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 ปจจบุนัประเทศไทยเรามกีฎหมายทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วของกบัการขออนญุาต การอนมุตั ิการจดทะเบยีน 
และการขึน้ทะเบยีน จากสวนราชการและหนวยงานของรฐัเพือ่ดําเนนิการในเรือ่งตาง ๆ  เปนจํานวนมากมาย
หลายฉบบัดวยกนัซึง่เปนภาระแกประชาชน นอกจากนี ้กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการอนญุาตบางฉบบันัน้
ไมไดกาํหนดระยะเวลา หรอืรายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีจ่าํเปนทีจ่ะตองใชยืน่เพือ่ประกอบ
การพิจารณา หรือไมมีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน อันเปนการ
สรางภาระและเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ เกินสมควร 
ดังนั้น เพื่อใหมี “กฎหมายกลาง” ที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 
และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูล
ที่ชัดเจนเก่ียวกับการขออนุญาตซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
จงึไดเสนอรางพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. .... 
ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุม 
ครัง้ที ่๒๕/๒๕๕๗ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ ทีผ่านมา ไดพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ฉบับดังกลาวแลวไดลงมติเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
 “พระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ฉบับนี ้ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที ่๔ ก เมือ่วันพฤหสับดทีี ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
และมีผลใชบังคับเม่ือพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ 
มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 ๑จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดการประชุมสัมมนา เรือ่ง พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมือ่วนัพธุที ่๑๑ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘ ณ หองแกรนดบอลรมู ชัน้ ๔ โรงแรมมริาเคลิ
แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑
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จุลนิติ

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและเปดโอกาสใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐซึ่งมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมคีวามรู ความเขาใจ รวมท้ังเตรียมความพรอมในการปฏิบตังิานใหเปนตาม
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
และปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยมี นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
นายปกรณ  นิลประพันธ  กรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงานดังกลาว

 สําหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

   ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ไดแสดงปาฐกถาโดยสรุปวา 
ในการพิจารณาร างพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ที่ประชุม
ไดมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. .... โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพรอม
เพ่ือดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว อาทิ 
การจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชน การจดัตัง้ศนูยบรกิารรวม 
การจัดระบบและกระบวนการในการทํางาน รวมท้ัง

การสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรที่เปนพนักงานเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวมหรือ
ศูนยรับคําขออนุญาต เปนตน โดยควรจัดทําใหแลวเสร็จกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ 
ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับขอสังเกตดังกลาว จึงไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อเผยแพร
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
รวมทั้งเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนประชาสัมพันธขอมูล
ใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไป
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 สําหรับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบบันีซ้ึง่ตอไปนีจ้ะเรยีกวา “พระราชบญัญตักิารอนญุาตฯ” ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เม่ือวันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะมผีลใชบงัคบัเมือ่พน ๑๘๐ วนันบัแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป การกาํหนดวนัใชบงัคบัของพระราชบญัญตัฉิบบันีพ้จิารณาแลวจะเหน็ไดวามไิดกาํหนดใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกับพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ตามปกติ 
ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ 
ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการอื่นใด
ของรฐั ทีม่ภีารกจิเกีย่วกบัการพจิารณาการออกใบอนญุาต การอนมุติั การจดทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน 
หรือการรับแจง ไดมีเวลาในการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานที่ 
เครือ่งมอืเครื่องใช หรือการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย

 อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณาถึง “สภาพปญหาและอุปสรรคของการติดตอกับทางราชการ” 
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจะพบวามปีญหาและอุปสรรคซ่ึงสรางภาระใหแกประชาชนในหลายประการ 
ดังนี้
 ประการแรก  ปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลือง
 จากการสอบถามขอมลูกฎหมายทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบัการอนญุาต การอนมุตั ิการจดทะเบยีน 
หรือการขึน้ทะเบยีน หรอืมกีจิกรรมท่ีตองมกีารอนญุาตหรอือนมุตั ิพบวามจีาํนวนประมาณ ๖๐๐ ฉบบั 
ซึง่แสดงใหเหน็ถงึกรณทีีป่ระชาชนตองมกีารเดนิทางไปตดิตอกบัทางราชการเพือ่ขออนญุาต ขออนมุตั ิ
จดทะเบยีน หรอืข้ึนทะเบยีนเปนจํานวนมาก เชน การสรางบานหรือตอเตมิท่ีอยูอาศยั การเปลีย่นช่ือสกุล 
การยายทะเบียนบาน และการนําเขาหรือสงออกสินคา เปนตน จะดําเนินการไดตองขออนุญาตจาก
ทางราชการกอนทัง้สิน้ โดยการทีก่ฎหมายกาํหนดใหการดาํเนนิการในเรือ่งตาง ๆ  ตองขออนญุาตกอนนัน้ 
ในแงมุมหนึ่งก็ถือเปนความจําเปนของทางราชการที่ตองการจะคุมครองประโยชนของสวนรวม
หรือมีสารบบเพ่ือควบคุมและตรวจสอบ แตอยางไรก็ตาม การมีกฎเกณฑที่กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาตเปนจํานวนมากก็เปนภาระแกประชาชน ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตในแตละครั้ง
จาํเปนตองเดินทางมาติดตอกบัทางราชการ ซึง่การเดินทางดังกลาวเปนการสรางภาระใหแกประชาชน
เปนอยางย่ิง โดยเฉพาะชาวบานท่ีไมรู จักสถานท่ีทําการของหนวยงานราชการท่ีตนตองเดินทาง
ไปติดตอ ซึ่งตองเร่ิมตนดวยการสืบเสาะเพ่ือแสวงหาวาสถานท่ีนั้นตั้งอยูท่ีไหน บางแหงก็อยูในซอย
และอยูทายซอยก็มี เมื่อหาเจอแลวภาระตอมาก็คือการเดินทาง ซึ่งบางคนกวาจะมาถึงไดตองนั่งเรือ
แลวมาตอรถยนต จากนัน้ตองนัง่รถจักรยานยนตรบัจางเพือ่ใหมาถงึทีห่มาย สวนคนทีม่รีถยนตสวนตวันัน้
แมจะเดนิทางไดโดยสะดวกกวากต็าม แตตองแบกรบัภาระคาน้ํามนัทีม่รีาคาแพงซึง่บางครัง้แมจะขบัรถ
มาถึงทีห่มายแลวแตยงัตองขบัรถวนไปวนมาเพือ่หาทีจ่อดรถซึง่กวาจะจอดไดตองเสยีเวลาและสิน้เปลอืง
คานํ้ามันเปนอยางมาก ทั้งนี้ นอกจากจะสิ้นเปลืองคาใชจายในการเดินทาง เชน คานํ้ามันรถ คาแท็กซี่
หรอืคารถโดยสารดังกลาวแลว ประชาชนยงัตองสิน้เปลอืงคาใชจายเกีย่วกบัคาธรรมเนยีมการขออนุญาต 
ขออนุมัติ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนในอัตราตาง ๆ อีกดวย

creo
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 ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีมีความลาชา
 ในการติดตอกับทางราชการนอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลืองแลว ยังมีปญหา
เก่ียวกับระยะเวลาหรือความลาชาในการรับบริการดวย กลาวคือ ในการติดตอกับทางราชการน้ัน
แมประชาชนจะเดนิทางมาถงึหนวยงานราชการเชาเพยีงใดกต็าม แตกไ็มสามารถเขารบับรกิารไดทนัที 
ทัง้นี ้เพราะตองเขาแถวเพือ่ตอควิรบับตัรสาํหรบัเขารบับรกิารเสยีกอน ซึง่เปนการเสยีเวลาและบางครัง้
ควิทีไ่ดรบักเ็ปนลาํดับทีย่าวมาก ดงันัน้ แมจะมารับบริการภายในเวลาทําการชวงเชาแตกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จก็อาจจะเปนชวงเวลาบาย ทัง้นี ้ในการเขารบับริการก็อาจจะเจอการพูดจาหรือการแสดงกริยา
ทีไ่มสภุาพของเจาหนาที ่ซึง่บางทีเราควรเห็นใจเน่ืองจากเจาหนาทีน่ัน้ตองคอยใหบรกิารและตอบคําถาม
ซํ้า ๆ แบบเดิมมาตลอดท้ังวันและอาจจะทําหนาที่นี้ติดตอกันมาเปนเวลาหลายป เมื่อเจอประชาชน
ซักถามปญหาที่วนเวียนเหมือนเดิมก็อาจจะมีความเบื่อหนายและใหบริการที่ไมเหมาะสมได 

 ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่มีความยุงยาก
 การรับบริการจากเจาหนาที่นอกจากจะมีปญหาเรื่องความลาชาแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขัน้ตอนในการใหบรกิารท่ีมคีวามยุงยากและหลายข้ันตอนดวย โดยบางคร้ังการตดิตอ
กับทางราชการเพื่อขออนุญาตหรืออนุมัติไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียวแตตอง
มาติดตออีกหลายคร้ังจึงจะเรียบรอย และบางกรณีอาจจะตองย่ืนเอกสารหรือคําขออนุญาตไวกอน
แลวเจาหนาที่จึงจะพิจารณาอนุญาตใหในภายหลังเพราะมีหลายกระบวนการท่ีตองดําเนินการอีกมาก 
ซึ่งบางครั้งก็ผานพนไปหลายเดือนจนประชาชนผูยื่นคําขอตองยอนกลับมาสอบถามความคืบหนาเอง
และอาจจะไดรับคําตอบวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นไวเดิมนั้นไมครบถวนจะตองรวบรวมและยื่นคําขอ
มาใหมอีกครั้งจึงจะพิจารณาอนุญาตได นอกจากนี้ แบบฟอรมการใหบริการตาง ๆ ก็มีรายละเอียด
ใหกรอกเปนจาํนวนมากซึง่บางเรือ่งกเ็ปนขอมลูทีไ่มจาํเปน และบางกรณกีม็คีาํถามทีย่ดืเยือ้ใหตองตอบ
ซึ่งแตละขอตองทําความเขาใจและอาศัยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตอบคําถามดวย
 ดวยสาเหตุที่การติดตอกับทางราชการเปนการสรางภาระและกอใหเกิดความไมสะดวก
แกประชาชนในหลายประการ ทั้งเรื่องความสิ้นเปลือง ความลาชา และความยุงยาก ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนรูสึกอึดอัด มีความขัดของและไมอยากจะเดินทางมาติดตอกับทางราชการ แตอยางไรก็ตาม 
หากเราสามารถทําใหการติดตอกับทางราชการเปนการบริการท่ีมีความสะดวกเหมือนรานสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) โดยทั่วไป ดวยการขจัดความสิ้นเปลืองใหมีราคาถูกหรือประหยัดขึ้น และ
ขจัดความลาชาใหมีความรวดเร็ว รวมทั้งขจัดความยุงยากใหมีความเรียบงาย ก็จะไมมีใครอึดอัด
หรือขัดของ แตจะยินดีที่จะมาติดตอกับทางราชการ 
 ความไมสะดวกท่ีเกดิขึน้จากการติดตอกบัทางราชการน้ัน นอกจากจะทําใหประชาชนมีความอึดอดั
และขัดของดังกลาวแลว ยังสงผลกระทบหรือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาดังนี้ 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประการแรก  ปญหาเกี่ยวการทุจริตคอรรัปชั่น 
 เนือ่งจากเม่ือใดก็ตามท่ีประชาชนไดรบัความไมสะดวก เม่ือน้ันก็จะด้ินรนเพ่ือหาความสะดวกใหได 
โดยวิธีการที่จะหาความสะดวกหรือสรางความสะดวกใหกับตนเองก็มีหลายระดับ เริ่มจากระดับแรก
ซึ่งเปนวิธีการที่งายที่สุดคือ การพูดจาที่ไพเราะออนหวาน แตหากวิธีการนี้ยังไมไดรับความสะดวก
ก็อาจจะตองแสดงความเคารพหรือนอบนอมซ่ึงบางคนถึงขนาดกมลงกราบเพ่ือใหไดความสะดวกก็ได 
ระดับตอมาคือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสะดวก และระดับสุดทายซึ่งเปนระดับ
ที่รุนแรงที่สุดคือ การใหเงินหรือติดสินบนเพื่อซื้อความสะดวก ทั้ง ๓ ระดับดังกลาวลวนเปนวิธีการ
ทีก่อใหเกดิการทจุรติคอรรปัชัน่ซึง่เปนสิง่ทีไ่มพงึปรารถนาในระบบราชการทัง้สิน้ ดงันัน้ การทีห่นวยงาน
ราชการตาง ๆ  ในปจจุบนัพยายามท่ีจะปฏิรปูโดยเฉพาะในเร่ืองการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ยอมมีวตัถุประสงคเพือ่ไมเปนการบบีบังคบัใหประชาชนจนมุมซ่ึงในทีส่ดุกจ็ะดิน้รนเพือ่หาความสะดวก
โดยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวนั่นเอง 

