ญาต่ เช่นื่ เงินื่เดือนื่เจ้า

หนื่้าที�ที�ต่้องรัับเรัื�อง เบี�ยปรัะชุมีกรัรัมีการัที�ต่้องพื่ิจารัณา

อนืุ่มัีต่ิ ค่าเช่าสืถานื่ที�ในื่การัรัับคำาขออนืุ่ญาต่ ฯลฯ จึงอาจ 

มีองได้วา่ตั่วเลขต้่นื่ทุนื่ที�สืามีารัถปรัะหยัดได้ในื่รัายงานื่นื่ี�เป็นื่

ต่ัวเลขขั�นื่ต่ำ�า

3. ข้ั�นตอนแลัะวิธิ่การที่บที่วน

การัดำาเนื่ินื่การัจะเรัิ�มีจากการัหา “pain point” หรัือ

กรัะบวนื่การัในื่การัอนืุ่ญาต่ที�เป็นื่ปัญหาจากทั�งภูาครััฐและ

ภูาคเอกชนื่ โดยการัสือบถามีความีเห็นื่และข้อเสืนื่อแนื่วทาง

การัแก้ไขปัญหาจากทั�งหนื่่วยงานื่รััฐและสืมีาคมีธุุรักิจในื่การั

เลอืกปรัะเภูทของธุรุักิจที�จะมีีการัทบทวนื่นื่ั�นื่ คณะผูท้บทวนื่

ได้เลือกธุุรักิจหรืัอกิจกรัรัมีที�มีีผลกรัะทบต่่อปรัะเทศในื่เชิง

เศรัษฐกิจและสืังคมี ได้แก่ ธุุรักิจการันื่ำาเข้าสื่งออก การัท่อง

เที�ยว การัคา้ปลกี และธุรุักจิอสืงัหาริัมีทรััพื่ย ์สืำาหรัับกจิกรัรัมี

ในื่เชิงสืังคมีนื่ั�นื่ได้เลือกธุุรักิจการัศึกษาของภูาคเอกชนื่ 

นื่อกจากนื่ี� คณะผู้ทบทวนื่ยังได้เลือกกรัะบวนื่งานื่ในื่การั

อนืุ่ญาต่ที�ช่วยสื่งเสืรัิมีปัจจัยที�มีีนื่ัยสืำาคัญต่่อเศรัษฐกิจและ

สืังคมีของปรัะเทศ ได้แก่ การัลงทุนื่รัะหว่างปรัะเทศ การัทำา

นื่วตั่กรัรัมี และปรัะกอบธุรุักิจหรืัออาชีพื่ของธุรุักิจขนื่าดกลาง

และขนื่าดย่อมี ผู้พื่ิการั และผู้มีีรัายได้นื่้อยอีกด้วย

เมืี�อมีีรัายชื�อของกรัะบวนื่งานื่ที�ต่้องการัทบทวนื่แล้ว 

จึงเข้าสืู่ขั�นื่ต่อนื่การัทบทวนื่ต่ามีแผนื่ภูาพื่ที� 4 โดย คณะผู้

ทบทวนื่จะทบทวนื่กฎรัะเบียบที�เกี�ยวข้อง สืัมีภูาษณ์และ

ปรัะชมุีร่ัวมีกับทั�งหนื่ว่ยงานื่ภูาครััฐและภูาคเอกชนื่ และศกึษา

ต่ัวอย่างในื่การัอนืุ่ญาต่ในื่ปรัะเทศที�เป็นื่มีาต่รัฐานื่สืากลเพื่ื�อ

ใช้ปรัะกอบในื่การัจัดทำาข้อเสืนื่อแนื่ะ และเมีื�อมีีข้อเสืนื่อแนื่ะ

แล้ว จะมีีการัจัดปรัะชุมีอีกครัั�งเพื่ื�อให้ทั�งภูาครััฐและเอกชนื่

แสืดงความีคิดเห็นื่ต่่อข้อเสืนื่อแนื่ะดังกล่าว

แผนภาพื่ที่่� 4 วิธิ่การที่บที่วน

SS ค่อ Thailand’s Simple and Smart License (คณะที่ำางานที่บที่วนการอนุญาต)
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4. ผลัการที่บที่วน

คณะผู้ทบทวนื่ได้ทบทวนื่กรัะบวนื่งานื่รัวมีทั�งสืิ�นื่ 

1,094 กรัะบวนื่งานื่ เกี�ยวข้องกับการัอนุื่มีตั่ ิอนื่ญุาต่ เงื�อนื่ไข 

หลักเกณฑ์์ต่่างๆ จำานื่วนื่ 198 เรืั�อง ครัอบคลุมีหนื่่วยงานื่

หมิวดหมิ่่ขั้องเรื�องที่่�นำามิาที่บที่วน จำำานวนกระบวนงาน

1. การัสื่งเสืรัิมีผู้ปรัะกอบการัรัายย่อย 230

2. การัสื่งเสืรัิมีนื่วัต่กรัรัมีและธุุรักิจบรัิการั 128

3. การัสื่งเสืรัิมีธุุรักิจอสืังหารัิมีทรััพื่ย์ 127

4. การัสื่งเสืรัิมีการัท่องเที�ยวและธุุรักิจที�เกี�ยวข้อง 123

5. การัสื่งออกและการันื่ำาเข้าสืินื่ค้า 97

6. การัจ้างงานื่คนื่ต่่างด้าวและสืวัสืดิการัแรังงานื่ 86

7. การัอนืุ่ญาต่ที�ล้าสืมีัย 84

8. การัสื่งเสืรัิมีธุุรักิจค้าปลีก 59

9. การัสื่งเสืรัิมีสืวัสืดิการัและสื่งเสืรัิมีอาชีพื่สืำาหรัับผู้ด้อยโอกาสืและผู้สืูงอายุ 56

10. การัสื่งเสืรัิมีธุุรักิจการัศึกษา 32

11. การัอนืุ่ญาต่อื�นื่ๆ 72

รวมิ 1,094

ตารางที่่� 2 หมวดหม่่ข้องเร่�องที่่�นำามาที่บที่วน

ท่ี่�มา: สำถึาบันวิจัยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเที่ศไที่ย (ท่ี่ด่อาร์ไอ)

รัะดบักรัมี 50 หน่ื่วยงานื่ (15 กรัะทรัวง) หน่ื่วยงานื่ที�ไมีสั่ืงกดั

กรัะทรัวง 3 หนื่่วยงานื่ และสืภูาวิชาชีพื่ 2 หนื่่วยงานื่ โดย

แบ่งหมีวดหมีู่เรัื�องที�นื่ำามีาทบทวนื่ได้ 11 เรัื�อง ดังต่ารัางที� 2 

ตารางที่่� 3 เร่�องที่่�ที่บที่วนจำำาแนกตามกระที่รวง แลัะกรม
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ผลการัทบทวนื่กรัะบวนื่งานื่ต่ามีแนื่วทางการัทบทวนื่

การัอนืุ่ญาต่โดยใช้ checklist พื่บว่าการัอนืุ่ญาต่ของ

ปรัะเทศไทยมีีลักษณะปัญหาที�สืำาคัญสืรัุปได้ดังนื่ี�

การป็ระเมินในด้านกฎหมาย

 • การัอนืุ่ญาต่ที�ไมี่มีีกฎหมีายรัองรัับหรืัอเคยมีีแต่่

ถูกยกเลิกไปแล้วแต่่กรัะบวนื่งานื่ไม่ียกเลิกต่ามีไปด้วย เช่นื่ 

รัะเบียบกรัมีศาสืนื่าว่าด้วยการัถ่ายทำาภูาพื่ยนื่ต่รั์ในื่เขต่วัด

และศาสืนื่สืถานื่ พื่.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่ึ�งกำาหนื่ดให้ผู้ที�ต่้องการัถ่าย

