
 
หลักเกณฑการพิจารณาการกําหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย 

 
 

 

๑. สภาพปญหา 
 

 
  โดยที่มาตรการที่รัฐของแตละประเทศนํามาใชเพ่ือควบคุมการประกอบกิจการ  
การประกอบอาชีพ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของบุคคลมีลักษณะแตกตางกันไปตามระบบกฎหมาย
และระบบราชการของประเทศนั้น ๆ โดยอาจจําแนกมาตรการควบคุมที่มีการนํามาใชอยางแพรหลาย
ได เปน ๒ กลุม ไดแก  (๑) มาตรการควบคุมกอนหนา (ex ante control) เชน การอนุญาต  
การรับรอง การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน และ (๒) มาตรการควบคุมภายหลัง (ex post control) 
เชน การแจงกอนการดําเนินการ หรือการกําหนดกฎเกณฑใหเอกชนตองปฏิบัติ  
  สําหรับระบบอนุญาตนั้น ที่ผานมานับไดวาเปนมาตรการหลักที่ประเทศทั้งหลาย
นิยมนํามาใชควบคุมการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพของบุคคล โดยประเทศไทย 
ปจจุบันพบวามีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่กํากับดูแลเก่ียวกับการประกอบกิจการหรือเพื่อการ
ประกอบอาชีพที่ใชระบบใบอนุญาตจํานวน ๑๔๙ ฉบับ โดยยังไมรวมมาตรการควบคุมการประกอบ
กิจการในลักษณะอื่น เชน การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน การรับรอง หรือการจดแจง เปนตน  
อีกทั้งยังมีการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกระบวนงาน ที่เก่ียวของกับการอนุญาตเปนจํานวนมาก 
โดยการนําระบบใบอนุญาตซึ่งเปนมาตรการควบคุมกอนหนามาใชมีผลใหรัฐตองตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของบุคคล ตลอดจนการดําเนินการที่เก่ียวของกอนที่จะพิจารณาใหสิทธิตาม
กฎหมายแกบุคคล๑ การดําเนินการของรัฐดังกลาวตามกฎหมายจึงกอใหเกิดขอโตแยงวาลาสมัย  
หมดความจําเปน ไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ  
การดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ  นอกจากนี้ ระบบอนุญาตยังมี

 
  ๑สรุปจากปาฐกถาในหัวขอพิเศษ “ทําไมประเทศไทยตองทบทวนการอนุญาต” โดยศ.ดร.วษิณุ 
เครืองาม  “โครงการทบทวนการอนุญาต Thailand’s Smart & Simple License” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
  ข้ันตอนที่เก่ียวของกับระบบอนุญาต 
  ๑. ตองมีการขออนุญาต กรอกแบบฟอรม หนวยงานราชการบางแหงจะตองมีการไปติดตอ  
และไปพบกับเจาหนาที่ราชการ 
  ๒. มีขอบระยะเวลาการขออนุญาตตามท่ีกําหนดไว หากเกินระยะเวลาที่กําหนดไมสามารถขอ
ใบอนุญาตได 
  ๓. ขั้นตอนการแสดงเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่ 
  ๔. มีกระบวนการพิจารณาวาจะไดรับการอนุญาตหรือไม 
  ๕. ขั้นตอนการออกใบอนุญาต 
  ๖. ขั้นตอนการเสียคาธรรมเนียม หากมีการเสียคาธรรมเนียมจํานวนมากจะเปนภาระแก
ประชาชน 
  ๗. ขั้นตอนการตอใบอนุญาต 
  ๘. เรื่องการอุทธรณการขอใบอนุญาต 
  ๙. การขออนุญาตเรื่องเดียวแตมีความเก่ียวของกับใบอนุญาตหลายใบ 
 