 ประการทีส่อง ปญหาเกีย่วกบัขดีความสามารถในการแขงขนัและโอกาสในการลงทนุของประเทศ
เนื่องจากการติดตอกับทางราชการในประเทศไทยมีความไมสะดวก โดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ยุงยากซับชอน และใชเวลานานเกินความจําเปน ดังนั้น จึงทําใหนักลงทุนหรือ
ผู ประกอบการตาง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีคิดจะลงทุนในประเทศไทยเปล่ียนใจ
หรือยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ เชน ลาว เวียดนาม และเมียนมาร ซึ่งเห็นวา
เปนประเทศที่มีความสะดวกมากกวาประเทศไทย อันเปนการสงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขัน 
โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ทั้งนี้ จากขอมูล “รายงาน Doing Business” ซึ่งเปนรายงานที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นเปนประจํา
ทกุปเพือ่สรางดชันคีวามงายในการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business Index) ไดทาํการสาํรวจ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในหลายมิติ 
อาทิ การเร่ิมตนประกอบธุรกิจ การขออนุญาตต้ังโรงงาน การขออนุญาตกอสราง การขอสินเช่ือ การชําระ
ภาษี การดําเนินกระบวนการฟองหรือบังคับคดี และการคุมครองนักลงทุน เปนตน ซึ่งดัชนีดังกลาว
จะเปนตวัชีว้ดับรรยากาศการลงทุนของแตละประเทศท่ีสาํคญั โดยรายงาน Doing Business ประจําป 
ค.ศ. ๒๐๑๔ นั้น อันดับความงายในการประกอบธุรกิจของไทยอยูอันดับที่ ๑๘ จาก ๑๘๙ ประเทศ 
ซึ่งสูงที่สุดเปนอันดับที่ ๖ ในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร (อันดับที่ ๑ ของโลก) ฮองกง มาเลเซีย 
เกาหลีใต และไตหวนั อยางไรก็ตาม อนัดบัของประเทศไทยน้ันไมเปล่ียนแปลงมากนักเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปทีผ่าน ๆ  มาซ่ึงแตกตางจากประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต และไตหวนั ทีม่แีนวโนมดขีึน้อยางเห็นไดชดั 
นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาความงายในการประกอบธรุกจิในแตละมติแิลว มติทิีป่ระเทศไทยไดอนัดับตํา่กวา
อนัดบัในภาพรวม (อนัดบัที ่๑๘ ของโลก) มากคอื การเริม่ตนประกอบธรุกิจ (อนัดบัที ่๙๑) การขอสนิเชือ่ 
(อนัดบัท่ี ๗๓) การชําระภาษี (อนัดบัที ่๗๐) และการชําระบัญชเีพ่ือเลิกกิจการ (อนัดบัที ่๕๘) ซึง่สาเหตุ
สําคัญประการหน่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ 
ของประชาชนนัน้ตองดาํเนนิการผานการอนมุตั ิการอนญุาต การขึน้ทะเบยีน การจดทะเบียน และการแจง 
โดยกฎหมายหลายฉบบัมไิดกาํหนดระยะเวลาและขัน้ตอนในการดาํเนนิการของเจาหนาทีไ่วอยางชัดเจน 
รวมทั้งการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ของประชาชนจะตองติดตอกับหนวยงานหลายแหง

creo
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จุลนิติ

 จากสภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ังผลกระทบท่ีไดรบัจากการติดตอกบัทางราชการดังกลาว 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ และใหเรงรัดพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อเปนการ
ลดขัน้ตอนและลดการขออนญุาตทีไ่มจําเปนเพือ่ใหเหมาะสมกบัภาคธุรกจิ สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึง่มีนายมีชยั  ฤชุพนัธุ  อดีตประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ 
เปนประธาน ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวจึงไดยกรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่กาํหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาต
ใหชัดเจนและสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุมตั ิอนญุาต จดทะเบียน ขึน้ทะเบียน และรบัแจง เปนตน ใหชดัเจน รวมท้ังมกีารจัดตัง้
ศูนยบริการรวม ซึ่งอาจจะเรียกเปนภาษา อังกฤษวา “One Stop Service” เพื่อลดข้ันตอนและ
ลดการขออนุญาตที่ไมเหมาะสม

 ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเปนกฎหมายแลวนั้น จึงเปนกาวสําคัญท่ีจะอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนในการติดตอกบัทางราชการไดอยาง “เรว็ขึน้” (faster) “งายขึน้” (easier) 
และ “ถกูลง” (cheaper) รวมท้ังมุงใหการปฏิบตัริาชการเปนไปดวยความโปรงใส ความรับผดิชอบ 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสุขกับประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ โดยมีหลักการที่สําคัญ๒ ดังนี้ 

 ๑. การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
  “คูมือสําหรับประชาชน” เปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับคําขออนุญาตและ
เปนรายละเอียดทีใ่หประชาชนไดรบัทราบเกีย่วกบักระบวนการขัน้ตอน รวมถงึระยะเวลาในการอนญุาต
ทีป่รากฏอยูในคูมอืสําหรับประชาชน โดยผูทีม่หีนาทีใ่นการจัดทาํคูมอืสาํหรับประชาชน ไดแก “ผูอนุญาต” 
อันหมายถึง ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต โดยจะตองดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชนในทุกประเภทของการอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนีไ้ดประกาศในราชกจิจานเุบกษา กลาวคอื ตองแลวเสรจ็ภายในวนัจันทรที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  โดยคูมือสําหรับประชาชนดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
  (๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ
  (๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ 
  (๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ 
  นอกจากน้ี หนวยงานของรฐัอาจจะกําหนดใหประชาชนสามารถยืน่คาํขออนญุาตผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

  ๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, เอกสารเผยแพร สืบคนจาก www.opdc.go.th.
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 อนึ่ง เมื่อสวนราชการไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับที่มีผลทําใหตองเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏ
ในคูมือสําหรับประชาชน การเปล่ียนแปลงน้ันยอมไมกระทบถึงการย่ืนคําขอท่ีไดยื่นไวโดยชอบ
กอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหมมีผลใชบังคับ แตหากกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหม
ไดมีการเปล่ียนแปลงอันเปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ ก็ใหนําการเปล่ียนแปลงน้ันมาใชบังคับกับการ
ยื่นคําขอที่ไดยื่นไวโดยชอบกอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับมีผลใชบังคับได
 สําหรับการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนใหผูที่จะมาย่ืนคําขออนุญาตทราบน้ัน เม่ือหนวยงาน
ของรัฐใดไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว หนวยงานของรัฐนั้นจะตองปดประกาศ
คูมือสําหรับประชาชนไว ณ สถานท่ีที่กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตในเร่ืองนั้น ๆ และเผยแพรทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งนี้ หากประชาชนตองการท่ีจะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดทําสําเนาใหโดยอาจจะคิดคาใชจายหรือไมก็ได
 ทัง้นี ้เม่ือสวนราชการไดจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชนในแตละกระบวนการของการออกใบอนญุาต 
การอนุมตั ิการจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร หรอืการใหอาชญาบัตรแลว 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูทีม่หีนาท่ีในการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลา
ในการพจิารณาอนญุาตหรอือนมุตั ิฯลฯ ดงักลาววามคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิาร
กจิการบานเมอืงทีด่หีรือไม หากเห็นวาขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวในคูมอืสาํหรับประชาชนน้ัน
มคีวามลาชาเกินสมควร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอาํนาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณา
สั่งการใหดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วได

 ๒. หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
  เมื่อประชาชนผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขออนุญาต
หรืออนุมัติ ฯลฯ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขออนุญาต โดยแบงการพิจารณาออกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
  (๑)  กรณีคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน
      ในกรณทีีค่าํขอไมถูกตองหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใดตามทีร่ะบใุนคูมอืสาํหรบั
ประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่คนดังกลาวแจงใหผูยื่นคําขอทราบในทันท ีเพื่อใหดําเนินการดังนี้
      -  กรณีที่ผู ยื่นคําขอสามารถแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ก็ใหผูยื่นคําขอดําเนินการในทันที
      -  กรณีที่ผูยื่นคําขอไมสามารถแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะน้ัน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ทีจ่ะตองยืน่เพิม่เตมิ และกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว 
พรอมท้ังใหพนักงานเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยพนักงานเจาหนาที่จะตอง
มอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูยื่นคําขอ เพื่อผูยื่นคําขอเก็บไวเปนหลักฐาน

creo
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  (๒)  กรณีคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวน
      ในกรณทีีค่าํขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลกัฐานครบถวนตามท่ีระบใุนคูมอืสําหรบั
ประชาชน หรือผูยื่นคําขอไดมีการแกไขตามขอ (๑) ดังกลาวเรียบรอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ที่เก่ียวของและผูอนุญาตดําเนินการตามคําขอใหแลวเสร็จตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีระบุไวในคูมือ
สาํหรับประชาชน โดยพนกังานเจาหนาทีจ่ะเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เติมอืน่มไิด หรอืจะปฏิเสธ
การพจิารณาคาํขอโดยเหตแุหงความไมสมบรูณของคาํขอหรอืความไมครบถวนของเอกสารหรอืหลกัฐาน
ไมได

  (๓)  กรณีผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณทีีผู่ยืน่คําขอไมขอแกไขเพิม่เตมิคาํขอหรอืไมสงเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิตามทีพ่นักงานเจาหนาที่
ไดแจงตามขอ (๑) ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการคืนคําขอ พรอมทั้งแจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผูยื่นคาํขอมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณคําสั่งคืนคําขอ
ของพนักงานเจาหนาได ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือจะย่ืนคําขอใหมก็ได 
แตในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่น
คําขอนั้นใหมภายในระยะเวลาดังกลาว

 ๓. การควบคุมการดําเนินการและความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่
  พระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไดกาํหนดหลกัเกณฑการดําเนนิการ รวมทัง้ความรับผดิของพนกังานเจาหนาทีแ่ละผูอนุญาตในกรณตีาง ๆ  
เพื่อควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้