ทำาภูาพื่ยนื่ต่ร์ัในื่เขต่วัดและศาสืนื่สืถานื่ต้่องขออนุื่ญาต่จาก 

กรัมีศาสืนื่าก่อนื่ 

• การัอนืุ่ญาต่ที�มีีกฎหมีายกำากับดูแลซึ่ำ�าซึ่้อนื่ในื่เรัื�อง

เดยีวกนัื่ โดยอาจเกดิจากการัมีีกฎหมีายฉบบัใหมีข่ึ�นื่มีาดแูล

ในื่เรัื�องเดิมี แต่่ไมี่ได้ยกเลิกการัใช้กฎหมีายเดิมี เช่นื่ การัขอ

อนืุ่ญาต่ก่อสืร้ัางอาคารัเรัียนื่จากองค์กรัปกครัองส่ืวนื่ท้อง

ถิ�นื่ต่ามีกฎหมีายว่าด้วยการัควบคุมีอาคารั ซึ่ำ�าซึ่้อนื่กับการั

กำากบัดูแลมีาต่รัฐานื่ของอาคารัเรีัยนื่ภูายใต้่ พื่.รั.บ. โรังเรีัยนื่

เอกชนื่ พื่.ศ. 2550 ในื่กรัณีที�มีีลักษณะเช่นื่นีื่� คณะผูท้บทวนื่จะ

เสืนื่อให้ยกเลิกการัอนืุ่ญาต่ของหนื่่วยงานื่ที�มีิได้เป็นื่ผู้กำากับ

โดยต่รัง ในื่ลักษณะเดียวกันื่ การัที�โรังแรัมีต่้องรัายงานื่ชื�อ

ผู้เข้าพื่ักต่่อทั�งสืำานื่ักงานื่ต่รัวจคนื่เข้าเมืีองและต่่อกรัมีการั

ปกครัอง (สืำานื่ักงานื่เขต่หรัืออำาเภูอ) ในื่กรัณีดังกล่าวคณะผู้

ทบทวนื่ได้เสืนื่อให้โรังแรัมีรัายงานื่ข้อมีูลการัเข้าพื่ักของคนื่

ต่่างด้าวโดยต่รังต่่อสืำานื่ักงานื่ต่รัวจคนื่เข้าเมืีองในื่พื่ื�นื่ที�แทนื่

การัรัายงานื่ต่่อกรัมีการัปกครัอง

• การัอนืุ่ญาต่ที�ไมี่มีีการัปรัะกาศในื่รัาชกิจจานืุ่

เบกษา จากการัศึกษาพื่บปัญหานื่ี�สืำาหรัับกฎหมีายในื่รัะดับ

อนืุ่บัญญัต่ิ เช่นื่ รัะเบียบกรัมีต่ำารัวจ ลงวันื่ที� ๒๕ พื่ฤษภูาคมี 

๒๕๒๒ ที�กำาหนื่ดใหย้กเลิกภูารัะในื่การัแจง้สืถานื่ที�พัื่กภูายในื่ 

24 ชั�วโมีงของคนื่ต่่างด้าวชั�วครัาวเกือบทุกปรัะเภูทแล้ว 

ยกเว้นื่สืื�อมีวลชนื่และผู้เผยแพื่รั่ศาสืนื่า เนื่ื�องจากรัะเบียบดัง

กล่าวมีาปรัากฏิในื่เว็บไซึ่ต่์ หรัือเอกสืารัที�มีีการัเผยแพื่รั่ใดๆ 

ทำาให้คนื่ต่่างด้าวที�ไมี่รัายงานื่การัเปลี�ยนื่สืถานื่ที�พื่ักในื่ 24 

ชั�วโมีงอาจถูกเจ้าหนื่้าที�ของรััฐดำาเนื่ินื่คดีได้ เป็นื่ต่้นื่

สืำาหรัับการัอนืุ่ญาต่ใดๆ ที�ขัดกับพื่ันื่ธุกรัณีของ

ปรัะเทศไทยต่อ่ต่า่งปรัะเทศหรัอืองคก์รัรัะหวา่งปรัะเทศ จาก

การัทบทวนื่ยังไมี่พื่บว่ามีีการัอนืุ่ญาต่ใดที�มีีปัญหาในื่เรัื�องนื่ี�

การป็ระเมินในด้านเศรษฐศาสตร์

• ใบอนืุ่ญาต่จำานื่วนื่มีากมีีลักษณะเป็นื่พื่ิธุีกรัรัมี มีิได้

มีีวัต่ถุปรัะสืงค์ที�ชัดเจนื่ หรืัอมีีเพีื่ยงเพืื่�อการัเก็บข้อมูีลหรืัอ

การับันื่ทึกเท่านื่ั�นื่

• การัต่่อใบอนืุ่ญาต่หลายรัายการัต่้องยื�นื่เอกสืารั

จำานื่วนื่มีากซึ่ำ�ากับเอกสืารัที�เคยยื�นื่ไปแล้วในื่ครัั�งแรักทั�งที�ไมี่

ได้มีีการัเปลี�ยนื่แปลงใดๆ เพื่ิ�มีเต่ิมี ในื่กรัณีเหล่านื่ี� คณะผู้

ทบทวนื่มีีข้อเสืนื่อให้ยกเลิกการัอนืุ่ญาต่หรืัอเสืนื่อให้เปลี�ยนื่

จากการัอนืุ่ญาต่เป็นื่เพื่ียงการัแจ้งเท่านื่ั�นื่ หรืัอยืดอายุของ

ใบอนืุ่ญาต่ เพื่ื�อลดภูารัะความีถี�ในื่การัต่่อใบอนืุ่ญาต่ หากไมี่

เหน็ื่ความีจำาเป็นื่และหากการัศึกษาแบบอยา่งในื่ต่า่งปรัะเทศ

พื่บวา่ใบอนุื่ญาต่ในื่ลักษณะเดียวกันื่นื่ั�นื่มีีอายุที�นื่านื่กว่า รัวมี

ทั�งเสืนื่อให้การัต่่อใบอนุื่ญาต่ไมี่จำาเป็นื่ต่้องใช้เอกสืารัเดิมี 

และถ้าเป็นื่ไปได้ควรัเป็นื่การัต่่ออายุแบบอัต่โนื่มีัต่ิ โดยผู้ที�มีี

ใบอนุื่ญาต่อยู่แล้วเพีื่ยงจ่ายค่าธุรัรัมีเนีื่ยมีการัต่่ออายุเท่านื่ั�นื่ 

ข้อเสืนื่อเหล่านื่ี�จะสืามีารัถลดรัะยะเวลาในื่การัดำาเนื่ินื่การั 

ลดปริัมีาณเอกสืารัที�ต่้องยื�นื่ และแก้ปัญหาการัใช้ดุลยพื่ินื่ิจ

ในื่การัพื่ิจารัณาอนืุ่ญาต่ได้ ต่ัวอย่างเช่นื่ การัขอต่่ออายุใบ

ปรัะกอบวิชาชีพื่ครัทูกุ 2 ป ีการัจ้างแรังงานื่คนื่พิื่การัโดยการั

ขอใช้สืิทธุิต่ามีมีาต่รัา 35

•  กรัะบวนื่การัในื่การัอนืุ่ญาต่ที�มีีวัต่ถุปรัะสืงค์

ชัดเจนื่หากแต่่ไม่ีมีีหลักฐานื่ที�สืามีารัถแสืดงได้ว่า กรัะบวนื่

งานื่ที�เกี�ยวกับการัอนืุ่ญาต่ดังกล่าวบรัรัลุวัต่ถุปรัะสืงค์ที�

กำาหนื่ดไว้ เช่นื่ ในื่กรัณีของการักำาหนื่ดให้คนื่ต่่างด้าวและ

เจ้าของบ้านื่ต่้องรัายงานื่การัเข้าพื่ักของคนื่ต่่างด้าวภูายในื่ 

24 ชั�วโมีง มีีเป้าปรัะสืงค์เพื่ื�อที�จะติ่ดต่ามีผู้ที�อาจกรัะทำาผิด

กฎหมีายหรัือผู้ก่อการัรั้าย แต่่ไมี่มีีหลักฐานื่ใดๆ จากหนื่่วย

งานื่ที�เป็นื่ผู้อนุื่ญาต่ว่าได้มีีการัใช้ข้อมูีลที�การัรัายงานื่ในื่การั

ต่ิดต่ามีคนื่ร้ัาย เนืื่�องจากคนื่ที�มีีเจต่นื่าจะทำาผิดกฎหมีายจะ

ไมี่แจ้งรัายละเอียดที�ต่้องการัและในื่ทางปฏิิบัต่ิทั�งเจ้าของ

บ้านื่และคนื่ต่่างด้าวเองก็ไมี่ได้รัายงานื่ข้อมูีลต่ามีข้อบังคับ

ของกฎหมีายซึึ่�งอาจเนื่ื�องจากหลายปัจจัย เช่นื่ ขาดการั
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ปรัะชาสืัมีพื่ันื่ธุ์ให้เจ้าบ้านื่ทรัาบ ไมี่มีีการับังคับใช้กฎหมีาย

