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พระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ๑
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปจจุบนั ประเทศไทยเรามีกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วของกับการขออนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน
และการขึน้ ทะเบียน จากสวนราชการและหนวยงานของรัฐเพือ่ ดําเนินการในเรือ่ งตาง ๆ เปนจํานวนมากมาย
หลายฉบับดวยกันซึง่ เปนภาระแกประชาชน นอกจากนี้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการอนุญาตบางฉบับนัน้
ไมไดกาํ หนดระยะเวลา หรือรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานทีจ่ าํ เปนทีจ่ ะตองใชยนื่ เพือ่ ประกอบ
การพิจารณา หรือไมมีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน อันเปนการ
สรางภาระและเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ เกินสมควร
ดังนั้น เพื่อใหมี “กฎหมายกลาง” ที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทีผ่ า นมา ไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวแลวไดลงมติเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
“พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ฉบับนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
และมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดการประชุมสัมมนา เรือ่ ง พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมือ่ วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองแกรนดบอลรูม ชัน้ ๔ โรงแรมมิราเคิล
แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.
๑
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ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและเปดโอกาสใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐซึ่งมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมคี วามรู ความเขาใจ รวมทัง้ เตรียมความพรอมในการปฏิบตั งิ านใหเปนตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดจัดใหมี
“การประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ผานมา ซึ่งการประชุมสัมมนา
ในครั้งนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานเปดงาน
และปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข อ “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยมี นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการ รั ก ษาราชการแทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ และ
นายปกรณ นิลประพันธ กรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงานดังกลาว
สํ า หรั บ การแสดงปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข อ “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรั ฐ มนตรี ได แ สดงปาฐกถาโดยสรุ ป ว า
ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ที่ประชุม
ไดมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. .... โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพรอม
เพื่อดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว อาทิ
การจัดทําคูม อื สําหรับประชาชน การจัดตัง้ ศูนยบริการรวม
การจัดระบบและกระบวนการในการทํางาน รวมทั้ง
การสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรที่เปนพนักงานเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวมหรือ
ศูนยรับคําขออนุญาต เปนตน โดยควรจัดทําใหแลวเสร็จกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ
ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับขอสังเกตดังกลาว จึงไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อเผยแพร
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้งเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนประชาสัมพันธขอมูล
ใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไป
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สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนีซ้ งึ่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “พระราชบัญญัตกิ ารอนุญาตฯ” ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะมีผลใชบงั คับเมือ่ พน ๑๘๐ วันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป การกําหนดวันใชบงั คับของพระราชบัญญัตฉิ บับนีพ้ จิ ารณาแลวจะเห็นไดวา มิไดกาํ หนดใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกับพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ตามปกติ
ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการอื่นใด
ของรัฐ ทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน การขึน้ ทะเบียน
หรือการรับแจง ไดมีเวลาในการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานที่
เครือ่ งมือเครื่องใช หรือการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณาถึง “สภาพปญหาและอุปสรรคของการติดตอกับทางราชการ”
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาจะพบวามีปญ
 หาและอุปสรรคซึง่ สรางภาระใหแกประชาชนในหลายประการ
ดังนี้
ประการแรก ปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลือง
จากการสอบถามขอมูลกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการอนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน
หรือการขึน้ ทะเบียน หรือมีกจิ กรรมทีต่ อ งมีการอนุญาตหรืออนุมตั ิ พบวามีจาํ นวนประมาณ ๖๐๐ ฉบับ
ซึง่ แสดงใหเห็นถึงกรณีทปี่ ระชาชนตองมีการเดินทางไปติดตอกับทางราชการเพือ่ ขออนุญาต ขออนุมตั ิ
จดทะเบียน หรือขึน้ ทะเบียนเปนจํานวนมาก เชน การสรางบานหรือตอเติมทีอ่ ยูอ าศัย การเปลีย่ นชือ่ สกุล
การยายทะเบียนบาน และการนําเขาหรือสงออกสินคา เปนตน จะดําเนินการไดตองขออนุญาตจาก
ทางราชการกอนทัง้ สิน้ โดยการทีก่ ฎหมายกําหนดใหการดําเนินการในเรือ่ งตาง ๆ ตองขออนุญาตกอนนัน้
ในแงมุมหนึ่งก็ถือเปนความจําเปนของทางราชการที่ตองการจะคุมครองประโยชนของสวนรวม
หรือมีสารบบเพื่อควบคุมและตรวจสอบ แตอยางไรก็ตาม การมีกฎเกณฑที่กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาตเปนจํานวนมากก็เปนภาระแกประชาชน ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตในแตละครั้ง
จําเปนตองเดินทางมาติดตอกับทางราชการ ซึง่ การเดินทางดังกลาวเปนการสรางภาระใหแกประชาชน
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชาวบานที่ไมรูจักสถานที่ทําการของหนวยงานราชการที่ตนตองเดินทาง
ไปติดตอ ซึ่งตองเริ่มตนดวยการสืบเสาะเพื่อแสวงหาวาสถานที่นั้นตั้งอยูที่ไหน บางแหงก็อยูในซอย
และอยูทายซอยก็มี เมื่อหาเจอแลวภาระตอมาก็คือการเดินทาง ซึ่งบางคนกวาจะมาถึงไดตองนั่งเรือ
แลวมาตอรถยนต จากนัน้ ตองนัง่ รถจักรยานยนตรบั จางเพือ่ ใหมาถึงทีห่ มาย สวนคนทีม่ รี ถยนตสว นตัวนัน้
แมจะเดินทางไดโดยสะดวกกวาก็ตาม แตตอ งแบกรับภาระคานํา้ มันทีม่ รี าคาแพงซึง่ บางครัง้ แมจะขับรถ
มาถึงทีห่ มายแลวแตยงั ตองขับรถวนไปวนมาเพือ่ หาทีจ่ อดรถซึง่ กวาจะจอดไดตอ งเสียเวลาและสิน้ เปลือง
คานํ้ามันเปนอยางมาก ทั้งนี้ นอกจากจะสิ้นเปลืองคาใชจายในการเดินทาง เชน คานํ้ามันรถ คาแท็กซี่
หรือคารถโดยสารดังกลาวแลว ประชาชนยังตองสิน้ เปลืองคาใชจา ยเกีย่ วกับคาธรรมเนียมการขออนุญาต
ขออนุมัติ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนในอัตราตาง ๆ อีกดวย
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ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่มีความลาชา
ในการติดตอกับทางราชการนอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลืองแลว ยังมีปญหา
เกี่ยวกับระยะเวลาหรือความลาชาในการรับบริการดวย กลาวคือ ในการติดตอกับทางราชการนั้น
แมประชาชนจะเดินทางมาถึงหนวยงานราชการเชาเพียงใดก็ตาม แตกไ็ มสามารถเขารับบริการไดทนั ที
ทัง้ นี้ เพราะตองเขาแถวเพือ่ ตอคิวรับบัตรสําหรับเขารับบริการเสียกอน ซึง่ เปนการเสียเวลาและบางครัง้
คิวทีไ่ ดรบั ก็เปนลําดับทีย่ าวมาก ดังนัน้ แมจะมารับบริการภายในเวลาทําการชวงเชาแตกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จก็อาจจะเปนชวงเวลาบาย ทัง้ นี้ ในการเขารับบริการก็อาจจะเจอการพูดจาหรือการแสดงกริยา
ทีไ่ มสภุ าพของเจาหนาที่ ซึง่ บางทีเราควรเห็นใจเนือ่ งจากเจาหนาทีน่ นั้ ตองคอยใหบริการและตอบคําถาม
ซํ้า ๆ แบบเดิมมาตลอดทั้งวันและอาจจะทําหนาที่นี้ติดตอกันมาเปนเวลาหลายป เมื่อเจอประชาชน
ซักถามปญหาที่วนเวียนเหมือนเดิมก็อาจจะมีความเบื่อหนายและใหบริการที่ไมเหมาะสมได
ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่มีความยุงยาก
การรับบริการจากเจาหนาที่นอกจากจะมีปญหาเรื่องความลาชาแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขัน้ ตอนในการใหบริการทีม่ คี วามยุง ยากและหลายขัน้ ตอนดวย โดยบางครัง้ การติดตอ
