
แนวทางการดําเนินงาน

โครงการทบทวนการอนุญาต

ของทางราชการ 
เดือนเดน นิคมบริรักษ 

ที่ปรึกษาโครงการ 



ภารกิจและเปาหมายของโครงการ 

การพัฒนาฐาน 

ขอมูลการอนุญาต 

(e-license registry) 

การทบทวน 

ความเหมาะสมของการอนุญาต 

(checklist) 

มีฐานขอมูลการอนุญาตท่ีประชาชนสามารถ

สืบคนไดตามหนวยงาน รหัสอุตสาหกรรม 

และกิจกรรม  

ปรับลดกฎ ระเบียบท่ีเปนอุปสรรค

ตอการประกอบธุรกิจ หรือเปน

ตนทุนตอเศรษฐกิจ/สังคมโดยไมมี

ประโยชนท่ีชัดเจน 



 ฐานขอมูลการอนุญาต (e-license registry) 

-  สามารถ search ขอมูลเก่ียวกับการขออนุญาต ตามชื่อหนวยงาน รหัส
อุตสาหกรรม (TSIC 5 digit) หรือ ลักษณะของธุรกิจได (เชน การกอสราง
ตึกคอนโดมีเนียม) 

- สามารถตรวจสอบขอมูลขั้นตอน ระยะเวลาในการดําเนินการ คาธรรมเนียม 
เอกสารที่ตองใช โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

- กฎ ระเบียบใดไมอยูในฐานขอมูลนี้ ไมสามารถบังคับใชในลักษณะที่เปนโทษ
ได (positive security) (ในอนาคต) 

- สามารถย่ืนขออนุญาต on-line ได (ในอนาคต) 

- ใชฐานขอมูลในการประเมินความจําเปนในการมีใบอนุญาต เชน จํานวนคํา
ขอ หรือ รับจดแจงรายไดจากคาบริการ ฯลฯ (ในอนาคต) 



นิยามของ “การอนุญาต” 

     การอนุญาต/ออกใบรับรอง 

  การจดทะเบียน 

 การขึ้นทะเบียน 

  การรับแจง 

  การอนุมัติ 

  การใหประทานบัตร/อาชญาบตัร 

  อ่ืนๆ 



ขั้นตอนในการทบทวนความเหมาะสมของการอนุญาต 

ทบทวน 300 
กระบวนงาน: 
ใบอนุญาตการทํางานของ
คนตางดาว/การจางคน
ตางดาว /ใบนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม/
การอนุญาตสงออกขาว 
ฯลฯ 

ทบทวน 300 
กระบวนงาน: การ
อนุญาตในกิจการคาสงคา
ปลีก/การตลาดแบบตรง/
ตั้งสถาบันเลี้ยงเด็กเอกชน/
ใบอนุญาตของสํานักงานค
กก. EEC 

ทบทวน 400 
กระบวนงาน 

ต.ค. 61 – ม.ค. 62 

ม.ค. – มี.ค. 62 

มี.ค.- พ.ค.62 
300 

600 
1000 



การคัดเลือกการอนุญาตที่จะทบทวน 

1. การอนุญาตท่ีเป็นปัญหาตามข้อเสนอของภาค

ธรุกิจและภาคประชาชน  

2. การอนุญาตท่ีมีจาํนวนการขอมากท่ีสดุ 

3. การอนุญาตท่ีเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตรช์าติหรือ

แผนการปฏิรปูประเทศ  

4. การอนุญาตของกระทรวงท่ีพร้อมดาํเนินการ  



วิธีการทบทวน 

1. เปนระบบ 

 ใช check list 

 

2. โปรงใส 

- การเปดเผยขอมูล 

-  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 



การทบทวนโดยใช Check list  

กฎหมาย  เศรษฐกิจ/สังคม ตนทุน  

1) มีกฎหมายท่ีใหอํานาจหรือไม 

2) มีการแกไขกฎหมายท่ีให

อํานาจหรือไม 

3) ขัด/ทับซอนกับกฎหมายอื่น

หรือไม 

4) ขัดกับพันธกรณีของไทยใน

ความตกลงระหวางประเทศ

หรือไม  

5) มีการประกาศกฎหมายท่ีให

อํานาจท่ีไหน 

 

1) มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน

หรือไม 

2) วัตถุประสงคสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมปจจุบัน

หรือไม 

3) การบังคับใชมีประสิทธิภาพ

หรือไม (จากขอมูลเชิง

ประจักษ) 