  (๑)  การควบคุมการดําเนินการของผูอนุญาตใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน
      ในกรณีทีป่ระชาชนผูยืน่คาํขอไดยืน่คาํขอท่ีมคีวามสมบูรณ ครบถวน ตอพนักงานเจาหนาที่
ผูมหีนาท่ีรบัคําขอแลว ผูอนญุาตจะตองดําเนนิการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีคูมอืสาํหรบั
ประชาชนกําหนดไว และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ แตหาก
ผูอนุญาตดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนแลว 
ผูอนุญาตจะตองดําเนินการแจงใหผู ยื่นขออนุญาตทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหงความลาชา
ทกุ ๗ วนั จนกวาจะพิจารณาแลวเสรจ็ พรอมทัง้ใหสงสาํเนาการแจงดงักลาวใหคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกคร้ัง ทั้งนี้ หาก ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุ 
หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต ให ก.พ.ร. 
รายงานตอคณะรัฐมนตรีโดยมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานนั้นก็ได

  (๒)  ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
      ในกรณทีีป่ระชาชนผูยืน่คาํขอไดยืน่คาํขอตอพนกังานเจาหนาทีผู่มหีนาทีใ่นการรบัคาํขอ 
และพนกังานเจาหนาทีไ่ดตรวจสอบคาํขอวาเปนคาํขอทีค่รบถวนถกูตองตามทีก่าํหนดไวในคูมอืสาํหรบั
ประชาชนแลว แตปรากฏวาในระหวางการพจิารณาของพนกังานเจาหนาทีพ่บวา คาํขออนญุาตนัน้
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ไมสมบูรณหรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไมครบถวนโดยเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ทจุรติของพนกังานเจาหนาทีจ่นทาํใหผูอนญุาตไมอาจอนญุาตได ผูอนญุาตมอีาํนาจสัง่การตามทีเ่หน็
สมควร และมีหนาที่ในดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเร็ว

  (๓)  ความรับผิดของผูอนุญาต
      หากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตามคูมือสําหรับประชาชนแลวไมแจง
ใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วัน หรือหากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาไมแลวเสร็จตามคูมือสําหรับ
ประชาชนแลวไมแจงเปนหนังสือใหผู ยื่นคําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแหงความลาชาทุก ๗ วัน 
และสงสาํเนาใหคณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบทกุครัง้ ใหถอืวาผูอนญุาตกระทําการหรือละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย

 ๔. การจัดตั้งศูนยบริการรวม 
  พระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กาํหนดใหสวนราชการตาง ๆ จดัตัง้ “ศนูยบรกิารรวม” หรอืภาษาองักฤษเรียกวา “One Stop Service” 
ขึ้นภายในสวนราชการนั้น ๆ เพื่อใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานรับคําขอและช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการอนุญาตตาง ๆ  ตามกฎหมายวาดวยการอนญุาตทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งสมัพนัธกนัจากหลากหลาย
สวนราชการในสงักดักระทรวงมาไว ณ สถานทีแ่หงเดยีวกนั ทัง้นี ้เพือ่ใหประชาชนสามารถดาํเนนิการ
ไดหลายเรือ่งพรอมกนัในคราวเดยีว ไมวาจะเปนการตดิตอสอบถาม การขอทราบขอมลู การขออนุญาต 
หรอืการขออนมัุติในเรือ่งใด ๆ  ทีเ่กีย่วของแลวแตกรณ ีโดยตดิตอเจาหนาที ่ณ ศนูยบรกิารรวมเพยีงแหงเดยีว
ทัง้นี ้การจัดตัง้ศนูยบรกิารรวมดวยดังกลาวตองเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด อยางไรก็ตาม การจัดตั้งศูนยบริการรวมดังกลาว บางประเทศอาจจะไมเรียกวา “One Stop 
Service” ก็ได แตจะเรียกวา “Single Window” หรือ “One Door Service” ซึ่งหมายถึง สถานที่
ทีอ่าํนวยความสะดวก (Convenience Place) ในการใหบรกิารของทางราชการไดหลายเร่ืองพรอมกัน
ในคราวเดียวแกประชาชนอยางรวดเร็ว

