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แก้คอรร์ปัชนัท่ีต้นตอ : พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ * 

 

เมือ่วนัที ่ 22 มกราคม 2558 ไดม้กีารประกาศให ้ “พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558” เริม่มผีลใชบ้งัคบัเพื่อแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นทีม่มีานานของประชาชน ทัง้คน

ท ามาคา้ขายเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถงึพ่อคา้และนกัลงทุนจากต่างประเทศทีจ่ าเป็นตอ้งตดิต่อหน่วยงานของรฐั

เพื่อขออนุญาต อนุมตั ิจดแจง้ จดทะเบยีน ขึน้บญัช ีหรอื ออกเอกสารสทิธิ ์เช่น ท าบตัรประชาชน เสยีภาษ ี

ท าใบขบัขี ่ ขอใชไ้ฟฟ้าใชน้ ้าประปา แจง้ความทีโ่รงพกั ลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุ จดทะเบยีนการคา้ จา้งแรงงาน 

เป็นตน้ ทีร่วมกนัแลว้มมีากกว่า 3,000 เรือ่ง 

แมจ้ะรูด้วี่าการใหบ้รกิารประชาชนเป็นหน้าทีข่องรฐั แต่เมือ่ไปตดิต่อราชการเรามกัพบกบัความยุง่ 

ยากน่าเบื่อหน่าย เช่น ตอ้งตดิต่อกบัเจา้หน้าทีห่ลายคน หลายขัน้ตอน ใชเ้อกสารมาก รอควินาน ใชเ้วลา

มากโดยไม่รูแ้น่นอนว่าจะเสรจ็เมือ่ไหร ่ สถานทีไ่มส่ะดวกสบาย บ่อยครัง้ตอ้งเจอกบัเจา้หน้าทีไ่ม่รอบคอบใน

การตรวจเอกสารและการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หน้าทีท่ีไ่ม่ชดัเจนแน่นอน การท างานแบบน้ีนอกจากสรา้งภาระ

ใหก้บัประชาชนแลว้ยงัเป็นช่องทางใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัเรยีกรอ้งสนิบนเอาจากผูไ้ปตดิต่อใชบ้รกิารจนสรา้ง

ความเดอืดรอ้นและต้นทุนแก่ทุกคน ท าใหป้ระเทศตอ้งเสยีโอกาส เกดิความไมเ่ท่าเทยีมในการเขา้ถงึบรกิาร

ของประชาชน ความไมเ่ท่าเทยีมทางสงัคม - เศรษฐกจิและปญัหาอื่นๆ ตามมาอกีมาก 

ตัง้แต่ตน้ปี 2555 เป็นตน้มา องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ ไดเ้ริม่โครงการ “ฮัว้ไม่จา่ยใตโ้ต๊ะ” เพื่อ

แกป้ญัหาเหล่าน้ีจนประสพความส าเรจ็ครัง้แรกในการท างานรว่มกบั กทม.ในโครงการ “ใบอนุญาตยิม้” เมือ่ 

12 สงิหาคม 2555 เป็นโครงการทีก่ าหนดใหก้ารยื่นขออนุญาตก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนตอ้งไดร้บั

การอนุมตัภิายใน 30 วนั ต่อมาเมือ่ 6 พฤษภาคม 2556 องคก์รฯ ไดท้ างานรว่มกบัปลดักระทรวง

อุตสาหกรรมในเวลานัน้เพื่อหาทางแกไ้ขปญัหาการขอใบอนุญาตประกอบโรงงานหรอืใบ รง.4 จนน าไปสู่

การเปลีย่นแปลงระเบยีบและแนวทางการบรกิารใหมอ่ย่างน่าประทบัใจในเดอืน กรกฎาคม 2557 ทีผ่่านมา 

12 กรกฎาคม 2556 องคก์รฯ ไดร้บัแจง้ว่าส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา มกีารยกร่าง พ.ร.บ.