อย่างจรัิงจังสืำาหรัับกลุ่มีนีื่� ทำาให้กฎดังกล่าวเป็นื่เพื่ียงช่อง

ทางในื่การัหาผลปรัะโยชนื่์ของผู้ที�รัู้กฎหมีาย

• การัทบทวนื่ความีเหมีาะสืมีในื่เชิงเศรัษฐกิจของ

การัอนุื่ญาต่บางเรัื�องไมี่สือดคล้องกับสืภูาพื่ปัจจุบันื่ เช่นื่ 

กฎหมีายที�กำาหนื่ดให้ต่้องแจ้งการัผลิต่ จำาหน่ื่าย ย้าย และ

เลิกกิจการัผลิต่ซึ่ีดี การัจดทะเบียนื่หนื่ังสืือบรัิคณห์สืนื่ธุิ

ซึ่ึ�งซึ่้อนื่กับการัจดทะเบียนื่นื่ิต่ิบุคคล หรัือการัจดทะเบียนื่

ปรัะกอบพื่าณิชยกิจ สืำาหรัับธุุรักิจปรัะมีาณ 30 ปรัะเภูทเพื่ื�อ

เป้าปรัะสืงค์เพื่ียงการัเก็บข้อมูีลเกี�ยวกับผู้ปรัะกอบการัซึึ่�ง

ไม่ีมีีความีจำาเปน็ื่อกีต่อ่ไปเนืื่�องจากมีีแหล่งข้อมูีลอื�นื่ๆ เป็นื่ต่น้ื่ 

สืำาหรัับการัอนุื่ญาต่เหล่านื่ี�คณะผู้ทบทวนื่จะเสืนื่อให้ยกเลิก 

หากการัอนุื่ญาต่ที�ทบทวนื่ผ่านื่การัปรัะเมิีนื่ในื่สืองสื่วนื่แรัก 

คณะผูท้บทวนื่จะปรัะเมีนิื่ปรัะสืทิธุภิูาพื่ของกรัะบวนื่การัและขั�นื่

ต่อนื่ในื่การัอนืุ่ญาต่

การป็ระเมินในด้านการบริหารจำัดการแลัะอ่�นๆ

•  การัอนืุ่ญาต่จำานื่วนื่มีากใช้เวลานื่านื่เกินื่ควรั

เนื่ื�องจากการัพิื่จารัณาใช้รัะบบคณะกรัรัมีการัที�มีีตั่วแทนื่

จากบุคคลและหนื่่วยงานื่ภูายนื่อกจำานื่วนื่มีาก ทำาให้ใช้เวลา

ในื่การันื่ัดปรัะชุมีกรัรัมีการัอย่างนื่้อย 1 เดือนื่ ทั�งนื่ี� มีาต่รัา 

๕ แห่งพื่รัะรัาชบัญญัต่ิหลักเกณฑ์์การัจัดทำารั่างกฎหมีาย

และการัปรัะเมีินื่ผลสืัมีฤทธุิ�ของกฎหมีาย พื่.ศ. ๒๕๖๒ ได้

กำาหนื่ดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐพึึงใช้้ระบบอนุญาตและระบบ