กับทางราชการเพื่อขออนุญาตหรืออนุมัติไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียวแตตอง
มาติดตออีกหลายครั้งจึงจะเรียบรอย และบางกรณีอาจจะตองยื่นเอกสารหรือคําขออนุญาตไวกอน
แลวเจาหนาที่จึงจะพิจารณาอนุญาตใหในภายหลังเพราะมีหลายกระบวนการที่ตองดําเนินการอีกมาก
ซึ่งบางครั้งก็ผานพนไปหลายเดือนจนประชาชนผูยื่นคําขอตองยอนกลับมาสอบถามความคืบหนาเอง
และอาจจะไดรับคําตอบวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นไวเดิมนั้นไมครบถวนจะตองรวบรวมและยื่นคําขอ
มาใหมอีกครั้งจึงจะพิจารณาอนุญาตได นอกจากนี้ แบบฟอรมการใหบริการตาง ๆ ก็มีรายละเอียด
ใหกรอกเปนจํานวนมากซึง่ บางเรือ่ งก็เปนขอมูลทีไ่ มจาํ เปน และบางกรณีกม็ คี าํ ถามทีย่ ดื เยือ้ ใหตอ งตอบ
ซึ่งแตละขอตองทําความเขาใจและอาศัยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตอบคําถามดวย
ด ว ยสาเหตุ ที่ ก ารติ ด ต อ กั บ ทางราชการเป น การสร า งภาระและก อ ให เ กิ ด ความไม ส ะดวก
แกประชาชนในหลายประการ ทั้งเรื่องความสิ้นเปลือง ความลาชา และความยุงยาก ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนรูสึกอึดอัด มีความขัดของและไมอยากจะเดินทางมาติดตอกับทางราชการ แตอยางไรก็ตาม
หากเราสามารถทําใหการติดตอกับทางราชการเปนการบริการที่มีความสะดวกเหมือนรานสะดวกซื้อ
(Convenience Store) โดยทั่วไป ดวยการขจัดความสิ้นเปลืองใหมีราคาถูกหรือประหยัดขึ้น และ
ขจัดความลาชาใหมีความรวดเร็ว รวมทั้งขจัดความยุงยากใหมีความเรียบงาย ก็จะไมมีใครอึดอัด
หรือขัดของ แตจะยินดีที่จะมาติดตอกับทางราชการ
ความไมสะดวกทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตอกับทางราชการนัน้ นอกจากจะทําใหประชาชนมีความอึดอัด
และขัดของดังกลาวแลว ยังสงผลกระทบหรือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาดังนี้

๖๔
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ประการแรก ปญหาเกี่ยวการทุจริตคอรรัปชั่น
เนือ่ งจากเมือ่ ใดก็ตามทีป่ ระชาชนไดรบั ความไมสะดวก เมือ่ นัน้ ก็จะดิน้ รนเพือ่ หาความสะดวกใหได
โดยวิธีการที่จะหาความสะดวกหรือสรางความสะดวกใหกับตนเองก็มีหลายระดับ เริ่มจากระดับแรก
ซึ่งเปนวิธีการที่งายที่สุดคือ การพูดจาที่ไพเราะออนหวาน แตหากวิธีการนี้ยังไมไดรับความสะดวก
ก็อาจจะตองแสดงความเคารพหรือนอบนอมซึ่งบางคนถึงขนาดกมลงกราบเพื่อใหไดความสะดวกก็ได
ระดับตอมาคือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสะดวก และระดับสุดทายซึ่งเปนระดับ
ที่รุนแรงที่สุดคือ การใหเงินหรือติดสินบนเพื่อซื้อความสะดวก ทั้ง ๓ ระดับดังกลาวลวนเปนวิธีการ
ทีก่ อ ใหเกิดการทุจริตคอรรปั ชัน่ ซึง่ เปนสิง่ ทีไ่ มพงึ ปรารถนาในระบบราชการทัง้ สิน้ ดังนัน้ การทีห่ นวยงาน
ราชการตาง ๆ ในปจจุบนั พยายามทีจ่ ะปฏิรปู โดยเฉพาะในเรือ่ งการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ยอมมีวตั ถุประสงคเพือ่ ไมเปนการบีบบังคับใหประชาชนจนมุมซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะดิน้ รนเพือ่ หาความสะดวก
โดยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวนั่นเอง
ประการทีส่ อง ปญหาเกีย่ วกับขีดความสามารถในการแขงขันและโอกาสในการลงทุนของประเทศ
เนื่องจากการติดตอกับทางราชการในประเทศไทยมีความไมสะดวก โดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ยุงยากซับชอน และใชเวลานานเกินความจําเปน ดังนั้น จึงทําใหนักลงทุนหรือ
ผู  ป ระกอบการต า ง ๆ ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศที่ คิ ด จะลงทุ น ในประเทศไทยเปลี่ ย นใจ
หรือยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ เชน ลาว เวียดนาม และเมียนมาร ซึ่งเห็นวา
เปนประเทศที่มีความสะดวกมากกวาประเทศไทย อันเปนการสงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขัน
โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งนี้ จากขอมูล “รายงาน Doing Business” ซึ่งเปนรายงานที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นเปนประจํา
ทุกปเพือ่ สรางดัชนีความงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ไดทาํ การสํารวจ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในหลายมิติ
อาทิ การเริม่ ตนประกอบธุรกิจ การขออนุญาตตัง้ โรงงาน การขออนุญาตกอสราง การขอสินเชือ่ การชําระ