๒ 
 

ผลกระทบในดานอ่ืน ๆ เชน เปนการสรางภาระ ขั้นตอน และตนทุนใหกับทั้งภาคประชาชน 
และตอระบบเศรษฐกิจ กอใหเกิดความไมแนนอนในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ฝายปกครอง
มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต โดยเฉพาะหากเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ
หรือมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมอันอาจนําไปสูการทุจริตของภาครัฐ  ดวยเหตุนี้ ระบบอนุญาต
จึงถูกมองวาเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของเอกชน ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการ
แขงขันอาจมีผลกระทบตอการจางงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในบางกรณียังอาจมี
ผลเปนการปดก้ันผูประกอบการรายใหมไมใหเขาสูตลาด ซึ่งไมเปนผลดีตอผูบริโภค 

 จากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการนําระบบอนุญาตมาใชเปนแรงผลักดันที่ทําให
ประเทศตาง ๆ เริ่มมีแนวคิดในการลดการใชระบบอนุญาตในกฎหมายนับแตทศวรรษที่ ๑๙๙๐  
เปนตนมา โดยมีพื้นฐานสําคัญจากแนวคิดที่วารัฐควรแทรกแซงกิจการทางเศรษฐกิจและสังคม 
ใหนอยลง ผูตรากฎหมายจึงควรใชระบบอนุญาตเพียงเทาที่จําเปนเทานั้น โดยจะตองเปนเรื่องที่มี
เหตุผลความจําเปนยิ่งยวดในการปกปองและคุมครองประโยชนสาธารณะ ไมมีมาตรการอื่นใด 
ที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดเทานั้น แนวคิดดังกลาวนี้ปรากฏเปนรูปธรรมในบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดหลักการไววารัฐพึงใชระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จําเปน และมาตรา ๒๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐตองตรวจสอบ
และพิจารณาจัดทํารางกฎหมายโดยไมใชระบบอนุญาต เวนแตมีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของ
ประเทศชาติหรือประชาชน หรือมีกรณีจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  ทั้งนี้ ในกรณีที่จําเปนตองมีระบบ
อนุญาต การกําหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นคําขออนุญาตดําเนินงานตางๆ  
ตองคํานึงถึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 

 
 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับระบบอนุญาตในกฎหมายตางประเทศที่สามารถนํามาใชกับระบบอนุญาต 
ในกฎหมายไทย 
 

 
  คณะทํางานฯ ไดศึกษากรอบกฎหมายและแนวปฏิบัติในการลดหรือเลิกระบบ
อนุญาตในตางประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการใชระบบ
อนุญาตในประเทศไทย สรุปไดดังนี ้
  ๒.๑ การใชระบบอนญุาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตามกฎหมายของสหภาพยุโรป  
        ขอกําหนดของสหภาพยุโรปวาดวย “บริการตลาดภายใน” (Directive 
2006/123/CE du Parlement européen eu du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux 
services du marché intérieur) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ขอกําหนดบริการ” หรือ “ขอกําหนด 
Bolkestein” ซึ่งใชบังคับแกการประกอบกิจการที่เปนบริการ อันเปนไปตามภารกิจหลักของสหภาพ
ยุโรปในการสราง “ตลาดภายใน” ใหผูประกอบการคาบริการจากรัฐภาคีสามารถประกอบกิจการ 
ในเขตตลาดภายในไดอยางเสรี ไดกําหนดหลักสําคัญเก่ียวกับการใชระบบอนุญาต (régimes 
d’autorisation) ไวในมาตรา ๙ ใหรัฐภาคีสามารถนําระบบอนุญาตมาใชกับการประกอบกิจการ
บริการไดก็ตอเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้  
 