คณะกรรมการเฉพึาะกรณ่ที่่�จำำาเป็็น คณะผู้ทบทวนื่เห็นื่ว่า 

รัะบบคณะกรัรัมีการัเหมีาะสืมีสืำาหรัับภูารักจิในื่เชงินื่โยบายที�

ต่อ้งการัความีหลากหลายของมีมุีมีองและแนื่วคดิ หากแต่ก่ารั

พื่ิจารัณาอนุื่ญาต่นื่ั�นื่เป็นื่งานื่ในื่รัะดับปฏิิบัต่ิที�ไมี่จำาเป็นื่ต้่อง

ใช้รัะบบกรัรัมีการั โดยหนื่่วยงานื่ที�มีีอำานื่าจในื่การัอนืุ่ญาต่

ควรัดำาเนิื่นื่การัได้เองต่ามีหลักเกณฑ์์และเงื�อนื่ไขที�ชัดเจนื่ 

ซึ่ึ�งสือดคล้องกับความีในื่มีาต่รัา ๕ แห่งพื่รัะรัาชบัญญัต่ิหลัก

เกณฑ์์การัจัดทำารัา่งกฎหมีายและการัปรัะเมิีนื่ผลสัืมีฤทธุิ�ของ

กฎหมีาย พื่.ศ. ๒๕๖๒ ที�กำาหนื่ดให้หนื่่วยงานื่ของรััฐที�เป็นื่ผู้

อนื่ญุาต่จะต่อ้ง “พึงึกำาหนดหลักเกณฑ์์การใช้้ดุลพึนิจิำของเจำา้

หนา้ที่่�ของรฐัและระยะเวลา” ในื่กรัณเีหลา่นื่ี� คณะผูท้บทวนื่จะ

มีีข้อเสืนื่อให้ยกเลิกรัะบบคณะกรัรัมีการั ออกเกณฑ์์ในื่การั

พื่ิจารัณาที�มีีความีชัดเจนื่ และลดรัะยะเวลาในื่การัพื่ิจารัณา

อย่างนื่้อย 30 วันื่

• การัขาดการัเชื�อมีโยงข้อมีูลกันื่รัะหว่างหนื่่วย

งานื่รัาชการัเอง แมี้แต่่กรัมีที�อยู่ภูายในื่กรัะทรัวงเดียวกันื่ 

ปัญหาการัใช้เอกสืารัที�มีากเกินื่ความีจำาเป็นื่มีีสืาเหตุ่ส่ืวนื่

หนื่ึ�งมีาจากการัขาดการัเชื�อมีโยงข้อมีูลกันื่ โดยผลักภูารัะให้

ปรัะชาชนื่เป็นื่ผู้เต่รัียมีเอกสืารัแทนื่โดยอ้างว่าจะได้รัับการั

บรัิการัที�รัวดเร็ัวขึ�นื่ จากการัทบทวนื่พื่บว่ามีีการัอนุื่ญาต่

จำานื่วนื่มีากที�ยังต้่องการัสืำาเนื่าเอกสืารัที�หน่ื่วยงานื่รัาชการั

อื�นื่เป็นื่ผู้ออก ซึ่ึ�งไมี่สือดคล้องกับปรัะกาศ คสืช. ที�กล่าวถึง

กรัะบวนื่การัทำางานื่ของหนื่่วยงานื่ภูาครััฐโดยทั�วไปว่า หาก

ต่้องการัเอกสืารัทางรัาชการัของปรัะชาชนื่ (เช่นื่ สืำาเนื่า

ทะเบยีนื่บา้นื่ สืำาเนื่าบตั่รัปรัะชาชนื่ สืำาเนื่าใบขบัขี� หนื่งัสืือจด

ทะเบียนื่บริัษัท) เป็นื่หน้ื่าที�ของหนื่่วยงานื่นื่ั�นื่ในื่การัปรัะสืานื่

งานื่เพื่ื�อขอเอกสืารัดังกล่าว แทนื่แบบเดิมีที�ปรัะชาชนื่ต่้องเป็นื่

ฝ่่ายเต่รัียมีมีาให้

นื่อกจากนีื่�แล้ว แบบฟอรั์มีในื่การัขอออนืุ่ญาต่หลาย

ฉบบัยงัรัะบรุัายชื�อ “เอกสืารัอื�นื่ๆ” ต่ามีที�เจา้หนื่า้ที�จะกำาหนื่ด 

ซึ่ึ�งทำาให้การัอนุื่ญาต่ไม่ีชัดเจนื่ ในื่กรัณีดังกล่าว คณะผู้

ทบทวนื่จะเสืนื่อให้ต่ัดรัายการัเอกสืารัที�เป็นื่เอกสืารัของ

หนื่่วยงานื่รัาชการัและคำาว่า “เอกสืารัอื�นื่ๆ” ออก ต่ัวอย่าง

การัอนืุ่ญาต่ที�มีีปัญหาในื่เรัื�องนื่ี�เช่นื่

- การัใช้สืิทธุิต่ามีมีาต่รัา 35 ของคนื่พื่ิการัเป็นื่การั

ทำางานื่เชื�อมีโยงรัะหว่างกรัะทรัวงแรังงานื่กับ

กรัะทรัวงพัื่ฒนื่าสัืงคมีและความีมัี�นื่คงของมีนุื่ษย์ 

แต่่ไมี่ มีีการัเชื�อมีโยงข้อมูีลกันื่ ทำาให้คนื่พื่ิการั 

บรัิษัทผู้ต่้องการัจ้างงานื่คนื่พื่ิการั มีีภูารัะการัจัด

เต่รัยีมีเอกสืารัจำานื่วนื่มีาก โดยต่อ้งเต่รัยีมีมีากกวา่ที�

กฎหมีายกำาหนื่ดเพื่ื�อใหไ้ดรั้ับการัอนื่มุีตั่ทิี�เรัว็ขึ�นื่ นื่อก

เหนื่อืไปจากปญัหาการัรัออนื่มัุีต่กิารัจา้งงานื่คนื่พื่กิารั

เนื่ื�องจากต่้องมีีเจ้าหน้ื่าที�ไปต่รัวจเยี�ยมีคนื่พื่ิการัและ

สืถานื่ปรัะกอบการัก่อนื่จึงจะจ้างได้ ปัญหานื่ี�คณะผู้

ทบทวนื่มีีข้อเสืนื่อให้เปลี�ยนื่เป็นื่รัะบบ post audit 

แทนื่

- การัแจง้การัส่ืงออกอาหารัสัืต่ว์ หนัื่งสือืรัับรัองสุืขภูาพื่
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อาหารัสัืต่ว์ กำาหนื่ดให้ต่้องแสืดงเอกสืารัปรัะกอบ 

โดยมีี “เอกสืารัอื�นื่ๆ” ขึ�นื่อยูก่บัดลุพื่นิื่จิของเจา้หนื่า้ที� 

คณะผูท้บทวนื่เสืนื่อให้เรีัยกเอกสืารัอื�นื่ๆ ได้ แต่ข่อให้

ชี�แจงเหตุ่ผลปรัะกอบการัเรีัยกเอกสืารัอื�นื่ๆ เพื่ิ�มีเต่มิี 

เพื่ื�อเพื่ิ�มีความีรัะมีดัรัะวงัในื่การัสืรัา้งภูารัะที�เกนิื่ความี

จำาเป็นื่

• การัออกแบบการับริัหารัจัดการัที�ซัึ่บซ้ึ่อนื่ โยงหลาย

หนื่่วยงานื่ หรืัอต่้องอาศัยบุคลากรัของอีกหน่ื่วยงานื่หนื่ึ�ง 

โดยไมี่มีีทรััพื่ยากรัจัดสืรัรัไปให้ เช่นื่ การัอนืุ่มีัต่ิการัจ้างงานื่

คนื่พื่ิการัต่ามีมีาต่รัา 35 มีีความีล่าช้ามีาก เนื่ื�องจากกรัมีสื่ง

เสืริัมีและพัื่ฒนื่าคุณภูาพื่ชีวิต่คนื่พิื่การัต้่องอาศัยให้กรัมีการั

จัดหางานื่ต่รัวจเยี�ยมีสืถานื่ปรัะกอบการัและเยี�ยมีคนื่พิื่การั

ในื่พื่ื�นื่ที�ก่อนื่จึงอนืุ่มีัต่ิการัจ้างได้ ในื่กรัณีที�เป็นื่พื่ื�นื่ที�ห่างไกล

ไมี่สืามีารัถไปต่รัวจเยี�ยมีได้บ่อย และภูารักิจปรัะจำามีีมีากอยู่

แล้ว จึงต่้องรัอการัอนืุ่มีัต่ินื่านื่

• ขอ้บญัญตั่ทิางกฎหมีายที�เกี�ยวกับการัอนุื่ญาต่บาง

เรัื�องยากต่่อการัปฏิิบัต่ิต่ามีได้ เช่นื่ การักำาหนื่ดให้ต่้องแจ้ง

ขอเปลี�ยนื่ท่านื่ำาเข้าล่วงหนื่้าในื่กรัณีที�ไมี่สืามีารัถใช้ท่าเดิมีที�

ได้ขออนุื่ญาต่ไว้แล้วได้ ซึึ่�งในื่ทางปฏิิบัต่ิ ธุุรักิจก็ไม่ีต่้องการั

ให้เปลี�ยนื่แปลงแต่่อย่างใด แต่่จำาเป็นื่ต่้องเปลี�ยนื่เนื่ื�องจาก

เหตุ่สืุดวิสืัย เช่นื่ การัลำาเลียงสิืนื่ค้าล่าช้าทำาให้ท่าเรืัอที�แจ้ง

ไว้ยังไม่ีว่าง ผู้ปรัะกอบการัไมี่สืามีารัถลอยลำารัออยู่ในื่ทะเล

จนื่กว่าจะได้รัับอนุื่ญาต่ให้เปลี�ยนื่ท่าได้เพื่รัาะจะผิดนัื่ดคิว

การัลำาเลียงสิืนื่ค้าซึึ่�งอาจทำาให้มีีค่าใช้จ่ายอื�นื่เพื่ิ�มีเติ่มี จึง

ต่้องนื่ำาเรัือเข้าท่าก่อนื่แล้วแจ้งเปลี�ยนื่ภูายหลัง ทำาให้เป็นื่

ความีผิด เป็นื่ต่้นื่

5. ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการป็ฏิิร่ป็การอนุญาต

ผลการัทบทวนื่กรัะบวนื่งานื่ที�เกี�ยวกับการัอนืุ่ญาต่

จำานื่วนื่รัวมีทั�งงสืิ�นื่ 1,094 กรัะบวนื่งานื่ คณะผู้ทบทวนื่มีีข้อ

เสืนื่อแนื่ะโดยสืรัุปได้ต่ามีต่ารัางที� 4 โดยมีีจำานื่วนื่กรัะบวนื่

งานื่ที�คณะผู้ทบทวนื่มีีข้อเสืนื่อให้ปรัับปรุังแก้ไข (Change) 