4) มีวิธีการท่ีลดตนทุนหรือไม 

• คาจาง/คาธรรมเนียมในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย  

• ตนทุน เครื่องมือ อุปกรณ 

เครื่องมือ  

• คาเสียโอกาส 
 

 



วิธีการทํา check list (Decision Tree) 

1. มีกฎหมายท่ีใหอํานาจ

หรือไม 

2.  มีการยกเลิก ปรับปรุงหรือให

การยกเวนจากกฎหมายท่ีให

อํานาจหรือไม 

3. ขัดหรือทับซอนกับ

กฎหมายอ่ืนหรือไม  

4. ขัดกับพันธกรณีของไทยใน

ความตกลงการคาเสรีหรือไม 

5. มีการประกาศกฎหมายท่ีใหอํานาจ

ในราชกิจจานุเบกษาหรือไม 

มี 

ไมมี 

ไม 

ไม 

 

ประเมินดานเศรษฐศาสตรตอ 

มี 

ขอเสนอ: 

• คงเดิม 

• ยกเลิก 

• ปรับปรุง 

 

ไมมี 

มี 

ใช 

ขัด 

ไมมี 

7. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและ

เหมาะสมหรือไม 

8. วัตถุประสงคดังกลาวสอดคลองกับ

สภาพปจจุบันหรือไม 

9. การบังคับใชมีประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงคหลักหรือไม  

(ใชขอมูลเชิงประจักษ) 

10. มีทางเลือกในการลด

ภาระหรือลดตนทุน

อยางไร  



การอนุญาตที่ทบทวน 

แบบฟอรม 

กระบวนงาน 

ใบอนุญาต ใบอนุญาต 

การขอตอ
ใบอนุญาต 

แบบฟอรม 
บบ. 1 

การขอเปลี่ยน
ผูจัดการ 

แบบฟอรม 
บบ. 2 

การขอแจง
โฆษณา 

Check list 



ขอเสนอแนะ 

ใบอนุญาต 

ยกเลิก 

เปลี่ยนเปนการอนุมัติจดทะเบียน 

ตัดคุณสมบัติท่ีไมจําเปน 

กระบวนงาน 

เปลี่ยนการขอเปนการแจง 

ตัดดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 

แบบฟอรม 

ตัดเอกสารท่ีสามารถตรวจสอบจากหนวยงานราชการอ่ืนๆ 

ตัดเอกสารท่ีไมจําเปน (เชน ในการตอใบอนุญาต

ตองการเพียงเลขหมายของใบอนุญาต) 

ขอเสนอในการแกไข: 
• พระราชบัญญัต ิ

• ประกาศกระทรวง 

• ระเบียบกระทรวง 

• ประกาศกรม 

• ระเบียบกรม 



วิธีการทบทวน 

รวบรวม Check-
list จากเอกชน 

หนวยงาน
ราชการ และ 
ประชาชน 

หนวย SS 
คนหา best 

practice 

การประมวลผล 
Check list โดย
หนวยงาน  SS 

จัดทําขอเสนอ
ในการปรับปรุง

การอนุญาต 

ประเมินตนทุน
ท่ีสามารถ
ประหยัดได 

 

ยกเลิก ปรับปรุง 

คงเดิม 



ขั้นตอนในการนาํเสนอขอเสนอ 

หนวย SS 

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง/ยกเลิกกฎหมายท่ีเปน

อุปสรรคตอการประกอบอาชีพและการดําเนินุรกิจของ

ประชาชน 

คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูป

กฎหมายระยะเรงดวน 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา 

หนวยงานรัฐท่ี

เก่ียวของ 



โครงสรางของหนวยงาน SS 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการฝาย
กฎหมาย 

ท่ีปรึกษาดาน
กฎหมาย 

กลุมงานทบทวน
กฎหมาย/ความ
จําเปนในเชิง

เศรษฐกิจ/สังคมที่ 1 

กลุมที่ 2 ...  กลุมที่ 3.... กลุมที่ 4... กลุมที่ 5... 

รองผูอํานวยการฝาย
ธุรกิจ/การประเมินตนทุน 

ท่ีปรึกษาดาน
เศรษฐศาสตร 

กลุมงานประเมิน
ตนทุน 

คณะท่ีปรึกษา 





กรุณาติดตามความคืบหนาของ

โครงการที ่

www.sslicense.go.th 
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