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แทนการยื่นค�าขอต่อใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑	ศศิพรรณ		พวงพันธ	์นิติกรเชี่ยวชาญ	กลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	นม.	(มร.).
๒	อิสร์กุล		อุณหเกตุ,	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	TDRI	THAILAND	DEVELOPMENT	RESEARCH	INSTITUTE,	สืบค้นเมื่อวันที	่

๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๔,	https://tdri.or.th/priority-research/	licensing-facilitation-act	web/.
๓	อิสร์กุล		อุณหเกตุ,	โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย	Thai	Law	Watch,	บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	....,	(เมษายน	๒๕๖๔):	๒-๓,	สืบค้นเมื่อวันที	่๑๑	มิถุนายน	๒๕๖๔,	www.tdri.or.th.
๔	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,	 การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ	 (Doing	 Business)	 โดย

ธนาคารโลก,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๔,	https://sec.or.th.//pages/aboutus/towardinternational-doing	business.aspx.

โดย ส�านักกฎหมาย๑

กฎหมายเป็นเครือ่งมอืของรฐัในการก�ากบัควบคมุกจิกรรม
ทางสงัคมเศรษฐกจิ	แต่หากมกีารก�ากบัควบคมุโดยใช้กฎหมาย
และกฎระเบียบจนมากเกินไป	 (overregulation)	 ย่อมสร้าง
ภาระต้นทุนแก่สังคม	 และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัประเทศ	โดยเฉพาะขัน้ตอนทางกฎหมายทียุ่ง่ยาก 
ซบัซ้อน	ใช้เวลานานและสร้างต้นทนุมากเกนิความจ�าเป็น	ทีเ่รียกกัน
ว่า	 “เทปสีแดง”	 (red	 tape)๒	 คือ	 ความล่าช้าแบบราชการ	 
มีที่มาจากระบบการส่งพัสดุไปรษณีย์ในประเทศอังกฤษและ
ฝร่ังเศสทีใ่ช้ริบบิน้สแีดงในการผกูซองจดหมายทีม่คีวามเร่งด่วน	
แต่เม่ือจดหมายเร่งด่วนมีจ�านวนมากก็ท�าให้การส่งจดหมายมี
ความล่าช้า	เหมอืนจดหมายทีไ่ม่เร่งด่วน	จึงน�ามาใช้เปรยีบเทยีบ
กบัขัน้ตอนของกฎหมายทีก่�าหนดกระบวนการพิจารณาอนญุาต
ของทางราชการที่มีความยุ ่งยากซับซ้อน	 และใช้เวลานาน 
จนท�าให้เกิดการชะลอทางเศรษฐกิจ	ประชาชนหรอืผูป้ระกอบการ
มต้ีนทนุและภาระทีต้่องเสยีค่าใช้จ่าย	(Tariff	)	และต้องเสยีเวลา	
(Time)	ในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี้	
การให้อ�านาจในการใช้ดลุพนิจิแก่เจ้าหน้าทีย่งัอาจเปิดช่องให้มี
การเรียกรับสินบน	(Corruption)	เพื่อเร่งรัดกระบวนการออก
ใบอนุญาตอีกด้วย	

ตามรายงานการจดัอันดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ	
(Doing	Business)	โดยธนาคารโลก	ได้จดัอันดับความง่ายในการ
ประกอบธุรกิจของไทยและประเทศอื่น	 ๆ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 
ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่	 ๑๘	 จาก	 ๑๘๙	 ประเทศ 
ซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่	 ๖	 ในเอเชีย	 รองจากประเทศสิงคโปร	์
(อันดับที่	๑	ของโลก)	อย่างไรก็ตาม	อันดับของประเทศไทยนั้น
ไม ่ เปลี่ยนแปลงมากนัก	 จากรายงานประจ�าป ี	 ๒๕๔๙	 
ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที	่๒๐	จาก	๑๕๕	ประเทศ	แตกต่าง
จากประเทศมาเลเซีย	 เกาหลีใต้	 และไต้หวันท่ีมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด๓	ส�าหรับล่าสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่	๒๑	จาก	๑๙๐	ประเทศทั่วโลก	
ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับป	ีพ.ศ.	๒๕๖๒๔	สาเหตุส�าคัญประการหนึง่
เกิดขึ้นจากมาตรการการควบคุมการประกอบกิจการหรือการ
ด�าเนนิการต่าง	ๆ	ของประชาชนท่ีต้องด�าเนนิการผ่านการอนมุติั	
การอนญุาต	 การออกใบอนญุาต	 การขึน้ทะเบยีน	 และการแจ้ง	
โดยท่ีกฎหมายหลายฉบับมิได้ก�าหนดระยะเวลาและข้ันตอน 
การด�าเนนิการของเจ้าหน้าทีไ่ว้อย่างชดัเจน	และนอกจากน้ี	การขอ
อนุญาตด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของประชาชนจะต้องติดต่อกับ 
หน่วยงานราชการหลายแห่ง	ตวัอย่างเช่น	การขอรบัใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงานหรอืใบอนญุาตขยายโรงงานจ�าพวกที	่ ๓	
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๕	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๑๓๒	ตอนที่	๔	ก	ลงวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๘.
๖	 	 เทียนสว่าง	 	 ธรรมวนิช,	 การวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต	 เพ่ือลดขั้นตอน 

การด�าเนินการและการอนุญาตท่ีไม่จ�าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน,	 รายงานทีดีอาร์ไอ,	 ฉ.๑๗๕,	
(เมษายน	๒๕๖๔):	๑,	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๔,	http://www.tdri.or.th.

๗	เรื่องเดียวกัน,	๒๐.

ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	หรอืการขอรบัใบอนญุาต	
ร.ง.	๔	ซึง่มข้ัีนตอนหลงัจากการยืน่ค�าขอ	 ดงัน้ี	 ๑.	 ขัน้ตอนการ 
ตรวจสอบท�าเลสถานที่ตั้งโรงงาน	 อาคาร	 โรงงาน	 เครื่องจักร	 
ความถกูต้องของเอกสาร	และจดัท�ารายงานการตรวจสอบใช้เวลา
ไม่เกิน	๓๐	วนั	๒.	ข้ันตอนการพจิารณาอนญุาตใช้เวลาไม่เกนิ	๕๐	วนั	
และขัน้ตอนการแจ้งผลการพจิารณาให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบใช้เวลา
ไม่เกิน	๑๐	วัน	๓.	การขอรับใบอนุญาต	ร.ง.	๔	ใช้ระยะเวลา
รวมไม่เกิน	๙๐	วัน	ทั้งนี	้ยังไม่รวมระยะเวลาในการสั่งให้ผู้ยื่น
ค�าขอจัดการเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน	 และไม่
รวมเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดไว้	การก�าหนดระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาตไว้นาน
ย่อมสร้างต้นทุนให้แก่ประชาชนผู้ยื่นขอใบอนุญาต	

กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่มีอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก 
หลายฉบับมีความเชื่อมโยงผูกพันกับการประกอบธุรกิจของประชาชน 
หรือภาคเอกชน	 ในอันที่จะต้องด�าเนินการยื่นค�าขออนุญาต
ด�าเนินการจากส่วนราชการหลายแห่ง	 นอกจากนี้	 กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก�าหนดระยะเวลา	 
รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ยื่น
ค�าขอเพ่ือประกอบการพิจารณา	 รวมถึงไม่ได้มีการก�าหนด 
ขั้นตอนในการพิจารณาของเจ ้าหน ้าที่ ไว ้อย ่างชัดเจน	 
จนท�าให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชน 
เกินสมควร	 อาทิ	 การขออนุญาตประกอบกิจการด้านการค้า	 
การอุตสาหกรรม	การท่องเท่ียวและการโรงแรม	เป็นต้น	จึงอาจ
ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจ	 และท�าให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการ
แข่งขันกับต่างประเทศ	 ดังนั้น	 เพื่อให้มีกฎหมายกลางท่ีจะ
ก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มี 
ความชดัเจน	รวมท้ังมกีารจดัตัง้ศนูย์บรกิารร่วมเพ่ือรับค�าร้องและ
ศนูย์รบัค�าขออนุญาต	ณ	 จุดเดียว	 และเพื่อให้การบริการด้าน
ข้อมลูทีช่ดัเจนเก่ียวกบัการขออนญุาต	ตลอดจนเป็นการอ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	 
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘๕	พระราชบัญญัติ
ฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัการอนุญาต	การจดทะเบียนหรอืการแจ้งทีม่ี
กฎหมายหรือกฎก�าหนดให้ต้องขออนุญาต	 จดทะเบียน	 หรือ
แจ้ง	 ก่อนด�าเนินการใดโดยให้ใช้บังคับกับการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐกับประชาชน	 แต่ไม่ใช้กับการประสานงาน

บริการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง	 โดยก�าหนด 
ให้หน่วยงานของรฐั	ได้แก่	ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกิจ	องค์การมหาชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 หรือกิจการอื่นใดของรัฐท่ีมีภารกิจ
เก่ียวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต	 การอนุมัติ	 การ 
จดทะเบียน	 การข้ึนทะเบียน	 การรับแจ้งการให้ประทานบัตร	
และการให้อาชญาบัตร	ตามกฎหมายหรอืกฎ	หน่วยงานของรฐั
นั้นโดยผู้อนุญาตตามกฎหมายจะต้องด�าเนินการจัดท�าคู่มือ
ส�าหรับประชาชนทุกงานบรกิาร	 แต่มใิห้ใช้บังคับแก่รัฐสภาและ
คณะรฐัมนตร	ีการพจิารณาพพิากษาคดีของศาลและการด�าเนนิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี	 การบังคับคดี	 และ
การวางทรัพย์	 การด�าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา	การอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม	 และการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ 
ทางทหารด้านยุทธการ	 รวมทั้งตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมยุทธภัณฑ์	 และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของ
เอกชน	และก�าหนดหน้าท่ีของผูอ้นญุาตและการพิจารณาอนญุาต	
หน้าทีข่องคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	 คณะรฐัมนตร	ี และ
ศนูย์รบัค�าขออนุญาต	และที่ส�าคัญคือ	ในมาตรา	๑๒	วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้ก�าหนดให้มีการตรา 
พระราชกฤษฎกีาเพือ่ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตช�าระค่าธรรมเนยีม
ต่อใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่อใบอนุญาตได้

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 รัฐบาลได้มีนโยบายในการอ�านวย 
ความสะดวกให้การประกอบธุรกิจของประชาชนเพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อดึงดูด 
การลงทุนจากต่างประเทศ	 จึงได้มีการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน	เพือ่พจิารณา	ปรับปรุงหรอืยกเลิกกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน	 
โดยได้มีแผนการปฏิรูปกฎหมายในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัการประกอบอาชพีและการด�าเนนิธุรกจิของประชาชน	และ
การปรบัปรงุกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการอนญุาตในการประกอบ
ธรุกจิ	โดยมเีป้าหมาย	คอื	การยกเลกิการอนุญาตให้ได้อย่างน้อย 
ครึ่งหนึ่ง	ส�าหรับการอนุญาตที่ให้ใช้ต่อไปได้จะลดความยุ่งยาก
ในการขอใบอนุญาตนั้น	 ๆ	 ให้มีเท่าท่ีจ�าเป็นเท่านั้น๖	 ได้แก	่
กระบวนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	 ซ่ึงมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
จ�านวน	๑,๐๙๔	ฉบับ๗
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ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
การก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 ๑๓๘	 ตอนท่ี	 ๓๕	 ก	 
ลงวันที	่๑๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔.โดยก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
สามารถช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น
ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตได้๘	 และก�าหนดช่องทางส�าหรับผู้รับ 
ใบอนญุาตซึง่ประสงค์จะช�าระค่าธรรมเนยีมการต่ออายใุบอนญุาต
แทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตไว้หลายช่องทาง	 ไม่ว่าจะ
เป็นสถานท่ีท�าการของผูอ้นญุาต	หรอืผ่านช่องทางหนึง่ช่องทาง
จุดบริการรับช�าระค่าธรรมเนียม	ได้แก่	ธนาคาร	ศูนย์บริการร่วม
หรือศนูย์รับค�าขออนญุาต	ช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์	หรอืช่องทาง
อื่นใดที่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 และได้
ก�าหนดค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตามรายชื่อพระราชบัญญัต ิ
และประเภทของใบอนุญาตไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้	
ซึง่มรีายชือ่พระราชบญัญัตจิ�านวน	๑๑	ฉบบั	ได้แก่	พระราชบญัญตัิ
มาตรฐานสินค ้าขาออก	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 พระราชบัญญัติ 
พันธุ์พืช	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน	 
พ.ศ.	๒๕๒๘	พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว	์พ.ศ.	๒๕๓๓	 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	พระราชบัญญัติ
วัตถอุนัตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	(เฉพาะกรณีทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ
ของกรมประมง	 กรมปศุสัตว์	 และส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	
พระราชบัญญัติควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	๒๕๔๒	พระราช
บัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	พระราชบัญญัติ
เคร่ืองส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชบญัญัตสิถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๕๙

นอกจากมาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระท่ีไม่
จ�าเป็นของประชาชนในการก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช�าระ 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุ
ใบอนญุาต	ตามพระราชกฤษฎกีาการก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาต
ช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการย่ืนค�าขอต่อ
อายใุบอนญุาต	พ.ศ.	๒๕๖๔	ดงักล่าวแล้ว	คณะรฐัมนตรไีด้มีมติ
เมื่อวันท่ี	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 เห็นชอบมาตรการลดภาระแก่
ประชาชนในการไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให ้
จากประชาชน	 โดยให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส	์ เพ่ือให้
สามารถใช้เลขประจ�าตวัประชาชนของผูม้าขอรบับริการในการ
เข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานต่าง	 ๆ	 ท่ีทางราชการออกให้เพื่อ
ประกอบการอนุมัติ	 อนุญาต	 ออกใบอนุญาต	 รับจดทะเบียน	 
รับจดแจ้ง	รับแจ้ง	การช�าระภาษีอากร	และค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ  
ได้ต่อไป	ซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิง่ขึน้

ในแผนปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ได้มีข้อเสนอให้มี
การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อลด
ขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จ�าเป็น	 และปรับปรุงระบบและขั้นตอน 
การอนุญาตให้สะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้น	 ตลอดจนก�าหนดให ้
หน่วยงานของรัฐต ้องเสนอแนวทางในการลดขั้นตอน 
การอนุญาตท่ีไม่จ�าเป็น	 โดยจะต้องน�ามาพิจารณาเป็นตัวชี้วัด
ในการประเมนิประสทิธภิาพการให้บรกิารของหน่วยงานนัน้ด้วย

๘ พระราชกฤษฎกีาการก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตช�าระค่าธรรมเนยีมการต่ออายใุบอนญุาตแทนการยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มาตรา ๓ และมาตรา ๔ บัญญัติว่า	

“มาตรา	๓	การต่ออายใุบอนญุาตตามรายชือ่พระราชบญัญตัแิละประเภทของใบอนญุาตทีก่�าหนดในบญัชท้ีายพระราชกฤษฎกีานี	้ผู้รบัใบอนญุาต
อาจช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตได้

มาตรา	 ๔	 ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	 ให้ช�าระค่าธรรมเนียม 
ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น	ณ	สถานที่ท�าการของผู้อนุญาต	หรือผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดดังต่อไปนี้

(๑)	จุดบริการรับช�าระค่าธรรมเนียม
(๒)	ธนาคาร
(๓)	ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับค�าขออนุญาต
(๔)	ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(๕)	ช่องทางอื่นใดที่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้ผู้อนุญาตจัดให้มีช่องทางส�าหรับรองรับการช�าระค่าธรรมเนียมตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 หรือ	 (๕)	 อย่างน้อยหน่ึงช่องทาง	 รวมทั้งก�าหนด 

รายละเอียดวิธีการช�าระค่าธรรมเนียม	และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป”
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เช่น	กฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร	กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามติ 
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน	 เป็นต้น๙	 อาจต้องใช้กระบวนการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ

ดงันัน้	จงึเหน็ว่า	นอกจากแผนการปฏิรปูกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน	 เพื่อพิจารณา	 ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของ
ประชาชนดังท่ีได้มีการตรากฎหมายแล้ว	 รัฐบาลยังจะต้องให้
ความส�าคัญกบัการก�าหนดกลไกของกฎหมายทีค่�านึงถงึต้นทนุ
และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนหรือผู้ประกอบการในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้	 ตามหลักกฎหมายที่มีคุณภาพ	
(Better	 Regulation)	 อย่างจริงจัง	 รวมทั้งควรก�าหนดกลไก 
ของกฎหมายท่ีเป็นการลดต้นทุนและภาระของประชาชนหรือ 
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายให้เหลือเพียงเท่าที่
จ�าเป็น	เนือ่งจากประชาชนหรอืผูป้ระกอบการมต้ีนทนุภาระใน
การปฏิบัติตามกฎหมายจ�านวนมาก	 ได้แก่	 ภาระทางการเงิน
ประเภทภาษี	อากร	ค่าธรรมเนียม	ค่าบริการ	ฯลฯ	(Financial	
cost)	 และบรรดาค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ประชาชนหรือ 
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องท�าตามกระบวนการหรือขั้นตอน 
ต่าง	 ๆ	 ทีก่ฎหมายก�าหนด	 (Compliance	 Cost)๑๐	 ตลอดจน 
ให้ความส�าคัญกับการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในภาครัฐให้มากขึ้น	 เช่น	 การเข้ารับบริการ	
กระบวนการอนญุาตใหม่	 การตรวจรบัค�าขอและการพิจารณา
ค�าขออนุญาต	 และการแจ้งผลการพิจารณาค�าขออนุญาต	
เป็นต้น	ท้ังนี	้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการให้บริการประชาชนหรอื
ผู้ประกอบการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	

สรุป
จากรายชือ่บญัชท้ีายพระราชกฤษฎกีาการก�าหนดให้ผูร้บั

ใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน 
การยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	พ.ศ.	๒๕๖๔	ดังกล่าว	จะเห็น
ได้ว่า	 มาตรการอ�านวยความสะดวกยังไม่ครอบคลุมไปถึงการ
ต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอื่น	 ๆ	 เนื่องจากกฎหมาย 
มหีลกัเกณฑ์การพจิารณาเพือ่น�าระบบอนญุาตมาใช้ในลกัษณะ	
กจิกรรมทีรั่ฐจะเข้ามาควบคมุหรอืก�ากบัดูแล	ได้แก่	๑.	กิจกรรม
ที่กระทบต่อสิทธิในชีวิต	 ร่างกาย	 สขุอนามยั	 การสาธารณสขุ	
ความมัน่คงและความปลอดภยัในการครอบครองทรพัย์สนิ	 และ
การด�ารงชีวิตของประชาชน	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
อาคาร	 กฎหมายว่าด้วยโรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม	กฎหมายว่าด้วยอาหาร	กฎหมายว่าด้วยยา	 
๒.	 กิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	 ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือประโยชน์สาธารณะ	 เช่น	กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลติอาวธุ
ของเอกชน	กฎหมายว่าด้วยแร่	 กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์และ
กจิการโทรคมนาคม	๓.	 กจิกรรมทีก่ระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
ในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	
เช่น	 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	 กฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต	
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	๔.	กจิกรรม
ทีจ่�าเป็นต้องใช้ความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทางหรือผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน	เช่น	กฎหมายองค์กรวิชาชีพ	และ	๕.	กิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	

๙	หลักเกณฑ์การพิจารณาการก�าหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย,	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	๑๑	–	๑๓,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	
๒๕๖๔,	http://www.krisdika.go.th.

๑๐	ปกรณ์		นลิประพนัธ์,	ต้นทุนของประชาชนและผูป้ระกอบการในการปฏบิตัติามกฎหมาย	เอกสารประกอบการบรรยายหลักสตูรผูบ้รหิารงาน
ด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	รุ่นที	่๖	หัวข้อ	“ระบบอนุญาต	ปัญหาและทางออก”	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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