และยกเลกิ (Cut) จำานื่วนื่ 472 กรัะบวนื่งานื่ (รัอ้ยละ 43) และ

จำานื่วนื่ 424 กรัะบวนื่งานื่ (รั้อยละ 39) ต่ามีลำาดับ

ข้อเสืนื่อให้ปรัับปรุังหมีายถึงเปลี�ยนื่จากรัะบบ

อนืุ่ญาต่ให้เป็นื่รัะบบจดแจ้ง เปลี�ยนื่จากรัะบบ pre-audit ให้

เป็นื่ post-audit เปลี�ยนื่วิธุีการัพื่ิจารัณาอนืุ่ญาต่จากรัูปแบบ

คณะกรัรัมีการัให้เป็นื่รัะดับหนื่่วยงานื่ หรัือปรัับลดรัายการั

เอกสืารั และความีถี�ในื่การัต่ิดต่่อ เป็นื่ต่้นื่

คณะผู้ทบทวนื่มีีต่ัวอย่างข้อเสืนื่อแนื่ะโดยจัดกลุ่มี

ปัญหาที�นื่ำามีาทบทวนื่ออกเป็นื่ 11 ด้านื่ ดังต่่อไปนื่ี�

5.1 การจำ้างงานคนต่างด้าวและส่วัส่ดิการแรงงาน

การัทบทวนื่ในื่หมีวดนื่ี�ครัอบคลุมีกรัะบวนื่งานื่ 

เงื�อนื่ไข และหลักเกณฑ์์รัวมีทั�งสืิ�นื่ 86 กรัะบวนื่งานื่ โดย

มีีเรืั�องที�เป็นื่ปัญหาสืำาคัญคือการัจ้างงานื่คนื่ต่่างด้าว จาก

การัสัืมีภูาษณ์สืมีาคมีการัค้าทั�งไทยและต่่างปรัะเทศพื่บว่า 

อุปสืรัรัคที�สืำาคัญมีากที�สืุดในื่การัลงทุนื่จากต่่างปรัะเทศ คือ 

การันื่ำาแรังงานื่ที�มีีทักษะเข้ามีาในื่ปรัะเทศไทย และเมืี�อเข้า

มีาแล้วยังมีีกฎรัะเบียบที�สืร้ัางภูารัะที�ไมี่จำาเป็นื่จำานื่วนื่มีาก

ต่่อแรังงานื่ต่่างชาต่ิที�มีีทักษะและนื่ายจ้าง ความีเดือดรั้อนื่ที�

เกิดจากการัปฏิิบัต่ิต่ามีกฎรัะเบียบเกี�ยวกับการัจ้างแรังงานื่

ต่่างด้าวไมี่ได้เกิดขึ�นื่เฉพื่าะกับภูาคธุุรักิจเท่านื่ั�นื่ แต่่ยังเกิดกับ

ครััวเรัือนื่ทั�วไปที�จ้างแรังงานื่ต่่างด้าวไรั้ทักษะอีกด้วย

ขั้้อเสนอจำากการที่บที่วน Change Cut Continue Combine Create รวมิ

จำำานวน 472 424 161 30 7 1,094

ร้อยละ 43 39 15 3 1 100

ตารางที่่� 4 สรุป็ผลัข้้อเสนอจำากการที่บที่วน 1,094 กระบวนงาน

ท่ี่�มา: สำถึาบันวิจัยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเที่ศไที่ย (ท่ี่ด่อาร์ไอ)
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5.2 การส่่งเส่ริมการที่่องเที่่�ยวและธุุรกิจำที่่�เก่�ยวข้อง

ธุรุักิจท่องเที�ยวเป็นื่ธุรุักิจที�สืร้ัางรัายได้ให้แก่ปรัะเทศ

ที�สืำาคัญมีาก ข้อมูีลจากการัรัับฟังปัญหาจากผู้ปรัะกอบการั

ในื่หมีวดนื่ี�ครัอบคลุมีกรัะบวนื่งานื่ที�นื่ำามีาทบทวนื่ทั�งสืิ�นื่ 

123 กรัะบวนื่งานื่ ผลการัทบทวนื่พื่บว่า ยังมีีกฎและรัะเบียบ

ที�เกี�ยวกับการัอนืุ่ญาต่จำานื่วนื่มีากที�เป็นื่อุปสืรัรัคต่่อการั

ปรัะกอบธุรุักิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการัท่องเที�ยว ไดแ้ก ่(1) พื่ธิุกีารั