 ๕. การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต
  กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหจัดตั้ง “ศูนยรับคําขออนุญาต” ขึ้นไดเฉพาะ
ในกรณีจําเปนและสมควรเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยมีฐานะเปน
สวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได โดยอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และอาจจะใหมีสาขาของศูนยรับคําขอ
อนุญาตดังกลาวประจํากระทรวงหรอืประจําจังหวดัดวยก็ได ทัง้นี ้ศูนยรบัคาํขออนุญาตหรือสาขาของ
ศูนยอนุญาตนั้นเปนศูนยกลางในการรับคําขอเฉพาะเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อ
กฎหมายวาดวยการอนุญาตที่จะใหอยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาตเทานั้น
  โดยเมื่อจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตดังกลาวแลว กําหนดใหดําเนินการและมีผลดังตอไปนี้
   (๑)  ในกรณีที่ผูยื่นคําขออนุญาตไดยื่นคําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน หรือชําระ
คาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลว ใหถือวาไดมีการยื่นคําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือชําระคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตนั้นแลว
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  (๒)  ในกรณีที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการย่ืน
คําขออนุญาต ใหศูนยรับคําขออนุญาตนําสงคลังเปนรายไดแผนดินหรือสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี พรอมทั้งแจงใหหนวยงานผูอนุญาตทราบ
  (๓)   ในกรณีที่หนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลัง ใหศูนย
รบัคาํขออนญุาตหักเงินดงักลาวแทน และสงมอบเงนิทีห่กัไวนัน้ใหแกหนวยงานของผูอนญุาต โดยใหศนูย
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงานผูอนุญาต
  (๔)  สาํหรับระยะเวลาท่ีระบไุวในคูมอืสาํหรับประชาชนน้ัน ใหนบัแตวนัทีศ่นูยรบัคาํขออนุญาต
สงเรื่องใหผูอนุญาต โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเร่ืองใหผูอนุญาตไมชากวา ๓ วันทําการ 
หากศนูยรบัคําขออนญุาตสงเรือ่งใหผูอนุญาตชากวา ๓ วนั หรือไมสง ใหนาํเรือ่งกระทาํการหรอืละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตมีเหตุสุดวิสัย   
  ทั้งนี้ ศูนยรับคําขออนุญาตมีหนาที่ดังตอไปนี้
  (๑)   รับคําขอและคาธรรมเนียม รวมตลอดท้ังคําอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
  (๒)   ใหขอมูล ชี้แจง และแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการอนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปน
  (๓)   สงคําขอ หรือคําอุทธรณ พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ตดิตามเรงรดัหนวยงานดงักลาวเพือ่ดาํเนนิการใหถกูตองภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้ คูมือสําหรับประชาชน หรือกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ
  (๔)   กรณีที่ศูนยรับคําขอเห็นวาหลักเกณฑหรือวิธีการในการย่ืนคําขอมีรายละเอียด
หรือกําหนดใหตองสงเอกสารท่ีไมจําเปน หรือเปนภาระเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดาํเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
  (๕)  รวบรวมปญหาและอปุสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรบัคาํขออนุญาต
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
  (๖)   เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาเกี่ยวกับ
การอนุญาตตาง ๆ รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น

 ๖.  การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต 
  เนือ่งจากระบบการควบคมุการประกอบกจิการหรอืการดาํเนนิการตาง ๆ  ในปจจบุนันัน้ตองผาน
การอนมุตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต ขึน้ทะเบยีน หรอืแจง ซึง่กฎหมายหลายฉบบัไมมกีารกาํหนดระยะเวลา
และข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีไวอยางชัดเจน รวมท้ังการขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ
ยงัตองตดิตอกบัหนวยงานหลายแหง โดยตัวอยางของการขอใบอนุญาตท่ีใชเวลานานมาก เชน การขอรบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานจําพวกท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ซึ่งมีขั้นตอนหลังการยื่นคําขอ๓ ดังนี้

  ๓กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อางใน อิสรกุล  อุณหเกตุ, บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ...., สบืคนจาก http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/07/Licensing-Facilitation
-Act_web.pdf ขอมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘.
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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
ทั้งสิ้นไมเกนิ ๙๐ วัน ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงระยะเวลาในการส่ังใหผูยื่นคําขอจัดการเอกสารและหลักฐาน
ใหถูกตองครบถวน และไมรวมเวลาในการขออนุมัติจากหนวยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
  จากตัวอยางของข้ันตอนการพิจารณาอนุญาตท่ีมีความยุงยากซับซอนและใชเวลานาน 
ซึ่งเปนการสรางตนทุนใหแกประชาชนผูยื่นขอใบอนุญาตมากเกินความจําเปน พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหในกรณี
ที่มีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการท่ีไดรับใบอนุญาตน้ันมีลักษณะ
เปนกิจการหรือการดําเนินการท่ีตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ทั้งนี้ เมื่อหนวยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตไดรับคาธรรมเนียมแลว หนวยงานดังกลาวตองออกหลักฐานการตออายุ
ใบอนญุาตใหแกผูรบัใบอนญุาตโดยเรว็ และใหถอืวาผูรบัใบอนญุาตไดรบัการตอใบอนญุาตตามกฎหมาย
นั้นแลว ซึ่งหลักการดังกลาวจะเปนการลดข้ันตอนการขออนุญาตใหเหลือเทาที่จําเปน และชวยลด
ทั้งระยะเวลาและตนทุนที่ใชในการดําเนินการได รวมทั้งทําใหการเร่ิมตนประกอบธุรกิจและการ
ขออนุญาตตาง ๆ มีความงายยิ่งขึ้น 