ภาษี การดําเนินกระบวนการฟองหรือบังคับคดี และการคุมครองนักลงทุน เปนตน ซึ่งดัชนีดังกลาว
จะเปนตัวชีว้ ดั บรรยากาศการลงทุนของแตละประเทศทีส่ าํ คัญ โดยรายงาน Doing Business ประจําป
ค.ศ. ๒๐๑๔ นั้น อันดับความงายในการประกอบธุรกิจของไทยอยูอันดับที่ ๑๘ จาก ๑๘๙ ประเทศ
ซึ่งสูงที่สุดเปนอันดับที่ ๖ ในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร (อันดับที่ ๑ ของโลก) ฮองกง มาเลเซีย
เกาหลีใต และไตหวัน อยางไรก็ตาม อันดับของประเทศไทยนัน้ ไมเปลีย่ นแปลงมากนักเมือ่ เปรียบเทียบ
กับปทผี่ า น ๆ มาซึง่ แตกตางจากประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต และไตหวัน ทีม่ แี นวโนมดีขนึ้ อยางเห็นไดชดั
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาความงายในการประกอบธุรกิจในแตละมิตแิ ลว มิตทิ ปี่ ระเทศไทยไดอนั ดับตํา่ กวา
อันดับในภาพรวม (อันดับที่ ๑๘ ของโลก) มากคือ การเริม่ ตนประกอบธุรกิจ (อันดับที่ ๙๑) การขอสินเชือ่
(อันดับที่ ๗๓) การชําระภาษี (อันดับที่ ๗๐) และการชําระบัญชีเพือ่ เลิกกิจการ (อันดับที่ ๕๘) ซึง่ สาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ
ของประชาชนนัน้ ตองดําเนินการผานการอนุมตั ิ การอนุญาต การขึน้ ทะเบียน การจดทะเบียน และการแจง
โดยกฎหมายหลายฉบับมิไดกาํ หนดระยะเวลาและขัน้ ตอนในการดําเนินการของเจาหนาทีไ่ วอยางชัดเจน
รวมทั้งการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ของประชาชนจะตองติดตอกับหนวยงานหลายแหง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จากสภาพปญหาและอุปสรรค รวมทัง้ ผลกระทบทีไ่ ดรบั จากการติดตอกับทางราชการดังกลาว
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ และใหเรงรัดพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อเปนการ
ลดขัน้ ตอนและลดการขออนุญาตทีไ่ มจาํ เปนเพือ่ ใหเหมาะสมกับภาคธุรกิจ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึง่ มีนายมีชยั ฤชุพนั ธุ อดีตประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เปนประธาน ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวจึงไดยกรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่ กําหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ใหชัดเจนและสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต จดทะเบียน ขึน้ ทะเบียน และรับแจง เปนตน ใหชดั เจน รวมทัง้ มีการจัดตัง้
ศูนยบริการรวม ซึ่งอาจจะเรียกเปนภาษา อังกฤษวา “One Stop Service” เพื่อลดขั้นตอนและ
ลดการขออนุญาตที่ไมเหมาะสม
ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเปนกฎหมายแลวนั้น จึงเปนกาวสําคัญที่จะอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนในการติดตอกับทางราชการไดอยาง “เร็วขึน้ ” (faster) “งายขึน้ ” (easier)
และ “ถูกลง” (cheaper) รวมทัง้ มุง ใหการปฏิบตั ริ าชการเปนไปดวยความโปรงใส ความรับผิดชอบ
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสุขกับประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ โดยมีหลักการที่สําคัญ๒ ดังนี้
๑. การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
“คูมือสําหรับประชาชน” เปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับคําขออนุญาตและ
เปนรายละเอียดทีใ่ หประชาชนไดรบั ทราบเกีย่ วกับกระบวนการขัน้ ตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต
ทีป่ รากฏอยูใ นคูม อื สําหรับประชาชน โดยผูท ม่ี หี นาทีใ่ นการจัดทําคูม อื สําหรับประชาชน ไดแก “ผูอ นุญาต”
อันหมายถึง ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต โดยจะตองดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชนในทุกประเภทของการอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนีไ้ ดประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคือ ตองแลวเสร็จภายในวันจันทรที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยคูมือสําหรับประชาชนดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ
(๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ
(๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ
นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐอาจจะกําหนดใหประชาชนสามารถยืน่ คําขออนุญาตผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, เอกสารเผยแพร สืบคนจาก www.opdc.go.th.