ต่รัวจคนื่เขา้เมีอืงยงัต้่องกรัอกแบบฟอรัม์ี ต่มี. ๖ (2) ธุรุักจิการั

ถ่ายทำาภูาพื่ยนื่ต่รั์ต่่างปรัะเทศซึ่ึ�งมีีกฎรัะเบียบจำานื่วนื่มีาก

ที�ทำาให้การัถ่ายทำาภูาพื่ยนื่ต่รั์ในื่ปรัะเทศไทยมีีต่้นื่ทุนื่สืูงและ

ไมี่สืะดวก (3) ธุุรักิจนื่ำาเที�ยวและมัีคคุเทศก์ซึ่ึ�งยังขาดแคลนื่

มีัคคุเทศก์ที�สืามีารัถพืู่ดภูาษาต่่างชาต่ิได้ (4) ธุุรักิจนื่วดเพื่ื�อ

สืุขภูาพื่ (สืปา) ที�ยังต่้องขอต่่อใบอนืุ่ญาต่ทุก 5 ปีและต่้อง

แจ้งเมีื�อเลิกกิจการั และ (5) ธุุรักิจโรังแรัมีที�ยังมีีที�พื่ักนื่ักท่อง

เที�ยวจำานื่วนื่มีากที�ไม่ีสืามีารัถขึ�นื่ทะเบียนื่อย่างถูกต่้องต่ามี

กฎหมีายได้อันื่เนื่ื�องมีาจากกฎรัะเบียบที�กำาหนื่ดมีาต่รัฐานื่

โรังแรัมีที�ไมี่สือดคล้องกับบรัิบทในื่ปัจจุบันื่ 

5.3 การส่่งเส่ริมนวัตกรรมและธุุรกิจำบริการ

ผลการัจัดอันื่ดับขีดความีสืามีารัถในื่การัแข่งขันื่ของ

ปรัะเทศโดย IMD พื่บว่าปรัะเทศไทยยังด้อยในื่ด้านื่การั

สืรัา้งสืรัรัค์งานื่นื่วัต่กรัรัมี ซึึ่�งเปน็ื่ปจัจยัที�ทำาใหเ้รัาไมีส่ืามีารัถ

หลุดพ้ื่นื่จากการัต่ิดกับดักของปรัะเทศที�มีีรัายได้ปานื่กลาง 

(middle-income trap) ได้ ปัญหาที�พื่บในื่หมีวดนื่ี�ครัอบคลุมี

กรัะบวนื่งานื่รัวมี 128 กรัะบวนื่งานื่ แบ่งเป็นื่ 3 เรืั�อง คือ 

กรัะบวนื่การัในื่การัจดทะเบียนื่ทรััพื่ย์สืินื่ทางปัญญายังมีี

ปญัหาอปุสืรัรัคทำาใหผู้คิ้ดคน้ื่งานื่นื่วัต่กรัรัมีได้รัับการัคุ้มีครัอง

ลา่ช้ามีาก กฎหมีายหลายฉบับยงักีดกนัื่การันื่ำาเทคโนื่โลยีใหม่ี

มีาใชใ้นื่การัเพื่ิ�มีมีลูคา่สืนิื่คา้หรัอืบรักิารัหรัอืในื่การัใหบ้รักิารัที�

มีีคุณภูาพื่แก่ปรัะชาชนื่ 

5.4 การส่่งเส่ริมผู้้้ป็ระกอบการรายย่อย

ความีแข็งแกรั่งของเศรัษฐกิจขึ�นื่อยู่กับการัขยายต่ัว

ของธุุรักิจขนื่าดกลางและขนื่าดย่อมีโดยเฉพื่าะผู้ปรัะกอบ

การัรัายย่อยที�มีีนื่วัต่กรัรัมีในื่การัผลิต่สืนิื่ค้าหรืัอบริัการัใหม่ีๆ 

โดยธุรัรัมีชาต่ิของธุุรักิจนื่ั�นื่ ผู้ปรัะกอบการัรัายย่อยมีีความี

เสืยีเปรัยีบผูป้รัะกอบการัรัายใหญ่อยู่แลว้ ทั�งดา้นื่เงนิื่ทุนื่และ

บุคลากรั ดังนื่ั�นื่ การัส่ืงเสืริัมีหรัือสืร้ัางโอกาสืให้ผู้ปรัะกอบ

การัรัายย่อยได้เต่ิบโต่หรืัอแข่งขันื่ได้จึงเป็นื่สืิ�งที�ภูาครััฐควรั

ให้ความีสืำาคัญ

เนื่ื�องจากธุรุักจิของผูป้รัะกอบการัรัายยอ่ยครัอบคลมุี

หลายปรัะเภูทธุุรักิจ ทำาให้กรัะบวนื่งานื่ที�นื่ำามีาทบทวนื่ในื่

หมีวดนื่ี�มีีมีากถึง 230 กรัะบวนื่งานื่ ต่ัวอย่างธุุรักิจที�นื่ำามีา 

ทบทวนื่ เชน่ื่ การัผลติ่ครัาฟทเ์บยีรั ์การัเปดิอูซ่ึ่อ่มีรัถ การัขนื่

ย้ายไข่ไก่ เป็นื่ต่้นื่ ปัญหาที�นื่่าสืนื่ใจในื่หมีวดนื่ี� เช่นื่ พื่บว่ามีี

กฎรัะเบียบบางฉบับที�กีดกันื่การัปรัะกอบธุุรักิจของ SME 

หรัอืสืรัา้งภูารัะในื่การัที�ต่อ้งปฏิิบตั่ติ่ามีกฎเกณฑ์์ในื่การักำากบั

ดูแลโดยไมี่จำาเป็นื่ 

5.5 การส่่งเส่ริมธุุรกิจำค้าป็ล่ก 

การัจำาหนื่่ายปลีกสืินื่ค้าและบรัิการัยังมีีกฎรัะเบียบ

บางปรัะการัที�เป็นื่อุปสืรัรัคในื่การัปรัะกอบกิจการั เช่นื่ การั

ต่้องขออนืุ่ญาต่ปรัะกอบกิจการั การักำาหนื่ดข้อจำากัดเวลา

และสืถานื่ที�ในื่การัจำาหนื่า่ยสืนิื่ค้า เป็นื่ต่น้ื่ การัศึกษาในื่หมีวด

นื่ี�ได้ทบทวนื่เฉพื่าะการัค้าปลีกในื่ธุุรักิจการัจำาหนื่่ายอาหารั

สืัต่ว์ สืุรัา และนื่ำ�ามีันื่เชื�อเพื่ลิง ซึ่ึ�งครัอบคลุมี 59 กรัะบวนื่งานื่ 

5.6 การส่่งออกและการนำาเข้าส่ินค้า

การัส่ืงออกและการันื่ำาเข้าของปรัะเทศไทยยังมีี

กรัะบวนื่การัในื่การัอนืุ่ญาต่จำานื่วนื่มีาก ซึ่ึ�งไมี่พื่บเจอในื่ 

ปรัะเทศที�ใหค้วามีสืำาคัญแกก่ารัส่ืงออก เช่นื่ เกาหลีใต่ ้ไต่ห้วันื่ 

หรัือสืิงคโปรั์ คณะผู้ทบทวนื่ได้รัับปัญหามีาทบทวนื่จำานื่วนื่ 

97 กรัะบวนื่งานื่ โดยมีีข้อเสืนื่อให้ยกเลิกการัอนุื่ญาต่ การั

ขึ�นื่ทะเบียนื่หรัือการัรัายงานื่การัส่ืงออกและสืำาหรัับรัายการั

ที�ไมี่พื่บเหตุ่ผลความีจำาเป็นื่ที�ชัดเจนื่ นื่อกจากนื่ี�แล้ว ยังพื่บ

วา่รัะยะเวลาหรัอืเงื�อนื่ไขที�กำาหนื่ดในื่การัแจง้หรัอืขออนื่ญุาต่

บางข้อนื่ั�นื่ เอกชนื่ไม่ีสืามีารัถปฏิิบัต่ิต่ามีได้ โดยธุุรักิจที�

ได้ศึกษาได้แก่ ธุุรักิจสื่งออกและนื่ำาเข้าข้าว อาหารัสัืต่ว์ 

(เนืื่�องจากปรัะเทศไทยเป็นื่แหล่งผลิต่อาหารัสัืต่ว์ที�ใหญ่ที�สืุด

ในื่โลกแห่งหนื่ึ�ง) และธุุรักิจอาหารัที�ต่้องนื่ำาเข้าสืัต่ว์นื่ำ�า 
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5.7 การส่่งเส่ริมธุุรกิจำอส่ังหาริมที่รัพึย์