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... และขอใหท้างองคก์รฯ เสนอความเหน็

และมกีารประชุมแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ตามล าดบั ตลอดปี 2557 ทีผ่่านมามาองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ ได ้ 

* ผูเ้ขยีน ดร.มานะ นิมติรมงคล, เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 22 มกราคม 2558 
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รว่มกบัสถาบนัการศกึษา นักวชิาการและภาค ีไดเ้สนอต่อ คสช. สนช. และ สปช. ใหก้ าหนดความส าคญัใน

การตรา พ.ร.บ.ฉบบัน้ี เป็นแนวทางส าคญัเพื่อการปฏริปูการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีต่อ้งรบีท าใหส้ าเรจ็ จนมกีาร

ประกาศใช ้พ.ร.บ. อ านายความสะดวกฯ ทีส่าระส าคญั ดงันี้   

1. หน่วยงานของรฐั (หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ) ตอ้งปรบัปรงุ

กระบวนการใหบ้รกิาร ก าหนดระยะเวลาและขัน้ตอนการพจิารณาทีร่วดเรว็โดยผูย้ ืน่เรือ่งตอ้งสามารถตดิ 

ตามตรวจสอบได ้ ก าหนดรายการเอกสารและเงือ่นไขทีป่ระชาชนตอ้งตระเตรยีมและมคีู่มอืบรกิารทีช่ดัเจน

ไมส่รา้งภาระใหป้ระชาชนเกนิจ าเป็น 

2. ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีท่ีต่้องใหบ้รกิารหากเกดิความบกพรอ่ง รวมทัง้

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีทิธิร์อ้งเรยีนหรอืฟ้องรอ้งทางแพ่งและอาญาไดต้ามแต่กรณ ี

3. หากหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารในฐานะเจา้ของอ านาจตามก าหนดทีจ่ะพจิารณาอนุญาตอนุมตัิ มคีวาม

บกพรอ่งคอืไมส่ามารถใหบ้รกิารหรอืใชอ้ านาจหน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งเหมาะสม ให ้ กพร. มหีน้าทีพ่จิารณา

และรายงานการท างานทีข่าดประสทิธภิาพของหน่วยงานนัน้ต่อ ครม. และ ครม. อาจมกีารตัง้ศูนยร์บัค าขอ

อนุญาตใหท้ าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการรบัค าขออนุญาตต่างๆได้ 

4. ใหม้กีารทบทวนกฎระเบยีบและความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารอนุญาตอนุมตั ิ ในเรือ่งต่างๆ ทุก 5 ปี 

หรอืเมือ่เหน็ควร 

5. ให ้ กพร. ท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการตรวจสอบว่าระบบและขัน้ตอนทีห่น่วยราชการเสนอมานัน้

เหมาะสมหรอืไมห่รอืควรเพิม่เตมิอยา่งไร 

กล่าวโดยสรุป พ.ร.บ.ฉบบันี้ไดก้ าหนดใหก้ารบรกิารประชาชนทุกอย่างตอ้งสะดวก รวดเรว็ โปรง่ใส

และสรา้งภาระใหก้บัประชาชนน้อยทีสุ่ด พ.ร.บ.ฉบบัน้ีจงึเป็นการตัง้กตกิาใหมเ่พื่อคนืความสะดวกให้

ประชาชน โดยหน่วยงานของรฐัตอ้งปรบัปรงุวธิกีารท างานของตนใหม้ขี ัน้ตอน เอกสาร กระบวนการทีง่่าย

และมเีท่าทีจ่ าเป็น มคีู่มอืบรกิารทีช่ดัเจน มมีาตรการใหต้รวจสอบไดว้่าก าลงัเดนิเรือ่งไปถงึไหน และควรตอ้ง

ปรบัปรงุทุกอยา่งแมก้ระทัง่ท าอย่างไรผูใ้ชบ้รกิารจะไม่ตอ้งมารอนานๆ รวมทัง้เรือ่งเลก็น้อย เช่น จดัระบบรอ