๒
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อนึ่ง เมื่อสวนราชการไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับที่มีผลทําใหตองเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏ
ในคูมือสําหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงนั้นยอมไมกระทบถึงการยื่นคําขอที่ไดยื่นไวโดยชอบ
กอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหมมีผลใชบังคับ แตหากกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหม
ไดมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ ก็ใหนําการเปลี่ยนแปลงนั้นมาใชบังคับกับการ
ยื่นคําขอที่ไดยื่นไวโดยชอบกอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับมีผลใชบังคับได
สําหรับการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนใหผูที่จะมายื่นคําขออนุญาตทราบนั้น เมื่อหนวยงาน
ของรัฐใดไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว หนวยงานของรัฐนั้นจะตองปดประกาศ
คูมือสําหรับประชาชนไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และเผยแพรทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งนี้ หากประชาชนตองการที่จะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดทําสําเนาใหโดยอาจจะคิดคาใชจายหรือไมก็ได
ทัง้ นี้ เมือ่ สวนราชการไดจดั ทําคูม อื สําหรับประชาชนในแตละกระบวนการของการออกใบอนุญาต
การอนุมตั ิ การจดทะเบียน การขึน้ ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร หรือการใหอาชญาบัตรแลว
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูท มี่ หี นาทีใ่ นการตรวจสอบขัน้ ตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมตั ิ ฯลฯ ดังกลาววามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธกี ารบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ หี รือไม หากเห็นวาขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในคูม อื สําหรับประชาชนนัน้
มีความลาชาเกินสมควร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอาํ นาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
สั่งการใหดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วได
๒. หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
เมื่อประชาชนผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขออนุญาต
หรืออนุมัติ ฯลฯ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขออนุญาต โดยแบงการพิจารณาออกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
(๑) กรณีคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน
ในกรณีทคี่ าํ ขอไมถกู ตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอืน่ ใดตามทีร่ ะบุในคูม อื สําหรับ
ประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่คนดังกลาวแจงใหผูยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อใหดําเนินการดังนี้
- กรณีที่ผูยื่นคําขอสามารถแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ก็ใหผูยื่นคําขอดําเนินการในทันที
- กรณีที่ผูยื่นคําขอไมสามารถแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ทีจ่ ะตองยืน่ เพิม่ เติม และกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว
พรอมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยพนักงานเจาหนาที่จะตอง
มอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูยื่นคําขอ เพื่อผูยื่นคําขอเก็บไวเปนหลักฐาน
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(๒) กรณีคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวน
ในกรณีทคี่ าํ ขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวนตามทีร่ ะบุในคูม อื สําหรับ
ประชาชน หรือผูยื่นคําขอไดมีการแกไขตามขอ (๑) ดังกลาวเรียบรอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและผูอนุญาตดําเนินการตามคําขอใหแลวเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือ
สําหรับประชาชน โดยพนักงานเจาหนาทีจ่ ะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมอืน่ มิได หรือจะปฏิเสธ
การพิจารณาคําขอโดยเหตุแหงความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวนของเอกสารหรือหลักฐาน
ไมได
(๓) กรณีผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีทผี่ ยู นื่ คําขอไมขอแกไขเพิม่ เติมคําขอหรือไมสง เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมตามทีพ่ นักงานเจาหนาที่