การัปรัะกอบธุุรักิจอสืังหาริัมีทรััพื่ย์เกี�ยวข้องกับ

กรัะบวนื่การัหลากหลาย คณะผู้ทบทวนื่ได้ศึกษาเฉพื่าะกฎ

รัะเบียบบางข้อที�ผูป้รัะกอบการัได้รัะบวุ่าเปน็ื่ปญัหาอปุสืรัรัค 

ทั�งนื่ี� คณะผู้ทบทวนื่ต่รัะหนัื่กว่าการัขออนุื่ญาต่เรัื�องสืำาคัญ

บางเรัื�องที�เป็นื่อุปสืรัรัคต่่อผู้ปรัะกอบการั แต่่คณะผู้ทบทวนื่

ยังไมี่มีีหลักฐานื่เพื่ียงพื่อที�จะเสืนื่อให้มีีการัแก้ไขกฎหมีาย 

อาทิ การัจัดทำารัายงานื่การัวิเครัาะห์ผลกรัะทบสืิ�งแวดล้อมี 

(EIA) ก่อนื่การัก่อสืร้ัางอสัืงหาริัมีทรััพื่ย์ที�พื่บว่ายังมีีข้อร้ัอง

เรัียนื่ที�สืำาคัญจากผู้ปรัะกอบการัอีกหลายเรืั�อง ซึึ่�งคณะผู้

ทบทวนื่ยังไม่ีมีีข้อเสืนื่อแนื่ะเพืื่�อแก้ไขอุปสืรัรัค ดงันื่ี� (1) คณะ

กรัรัมีการัผู้ชำานื่าญการัมีีแนื่วโนื่้มีสัื�งให้ผู้ปรัะกอบการัแก้ไข

การักอ่สืรัา้งต่ามีที�อยูอ่าศยัที�ชุมีชนื่รัอ้งเรัยีนื่ทกุครัั�ง เพื่ื�อหลกี

เลี�ยงการัฟ้องรั้องคณะกรัรัมีการัฯ ต่่อศาลปกครัอง แมี้การั

ก่อสืรั้างจะเป็นื่ไปต่ามีกฎหมีายทุกปรัะการั และ (๒) ความีถี�

ในื่การัต่อ้งจดัทำารัายงานื่ผลการัปฏิิบตั่ติ่ามีมีาต่รัการัปอ้งกนัื่

และแก้ไขผลกรัะทบสืิ�งแวดล้อมีและมีาต่รัการัต่ิดต่ามีต่รัวจ

สือบผลกรัะทบสืิ�งแวดล้อมี (monitoring report) หลังเสืรั็จ

สืิ�นื่การัก่อสืรั้าง ไม่ีสือดคล้องกับสืภูาพื่การัดำาเนิื่นื่การัจริัง 

ทั�งนื่ี� กรัะบวนื่งานื่ที�เกี�ยวกับธุุรักิจอสืังหารัิมีทรััพื่ย์ที�นื่ำามีา 

ทบทวนื่ในื่ครัั�งนื่ี�มีีทั�งสืิ�นื่ 127 กรัะบวนื่งานื่ 

5.8 การส่่งเส่ริมธุุรกิจำการศึึกษาเอกช้น

การัศึกษามีีความีสืำาคัญอย่างยิ�งต่่อการัพัื่ฒนื่าขีด

ความีสืามีารัถในื่การัแข่งขันื่ของปรัะเทศในื่อนื่าคต่ แต่่กฎ

รัะเบียบในื่ปัจจุบันื่ไมี่สื่งเสืรัิมีให้มีีครัูที�มีีคุณภูาพื่ที�เพื่ียงพื่อ

ต่อ่ความีต่อ้งการั ใหส้ืถาบนัื่การัศกึษามีีความีคลอ่งต่วัในื่การั

บรัิหารักิจการัการัเรัียนื่การัสือนื่ และให้มีีการัจัดต่ั�งสืถาบันื่

อดุมีศึกษา กรัะบวนื่งานื่ที�เกี�ยวกบัการัศกึษาที�นื่ำามีาทบทวนื่

มีีทั�งสืิ�นื่ 29 กรัะบวนื่งานื่ 

5.9 การส่่งเส่ริมส่วัส่ดิการและส่่งเส่ริมอาช้่พึส่ำาหรับผู้้้ด้อย

โอกาส่และผู้้้ส่้งอายุ

ปรัะเทศไทยมีีปัญหาเรัื�องความีเหลื�อมีลำ�าของรัายได้

ของปรัะชาชนื่ทำาใหรั้ัฐบาลมีีมีาต่รัการัที�หลากหลายเพื่ื�อที�จะ

ช่วยเสืริัมีรัายได้หรืัอลดค่าใช้จ่ายของผู้ที�มีีรัายได้นื่้อย และ

มีีการัสื่งเสืริัมีการัปรัะกอบอาชีพื่ของผู้พื่ิการั เป็นื่ต่้นื่ การั

ทบทวนื่การัอนืุ่ญาต่พื่บว่า การัส่ืงเสืริัมีการัปรัะกอบอาชีพื่

ของผู้พื่ิการัยังมีีข้อจำากัดที�ทำาให้ผู้ปรัะกอบการัไม่ีสืามีารัถ

จ้างผู้พิื่การัแม้ีต่้องการัจะจ้างได้ และมีีกฎหมีายบางฉบับที�

มีีลักษณะกีดกันื่การัปรัะกอบอาชีพื่ของผู้ด้อยโอกาสืโดยไม่ี

จำาเป็นื่ เช่นื่ ผู้ที�เคยต้่องคดี หรืัอผู้ที�มีีการัศึกษาน้ื่อย ทั�งนื่ี� 

เรัื�องที�นื่ำามีาทบทวนื่มีีทั�งหมีด 56 กรัะบวนื่งานื่

5.10 การอนุญาตที่่�ล้าส่มัย

กฎหมีาย กฎ รัะเบียบ คำาสืั�งต่่างๆ จำาเป็นื่ต่้องมีีการั

ปรัับเปลี�ยนื่ไปต่ามีพื่ัฒนื่าการัทางเศรัษฐกิจ เทคโนื่โลยี และ

สืภูาพื่แวดลอ้มีของแต่ล่ะปรัะเทศ แนื่วคิดสืำาคญัปรัะการัหนื่ึ�ง

ของการัปฏิิรัูปด้านื่กฎหมีายคือการักำาหนื่ดให้มีีการัทบทวนื่

กฎหมีายอย่างเป็นื่รัะบบ จากการัศึกษาปรัะสืบการัณ์ของ

ปรัะเทศที�ได้รัับการัยอมีรัับในื่ด้านื่การัปฏิิรัูปกฎหมีายพื่บว่า

แนื่วทางหนื่ึ�งที�สืำาคัญคือการักำาหนื่ดให้สื่วนื่รัาชการัผู้เสืนื่อ

กฎหมีายต้่องมีีการัทบทวนื่ความีจำาเป็นื่ของการัมีีอยู่ของ

กฎหมีาย กฎ รัะเบียบ คำาสืั�งของต่นื่เองเป็นื่ปรัะจำาทุกรัะยะ

เวลาที�พื่ิจารัณาร่ัวมีกันื่ว่าเหมีาะสืมีเช่นื่ 5 ปี หรืัอ 10 ปี 

เป็นื่ต่น้ื่ โดยหนื่ว่ยงานื่ต่อ้งมีีขอ้มีลูหรัอืหลกัฐานื่ที�แสืดงไดว้า่

หากยกเลกิกฎหมีายดงักลา่วไปจะทำาใหเ้กดิความีเสืยีหายแก่

สื่วนื่รัวมีอย่างรั้ายแรัง เป็นื่ต่้นื่

5.11 อ่�นๆ 

เรืั�องที�นื่ำามีาทบทวนื่และจัดอยู่ในื่หมีวดอื�นื่ๆ นื่ี� มีี

จำานื่วนื่รัวมีทั�งสืิ�นื่ 72 กรัะบวนื่งานื่ ต่ัวอย่างการัทบทวนื่

ที�จัดอยู่ในื่กล่มีนื่ี� ได้แก่ การัอนืุ่ญาต่ที�เกี�ยวกับแผนื่ฟ้�นื่ฟู

กิจการั ซึ่ึ�งพื่บว่ากฎกรัะทรัวงกำาหนื่ดหลักเกณฑ์์และวิธุีการั

จดทะเบียนื่และคุณสืมีบัต่ิของผู้ทำาแผนื่และผู้บรัิหารัแผนื่ 

เกินื่กว่าขอบเขต่อำานื่าจที�กฎหมีายแม่ีให้ไว้ มีีการัใช้รัะบบ

คณะกรัรัมีการัในื่การัพื่ิจารัณาอนืุ่มัีต่ิจึงมีีผลทำาให้ใช้เวลาในื่

การัพิื่จารัณานื่านื่เกินื่ไป และกำาหนื่ดเงื�อนื่ไขต้่องวางหลัก

ปรัะกันื่ความีเสีืยหายทั�วไปเสีืยก่อนื่จึงเริั�มีธุุรักิจการัเป็นื่ผู้

ให้บรัิการัทำาแผนื่ฟ้�นื่ฟูได้ ซึึ่�งมีีผลเป็นื่การัจำากัดการัแข่งขันื่

ในื่ต่ลาด เป็นื่ต่้นื่

 เลขปรัะจำาบ้านื่มีีผลต่่อการัขอต่ิดต่ั�งไฟฟ้า ปรัะปา 
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ขั้้อเสนอ  

การปร้บปรุง

จำำานวน 

กระบวนงาน  

ที่่�ที่บที่วน

ประมิาณการต้นทีุ่นขั้้�นตำ�า  

(ก่อนการปร้บปรุง)

ประมิาณการต้นทีุ่นที่่�ประหย้ดได้ขั้้�นตำ�า  

(หากมิ่การปร้บปรุงตามิขั้้อเสนอ)
ร้อยละที่่� 

ประหย้ด 

ได้

ต้นทีุ่นค่า 

เส่ยโอกาส

ต้นทีุ่นอื�น รวมิ ต้นทีุ่นค่า 

เส่ยโอกาส

ต้นทีุ่นอื�น รวมิ

ยกเลิก

CUT

424 852 11,751 12,604 -852 -11,397 -12,249 97

ปรัับปรัุง

CHANGE

472 22,927 177,954 200,881 -16,101 -79,843 -95,944 45

รัวมีกันื่

COMBINE

30 1,888 17,764 19,652 -840 -4,302 -5,142 24

คงเดิมี

CONTINUE

131 173 8,825 8,998 -9 -471 -480 5

สืรั้างใหมี่

CREATE

7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

รวมิ 1,094 25,840 216,294 242,135 17,803 96,103 -133,816 44

ตารางที่่� 5 ต้นทีุ่นแลัะป็ระโยช้น์ข้องภาคป็ระช้าช้น
หน่วย:ล้านบาที่ต่อปี

หน่วย:ล้านบาที่ต่อปี

ต้นทุี่นอ่�น ได้แก่ ค่าศึกษากฎหมาย ค่าเวลาในการเตร่ยมเอกสำาร ค่าเดินที่าง ค่าธีรรมเน่ยม เป็นต้น

n.a. หมายถึึง ไม่สำามารถึประเมินได้

ท่ี่�มา: สำถึาบันวิจัยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเที่ศไที่ย (ท่ี่ด่อาร์ไอ)

ขั้้อเสนอการปร้บปรุง จำำานวน 

กระบวนงาน

ที่่�ที่บที่วน

ประมิาณการต้นทีุ่นขั้้�นตำ�า 

(ก่อนการปร้บปรุง)

ประมิาณการต้นทีุ่น 

ที่่�ประหย้ดได้ขั้้�นตำ�า 

(หล้งการปร้บปรุง)

ร้อยละที่่� 

ประหย้ดได้

ยกเลิก (Cut) 424 2,844 -2,560 90

ปรัับปรัุง (Change) 472 31,727 -6,088 19

รัวมีกันื่ (Combine) 30 1,701 -326 19

คงเดิมี (Continue) 161 433 0 0

สืรั้างใหมี่ (Create) 7 n.a. n.a. n.a.

รวมิ 1,094 36,705 -8,974 24

ตารางที่่� 6 ต้นทีุ่นแลัะป็ระโยช้น์ข้องภาครัฐ

n.a. หมายถึึง ไม่สำามารถึประเมินได้

ท่ี่�มา: สำถึาบันวิจัยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเที่ศไที่ย (ท่ี่ด่อาร์ไอ)
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ซึ่ึ�งเป็นื่สืาธุารัณูปโภูคพื่ื�นื่ฐานื่ รัวมีถึงการัดำาเนิื่นื่การัอื�นื่ๆ 