 ๗.  การทบทวนกฎหมาย 
  กฎหมายไดกาํหนดใหหนวยงานของรัฐทกุประเภทท่ีมกีารใหบรกิารประชาชน อาท ิสวนราชการ
ทั้งในสวนกลางและในจังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบัน 
การศึกษา และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังสภาวิชาชีพตาง ๆ เปนตน ตองพิจารณาทบทวนกฎหมาย
ของหนวยงานท่ีใหอํานาจในการอนุญาตหรืออนุมัติวาสมควรจะปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิก
การอนุญาตหรือการอนุมัต ิหรือจดัใหมมีาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรืออนมุติัหรอืไม ในทกุระยะ
เวลา ๕ ป นับแตวันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ เวนแตมีความจาํเปนหนวยงานจะดําเนินการดังกลาว
ในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจะตองเสนอผลการพิจารณาทบทวน
กฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตฯ หรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทน
การอนญุาตฯ โดยคณะรฐัมนตรตีองรบัฟงความคดิเหน็ของคณะกรรมการพฒันากฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนประชาชนคนหนึ่ง
มีความเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับหลักการของกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งความคิดเห็นของวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดปาฐกถาไวดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” 
ที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๗๒

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จุลนิติ

การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร 
ใหมคีวามชดัเจน รวมทัง้การจดัตัง้ศนูยบรกิารรวมเพือ่รบัคาํรอง และศนูยรบัคาํขออนญุาต ณ จดุเดยีว 
เพือ่บริการประชาชนและใหขอมลูทีช่ดัเจนเกีย่วกับการขออนุญาต จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอประชาชน
ในอันที่จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการติดตอกับทางราชการไดอยางรวดเร็วเพราะสามารถ
ดําเนินการตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและไมตองติดตอกับหนวยงานหลาย ๆ แหง 
 รวมทั้งการกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองรับผิดทางวินัยหรือตองถูกดําเนินคดีหากพนักงาน
เจาหนาที่นั้นตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานโดยประมาทเลินเลอหรือโดยทุจริต
เปนเหตุใหคาํขอไมสมบรูณหรอืเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน จะชวยใหการปฏิบตัริาชการเปนไปดวย
ความโปรงใส มคีวามรบัผิดชอบ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนการลดขัน้ตอนทางกฎหมาย
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจนั้นจะชวยลดระยะเวลาและลดตนทุนในการดําเนินการ 
รวมท้ังลดปญหาการใชอํานาจดุลพินิจของเจาหนาที่ที่อาจจะเปดชองใหมีการเรียกรับสินบน
เพื่อเรงรัดกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งมีแนวโนมที่จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น และกระทบ
ตอขีดความสามารถในการแขงขัน โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึถอืเปนกาวสาํคญัทีจ่ะชวยใหการตดิตอกบัทางราชการของประชาชนเปนไปอยางสะดวก 
รวดเรว็ยิง่ขึน้ (faster) มคีวามงายขึน้ (easier) และมตีนทนุหรอืคาใชจายทีถ่กูลง (cheaper) อนักอใหเกดิ
ประโยชนสุขแกประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่กําหนดไว 
 อน่ึง แมพระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
จะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกประเภทท่ีมีการใหบริการประชาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และสถาบันการศึกษา เปนตน 
รวมทั้งใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให
ตองขออนญุาต จดทะเบยีน หรอืแจง แตอยางไรกต็าม พระราชบัญญัตฉิบบันีม้ใิหใชบงัคับแกหนวยงาน
และการดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
 (๒)  การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลและการดาํเนนิงานของเจาหนาทีใ่นกระบวนการพจิารณาคดี 
การบังคับคดี และการวางทรัพย
 (๓)  การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 (๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 (๕)  การอนญุาตทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบตักิารทางทหารดานยทุธการ รวมทัง้ตามกฎหมายเกีย่วกบั
การควบคุมยุทธภัณฑ และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
 โดยขอยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือ
กับหนวยงานใดดังกลาวถือเปนขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่งซ่ึงประชาชนที่ติดตอกับทางราชการ
จําเปนตองรับทราบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป. 