ไดแจงตามขอ (๑) ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการคืนคําขอ พรอมทั้งแจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณคําสั่งคืนคําขอ
ของพนักงานเจาหนาได ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือจะยื่นคําขอใหมก็ได
แตในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่น
คําขอนั้นใหมภายในระยะเวลาดังกลาว
๓. การควบคุมการดําเนินการและความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดกาํ หนดหลักเกณฑการดําเนินการ รวมทัง้ ความรับผิดของพนักงานเจาหนาทีแ่ ละผูอ นุญาตในกรณีตา ง ๆ
เพื่อควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้
(๑) การควบคุมการดําเนินการของผูอนุญาตใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน
ในกรณีทปี่ ระชาชนผูย นื่ คําขอไดยนื่ คําขอทีม่ คี วามสมบูรณ ครบถวน ตอพนักงานเจาหนาที่
ผูม หี นาทีร่ บั คําขอแลว ผูอ นุญาตจะตองดําเนินการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในเวลาทีค่ มู อื สําหรับ
ประชาชนกําหนดไว และแจงใหผูย่นื คําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ แตหาก
ผูอนุญาตดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนแลว
ผูอนุญาตจะตองดําเนินการแจงใหผูยื่นขออนุญาตทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหงความลาชา
ทุก ๗ วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมทัง้ ใหสง สําเนาการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ หาก ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุ
หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต ให ก.พ.ร.
รายงานตอคณะรัฐมนตรีโดยมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานนั้นก็ได
(๒) ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
ในกรณีทปี่ ระชาชนผูย นื่ คําขอไดยนื่ คําขอตอพนักงานเจาหนาทีผ่ มู หี นาทีใ่ นการรับคําขอ
และพนักงานเจาหนาทีไ่ ดตรวจสอบคําขอวาเปนคําขอทีค่ รบถวนถูกตองตามทีก่ าํ หนดไวในคูม อื สําหรับ
ประชาชนแลว แตปรากฏวาในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาทีพ่ บวา คําขออนุญาตนัน้
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ไมสมบูรณหรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไมครบถวนโดยเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ทุจริตของพนักงานเจาหนาทีจ่ นทําใหผอู นุญาตไมอาจอนุญาตได ผูอ นุญาตมีอาํ นาจสัง่ การตามทีเ่ ห็น
สมควร และมีหนาที่ในดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเร็ว
(๓) ความรับผิดของผูอนุญาต
หากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตามคูมือสําหรับประชาชนแลวไมแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วัน หรือหากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาไมแลวเสร็จตามคูมือสําหรับ
ประชาชนแลวไมแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแหงความลาชาทุก ๗ วัน
และสงสําเนาใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครัง้ ใหถอื วาผูอ นุญาตกระทําการหรือละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย
๔. การจัดตั้งศูนยบริการรวม
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดใหสว นราชการตาง ๆ จัดตัง้ “ศูนยบริการรวม” หรือภาษาอังกฤษเรียกวา “One Stop Service”
ขึ้นภายในสวนราชการนั้น ๆ เพื่อใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานรับคําขอและชี้แจงรายละเอียด
เกีย่ วกับการอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธกนั จากหลากหลาย
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมาไว ณ สถานทีแ่ หงเดียวกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหประชาชนสามารถดําเนินการ
ไดหลายเรือ่ งพรอมกันในคราวเดียว ไมวา จะเปนการติดตอสอบถาม การขอทราบขอมูล การขออนุญาต
หรือการขออนุมตั ใิ นเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วของแลวแตกรณี โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว
ทัง้ นี้ การจัดตัง้ ศูนยบริการรวมดวยดังกลาวตองเปนไปตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด อยางไรก็ตาม การจัดตั้งศูนยบริการรวมดังกลาว บางประเทศอาจจะไมเรียกวา “One Stop
Service” ก็ได แตจะเรียกวา “Single Window” หรือ “One Door Service” ซึ่งหมายถึง สถานที่
ทีอ่ าํ นวยความสะดวก (Convenience Place) ในการใหบริการของทางราชการไดหลายเรือ่ งพรอมกัน