เช่นื่ การัติ่ดต่ั�งเครืั�องจักรัในื่กรัณีของโรังงานื่อุต่สืาหกรัรัมี 

แต่่การัจะขอเลขปรัะจำาบ้านื่ได้ก็ต่่อเมืี�อบ้านื่หรัือสืถานื่ที�นื่ั�นื่

ต่อ้งกอ่สืรัา้งเสืรัจ็แลว้เวน้ื่แต่ก่รัณมีีีเหต่จุำาเปน็ื่ ซึ่ึ�งกฎหมีายไมี่

อธิุบายไวใ้ห้ชดัเจนื่ จงึเกดิปญัหาการัใชดุ้ลพื่นิิื่จของเจา้หนื่า้ที�

นื่อกจากนื่ี�ยังมีีการัทบทวนื่การัอนืุ่ญาต่ภูายใต่้พื่รัะ

รัาชบัญญัต่ิสืงวนื่และคุ้มีครัองสืัต่ว์ป่า พื่.ศ. 2535 เช่นื่ การั

ครัอบครัองสัืต่วป์า่สืงวนื่และสัืต่ว์ปา่คุม้ีครัองรัวมีถึงซึ่ากของ

สืตั่ว์เหล่านัื่�นื่ การัขอเคลื�อนื่ที�เพืื่�อการัค้าสืตั่ว์ป่าคุ้มีครัองที�ได้

จากการัเพื่าะพื่ันื่ธุุ์ เป็นื่ต่้นื่

6. ผลัการป็ระเมินต้นทีุ่นก่อนแลัะหลัังการ
ป็รับป็รุง

ผลการัปรัะเมิีนื่ภูารัะที� เกิดจากการัปฏิิบัต่ิต่ามี

กฎหมีายว่าด้วยการัอนืุ่ญาต่ พื่บว่าการัปฏิิบัต่ิต่ามีกฎหมีาย

วา่ดว้ยการัอนื่ญุาต่รัวมี 1,094 กรัะบวนื่งานื่ ทำาใหเ้กดิต่น้ื่ทนุื่

แก่ภูาคปรัะชาชนื่และภูาคธุุรักิจเพื่ื�อปฏิิบัต่ิต่ามีกฎหมีาย

เกี�ยวกบักรัะบวนื่การัอนื่ญุาต่ที�นื่ำามีาทบทวนื่เทา่กบั 242,134 

ลา้นื่บาทต่่อปี โดยหากมีีการัปรัับปรังุต่ามีข้อเสืนื่อของคณะผู้

ทบทวนื่จะปรัะหยัดต่้นื่ทุนื่รัวมีได้ถึงรั้อยละ 44 หรัือเท่ากับ

มีูลค่าที�ปรัะหยัดได้ปรัะมีาณ 133,816 ล้านื่บาท หรัือคิดเป็นื่

รัอ้ยละ 0.8 ของผลิต่ภัูณฑ์์มีวลรัวมีปรัะชาชาติ่ในื่ป ี2561 โดย

มีีรัายละเอียดต่้นื่ทุนื่และสื่วนื่ที�ปรัะหยัดได้ต่่อปีสืำาหรัับแต่่ละ

ข้อเสืนื่อต่ามีต่ารัางที� 5

ในื่สื่วนื่ของภูาครััฐ คณะผู้ทบทวนื่ปรัะเมีินื่เฉพื่าะ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรัสืำาหรัับผู้ปฏิิบัต่ิหนื่้าที�ต่ามีกฎหมีายที�

เกี�ยวข้องกับกรัะบวนื่งานื่ที�นื่ำามีาทบทวนื่พื่บว่ามีีต่้นื่ทุนื่

บคุลากรัรัวมีทั�งสืิ�นื่ 36,705 ลา้นื่บาท โดยหากมีีการัปรัับปรังุ

ต่ามีขอ้เสืนื่อจากการัทบทวนื่ ภูาครัฐัจะลดต้่นื่ทนุื่บคุลากรัได้

รั้อยละ 24 หรัือคิดเป็นื่มีูลค่าที�ปรัะหยัดได้ปรัะมีาณ 8,974 

ล้านื่บาท โดยมีีรัายละเอียดต่ามีต่ารัางที� 6

อนื่ึ�ง ต่น้ื่ทุนื่ที�ปรัะมีาณการัในื่การัศึกษานื่ี�คณะผูท้บทวนื่

มีีข้อสืังเกต่ต่่อการันื่ำาข้อมีูลไปใช้คือ

• ขอ้มูีลจำานื่วนื่คำาขออนื่ญุาต่บางรัายการัน่ื่าจะต่ำ�ากวา่

ความีเปน็ื่จริัง เชน่ื่ การัแจง้ขอถา่ยทำาภูาพื่ยนื่ต่ร์ัต่า่งปรัะเทศ

ในื่ปรัะเทศไทย การัต่รัวจเนื่ื�อหาโฆษณาในื่ภูาพื่ยนื่ต่ร์ัและ

ในื่สืื�อวีดิทัศนื่์ (เกมี) ซึ่ึ�งอาจเกิดได้จากหลายสืาเหตุ่ เช่นื่ ผู้

ปรัะกอบการัไม่ีทรัาบว่าต่้องขออนืุ่ญาต่ หรัือการับังคับใช้

กฎหมีายไมี่จรัิงจังทำาให้ผู้ปรัะกอบการัไมี่เห็นื่ความีสืำาคัญ

ของการัขออนืุ่ญาต่

• คณะผู้ทบทวนื่มีีข้อมีูลสืถิต่ิคำาขอร้ัอยละ 30 ของ

กรัะบวนื่งานื่ที�นื่ำามีาทบทวนื่ ที�เหลอืเปน็ื่มีลูคา่ที�เกดิจากการั

ปรัะมีาณการั

ต่ารัางที� 7 แสืดงต่ัวอย่างกรัะบวนื่งานื่ที�สืามีารัถ

ปรัะหยัดต่้นื่ทุนื่ได้สืูงสุืด 10 อันื่ดับแรัก หากมีีการัปรัับปรัุง

ต่ามีข้อเสืนื่อของคณะผู้ทบทวนื่
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ตารางที่่� 7 ตัวอย่างข้องกระบวนงานที่่�สามารถป็ระหยัดต้นทีุ่นส่งสุด 10 อันดับแรก หากป็รับป็รุงตามข้้อเสนอจำากการที่บที่วน
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7. ข้้อเสนอร่างกฎหมายตามผลัจำากการที่บที่วน
การอนุญาต

การัศกึษานื่ี�มีีการัจดัทำารัา่งกฎหมีายสืำาหรับัขอ้เสืนื่อ

แนื่ะในื่การัปรัับปรัุงกรัะบวนื่งานื่ที�ต่้องมีีการัปรัับปรัุง แก้ไข 

หรัือยกเลิกกฎหมีาย กฎ รัะเบียบและข้อบังคับที�เกี�ยวกับ

การัอนืุ่ญาต่ ทั�งนื่ี� การัจัดทำารั่างกฎหมีายในื่รัายงานื่ฉบับนื่ี�

เป็นื่การัจดัทำาขึ�นื่จากขอ้เสืนื่อแนื่ะของคณะผูท้บทวนื่เทา่นื่ั�นื่ 

ผู้เชี�ยวชาญด้านื่กฎหมีาย (Legal Advisor) ซึ่ึ�งเป็นื่ผู้ยกรั่าง

กฎหมีายไมี่จำาเป็นื่ต่้องเห็นื่ด้วยกับข้อเสืนื่อดังกล่าว

โดยสืรัปุจำานื่วนื่กฎหมีายที�เกี�ยวขอ้งกบักรัะบวนื่งานื่

ทั�งหมีด 1,094 กรัะบวนื่งานื่ที�ได้มีีการัทบทวนื่มีีทั�งสืิ�นื่ 523 

ฉบับ แบ่งเป็นื่กฎหมีายในื่รัะดับพื่รัะรัาชบัญญัต่ิ 112 ฉบับ 

พื่รัะรัาชกำาหนื่ด 1 ฉบับและอนุื่บญัญัต่ ิ410 ฉบับ จากจำานื่วนื่

ดังกล่าว คณะผู้ทบทวนื่มีีข้อเสืนื่อแนื่ะให้มีีการัปรัับปรัุง

ทั�งหมีด 160 ฉบับ

ตารางที่่� 8 สรุป็จำำานวนกฎหมายที่่�นำามาที่บที่วนแลัะม่ข้้อเสนอแนะให้ป็รับป็รุง

พระราชิบ้ญญ้ติ พระราชิกำาหนด อนุบ้ญญ้ติ

ก. กฎหมีายที�เกี�ยวข้องกับเรัื�องที�นื่ำามีาทบทวนื่ (ฉบับ) 112 1 410

ข. ผู้ทบทวนื่มีีข้อเสืนื่อแนื่ะให้ปรัับปรัุง (ฉบับ) 39 1 120
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