ควิและสถานทีพ่กัรออย่างเหมาะสม  
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เพื่อใหค้นไทยไดร้บัประโยชน์โดยไมต่อ้งรอให ้พ.ร.บ.นี้มผีลบงัคบัเตม็ทีใ่นอกี 180 วนันบัจากมกีาร

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ดงันัน้เพื่อไมใ่หทุ้กอยา่งตอ้งเริม่ตน้กนัในอกีหกเดอืนขา้งหน้า ผูเ้ขยีนมขีอ้มลู

และขอ้เสนอทีเ่ป็นประโยชน์ ดงันี้ 

1. ทีผ่่านมา กพร.ไดร้ว่มมอืกบัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม ศกึษาการจดัท ามาตรฐานการบรกิาร

ประชาชน (Service Level Agreement – SLA) กบัหลายหน่วยงานและคบืหน้าไปมากแลว้ จงึขอให้

น าผลงานเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการบรกิารใหม่ของทุกหน่วยงาน 

2. มกีรณศีกึษาทีเ่ป็นความส าเรจ็ในการพฒันาการใหบ้รกิารทีค่วรน ามาเป็นตน้แบบได ้ เช่น กรณกีาร

ท าหนังสอืเดนิทาง ท าใบขบัขี ่ท าบตัรประชาชน และการออกใบ รง.4 เป็นตน้ 

3. ควรมกีารอบรมใหทุ้กหน่วยงานรบัรูว้ตัถุประสงคแ์ละแนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ.นี้ โดยทนัท ี

4. ทุกหน่วยงานราชการทีต่อ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.น้ี ควรเริม่ตน้การศกึษา ก าหนดวางแนวทางในทนัท ี

ไมต่อ้งรอใหถ้งึก าหนด 180 วนัทีก่ฎหมายก าหนดเพื่อใหม้เีวลาในการทดลองและทบทวนแกไ้ข 

5. เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยสมบรูณ์ จงึควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หรู้ว้่า สทิธขิอง

ประชาชนตามกฎหมายนี้คอือะไร หน่วยงานของรฐัมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งไรและถา้ไมเ่ป็นไปตาม 

นัน้ประชาชนจะท าอะไรไดบ้า้งเพื่อรกัษาสทิธิข์องตนหรอืเสนอใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอื่นๆ ต่อไป 

การให้บริการของหน่วยงานราชการต้องอาศยัทัง้ระบบ คนและทศันคติของคนท างานเป็น

ตวัขบัเคล่ือน ถ้าคนท างานอย่างมีวินัย มีความรบัผิดชอบ มีจิตส านึกในหน้าท่ีกจ็ะไม่มีปัญหาอะไร 

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ ฉบบัน้ีจึงมาช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการท างานแบบเช้าชาม

เยน็ชาม ท างานแบบง่ายๆ โดยไม่ยอมเปล่ียนแปลง แม้บริบทของสงัคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะ

พฒันาไปมากแล้ว แต่กฎหมายน้ีจะเกิดคณุประโยชน์อย่างมากได้ ต้องมีการปรบัวิธีคิดในการ

ท างานของข้าราชการท่ีให้บริการประชาชนอย่างเอ้ือเฟ้ือมิใช่เจ้าขนุมลูนาย และควรก าหนดให้

ชดัเจนว่าในเร่ืองใด “รฐั” จะท าหน้าท่ีในการควบคมุและเรื่องใดต้องเน้นท่ีการอ านวยความสะดวก 

การผลกัดนัจนเกดิกฎหมายทีช่่วยลดเงือ่นไขของการคอรร์ปัชนัหรอืการเรยีกรบัสนิบนทีต่น้ตอเช่น

กรณนีี้ เป็นอกีบทเรยีนส าคญัทีย่นืยนัว่า “เราสามารถเอาชนะคอรร์ปัชนัได้ ถ้าเราไม่น่ิงเฉยแต่ต้อง

ช่วยกนัคิดหาหนทางและร่วมมือกนัสร้างการเปลีย่นแปลงประเทศไปสู่อนาคตทีดี่กว่า” 

         