ในคราวเดียวแกประชาชนอยางรวดเร็ว
๕. การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต
กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหจัดตั้ง “ศูนยรับคําขออนุญาต” ขึ้นไดเฉพาะ
ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยมีฐานะเปน
สวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได โดยอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และอาจจะใหมีสาขาของศูนยรับคําขอ
อนุญาตดังกลาวประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได ทัง้ นี้ ศูนยรบั คําขออนุญาตหรือสาขาของ
ศูนยอนุญาตนั้นเปนศูนยกลางในการรับคําขอเฉพาะเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อ
กฎหมายวาดวยการอนุญาตที่จะใหอยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาตเทานั้น
โดยเมื่อจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตดังกลาวแลว กําหนดใหดําเนินการและมีผลดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นคําขออนุญาตไดยื่นคําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน หรือชําระ
คาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลว ใหถือวาไดมีการยื่นคําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน
หรือชําระคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตนั้นแลว
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(๒) ในกรณีที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการยื่น
คําขออนุญาต ใหศูนยรับคําขออนุญาตนําสงคลังเปนรายไดแผนดินหรือสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี พรอมทั้งแจงใหหนวยงานผูอนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลัง ใหศูนย
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกลาวแทน และสงมอบเงินทีห่ กั ไวนนั้ ใหแกหนวยงานของผูอ นุญาต โดยใหศนู ย
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงานผูอนุญาต
(๔) สําหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไวในคูม อื สําหรับประชาชนนัน้ ใหนบั แตวนั ทีศ่ นู ยรบั คําขออนุญาต
สงเรื่องใหผูอนุญาต โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวา ๓ วันทําการ
หากศูนยรบั คําขออนุญาตสงเรือ่ งใหผอู นุญาตชากวา ๓ วัน หรือไมสง ใหนาํ เรือ่ งกระทําการหรือละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตมีเหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้ ศูนยรับคําขออนุญาตมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับคําขอและคาธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
(๒) ใหขอมูล ชี้แจง และแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการอนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปน
(๓) สงคําขอ หรือคําอุทธรณ พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพือ่ ดําเนินการใหถกู ตองภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คูมือสําหรับประชาชน หรือกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ
(๔) กรณี ที่ ศู น ย รั บ คํ า ขอเห็ น ว า หลั ก เกณฑ ห รื อ วิ ธี ก ารในการยื่ น คํ า ขอมี ร ายละเอี ย ด
หรือกําหนดใหตองสงเอกสารที่ไมจําเปน หรือเปนภาระเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรบั คําขออนุญาต
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาเกี่ยวกับ
การอนุญาตตาง ๆ รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น
๖. การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต
เนือ่ งจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ ในปจจุบนั นัน้ ตองผาน
การอนุมตั ิ อนุญาต ออกใบอนุญาต ขึน้ ทะเบียน หรือแจง ซึง่ กฎหมายหลายฉบับไมมกี ารกําหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมทั้งการขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ
ยังตองติดตอกับหนวยงานหลายแหง โดยตัวอยางของการขอใบอนุญาตทีใ่ ชเวลานานมาก เชน การขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ซึ่งมีขั้นตอนหลังการยื่นคําขอ๓ ดังนี้
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อางใน อิสรกุล อุณหเกตุ, บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...., สืบคนจาก http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/07/Licensing-Facilitation
-Act_web.pdf ขอมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘.
๓
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(๑) ขั้นตอนการตรวจสอบทําเลสถานที่ตั้งโรงงาน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ความถูกตอง
ของเอกสาร และจัดทํารายงานการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ใชเวลาไมเกิน ๓๐ วัน
(๒) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ใชเวลาไมเกิน ๕๐ วัน
(๓) ขั้นตอนการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ใชเวลาไมเกิน ๑๐ วัน
จะเห็นไดวาขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ดังกลาวใชระยะเวลาในการดําเนินการ
ทั้งสิ้นไมเกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงระยะเวลาในการสั่งใหผูยื่นคําขอจัดการเอกสารและหลักฐาน
ใหถูกตองครบถวน และไมรวมเวลาในการขออนุมัติจากหนวยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
จากตัวอยางของขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตที่มีความยุงยากซับซอนและใชเวลานาน
ซึ่งเปนการสรางตนทุนใหแกประชาชนผูยื่นขอใบอนุญาตมากเกินความจําเปน พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหในกรณี
ที่มีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการที่ไดรับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะ
เปนกิจการหรือการดําเนินการที่ตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ทั้งนี้ เมื่อหนวยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตไดรับคาธรรมเนียมแลว หนวยงานดังกลาวตองออกหลักฐานการตออายุ
ใบอนุญาตใหแกผรู บั ใบอนุญาตโดยเร็ว และใหถอื วาผูร บั ใบอนุญาตไดรบั การตอใบอนุญาตตามกฎหมาย
นั้นแลว ซึ่งหลักการดังกลาวจะเปนการลดขั้นตอนการขออนุญาตใหเหลือเทาที่จําเปน และชวยลด
ทั้งระยะเวลาและตนทุนที่ใชในการดําเนินการได รวมทั้งทําใหการเริ่มตนประกอบธุรกิจและการ
ขออนุญาตตาง ๆ มีความงายยิ่งขึ้น
๗. การทบทวนกฎหมาย
กฎหมายไดกาํ หนดใหหนวยงานของรัฐทุกประเภททีม่ กี ารใหบริการประชาชน อาทิ สวนราชการ
ทั้งในสวนกลางและในจังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบัน
การศึกษา และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งสภาวิชาชีพตาง ๆ เปนตน ตองพิจารณาทบทวนกฎหมาย
ของหน ว ยงานที่ ใ ห อํ า นาจในการอนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ ว  า สมควรจะปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ยกเลิ ก
การอนุญาตหรือการอนุมตั ิ หรือจัดใหมมี าตรการอืน่ แทนการอนุญาตหรืออนุมตั หิ รือไม ในทุกระยะ
เวลา ๕ ป นับแตวันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ เวนแตมีความจําเปนหนวยงานจะดําเนินการดังกลาว
ในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจะตองเสนอผลการพิจารณาทบทวน
กฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตฯ หรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทน
การอนุญาตฯ โดยคณะรัฐมนตรีตอ งรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาดวย
หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนประชาชนคนหนึ่ง
มี ค วามเห็ น ด ว ยเป น อย า งยิ่ ง กั บ หลั ก การของกฎหมายฉบั บ นี้ ร วมทั้ ง ความคิ ด เห็ น ของวิ ท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดปาฐกถาไวดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน”
ที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๗๑

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร
ใหมคี วามชัดเจน รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนยบริการรวมเพือ่ รับคํารอง และศูนยรบั คําขออนุญาต ณ จุดเดียว
เพือ่ บริการประชาชนและใหขอ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการขออนุญาต จะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอประชาชน
ในอันที่จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการติดตอกับทางราชการไดอยางรวดเร็วเพราะสามารถ
ดําเนินการตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและไมตองติดตอกับหนวยงานหลาย ๆ แหง
รวมทั้งการกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองรับผิดทางวินัยหรือตองถูกดําเนินคดีหากพนักงาน
เจาหนาที่นั้นตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานโดยประมาทเลินเลอหรือโดยทุจริต
เปนเหตุใหคาํ ขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน จะชวยใหการปฏิบตั ริ าชการเปนไปดวย
ความโปรงใส มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการลดขัน้ ตอนทางกฎหมาย
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจนั้นจะชวยลดระยะเวลาและลดตนทุนในการดําเนินการ
รวมทั้งลดปญหาการใชอํานาจดุลพินิจของเจาหนาที่ที่อาจจะเปดชองใหมีการเรียกรับสินบน
เพื่อเรงรัดกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งมีแนวโนมที่จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น และกระทบ
ตอขีดความสามารถในการแขงขัน โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงถือเปนกาวสําคัญทีจ่ ะชวยใหการติดตอกับทางราชการของประชาชนเปนไปอยางสะดวก
รวดเร็วยิง่ ขึน้ (faster) มีความงายขึน้ (easier) และมีตน ทุนหรือคาใชจา ยทีถ่ กู ลง (cheaper) อันกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่กําหนดไว
อนึง่ แมพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการใหบริการประชาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม
จังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และสถาบันการศึกษา เปนตน
รวมทั้งใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให
ตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ ใิ หใชบงั คับแกหนวยงาน
และการดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาทีใ่ นกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) การอนุญาตทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั กิ ารทางทหารดานยุทธการ รวมทัง้ ตามกฎหมายเกีย่ วกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
โดยขอยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือ
กับหนวยงานใดดังกลาวถือเปนขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งประชาชนที่ติดตอกับทางราชการ
จําเปนตองรับทราบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป.
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