๓ 
 

        (๑) การใชระบบอนุญาตไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัต ิ
        (๒) มีความจําเปนตองใชระบบอนุญาตเนื่องดวย “เหตุผลสําคัญยิ่งเกี่ยวกับ
ประโยชนของสวนรวม” (raison impérieuse d’intérêt général) ซึ่งตามมาตรา ๔ ของขอกําหนดฯ  
ไดใหนิยามคําดังกลาวไวโดยตองเปนเหตุที่ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปยอมรับ ซึ่งรวมถึงเหตุ
ดังตอไปนี้ ความสงบเรียบรอยสาธารณะ ความปลอดภัยของประชาชน สุขอนามัยของประชาชน  
การรักษาความสมดุลทางการเงินของระบบสวัสดิการสังคม ฯลฯ  
       (๓) ไมมีมาตรการอ่ืนที่มีผลกระทบนอยกวาอันจะทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไวได  
       นอกจากนี้ ขอกําหนดดังกลาวยังไดวางกรอบการใชอํานาจในการพิจารณา
อนุญาตของเจาหนาที่ (มาตรา ๑๐) เพ่ือปองกันมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ และกําหนด 
หลักเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตท่ีจะตองมีความชัดเจน โปรงใส และไมสรางภาระคาใชจาย
แกผูขออนุญาตจนเกินสมควร (มาตรา ๑๓)  
  ๒.๒ การลด-เลิกระบบอนุญาตในกฎหมายฝรั่งเศส  
        ในฝรั่งเศส การลด-เลิกระบบอนุญาตในกฎหมายมีฐานความคิดมาจากนโยบาย
ลดความซับซอนของระบบราชการ (politique de simplification administrative) ที่เริ่มมีการ
ดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐ และมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความยุงยากและลดภาระตนทุน
ของเอกชนที่เกิดจากการบังคับใชระบบอนุญาตในกฎหมาย รัฐบาลฝรั่งเศสไดมีการนํามาตรการ 
ทางกฎหมายมาใชในการลด-เลิกระบบอนุญาตจํานวนหลายมาตรการ ดังนี้  
        (๑) การนําระบบแจงกอนดําเนินการมาใชแทนที่ระบบอนุญาต  
   การนําระบบแจงกอนดําเนินการมาใชไดรับการยอมรับวาเปนทางเลือกที่
พึงนํามาใชแทนระบบอนุญาต และเปนมาตรการสําคัญท่ีจะชวยลดความซับซอนของระบบราชการได 
เพราะเปนกลไกที่เอ้ือตอการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐสภาฝรั่งเศสไดมีการตรากฎหมาย
อนุญาตใหรัฐบาลตรารัฐกําหนดเพื่อนําระบบแจงกอนดําเนินการไปใชแทนที่ระบบอนุญาต โดยเฉพาะ
ในเรื่องการประกอบกิจการของบริษัทเอกชนและการประกอบวิชาชีพของบุคคล พรอมทั้งมีการ
กําหนดกลไกการคัดคานการแจงโดยเจาหนาที่ วิธีการตรวจสอบควบคุมในภายหลัง รวมทั้ง 
บทกําหนดโทษไวดวย (Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à 
simplifier le droit) 
 (๒) การนําระบบแจงและขึ้นบัญชีไปใชแทนการรับรองโดยเจาหนาที่ 
ฝายปกครอง  
 (๓) การยกเลิกมาตรการควบคุมโดยไมมีมาตรการควบคุมอื่นมาแทนที่ เชน 
กรณีกังหันลมผลิตไฟฟา (éoliennes) ที่กําหนดใหมีมาตรการควบคุมเฉพาะกังหันลมที่อยูบนบก สวน
กังหันลมที่ตั้งอยูนอกชายฝงทะเล ซึ่งไมมีผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ไมอยูภายใต
มาตรการควบคุมใด ๆ  
 (๔) การปรับปรุงระบบอนุญาตใหมีความเรียบงาย เชน การวางหลักใหมที่วา
การนิ่งเฉยของฝายปกครองมีผลเทากับเห็นชอบหรือที่เรียกวา “ระบบอนุญาตโดยปริยาย” (principe 
du silence valant acceptation) ซึ่ งมีที่ มาจาก “ขอ กํ าหนดบริการ” ของสหภาพยุ โ รป 
การใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือการนําเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่ออํานวย 
ความสะดวกในกระบวนพิจารณาอนุญาต  
 



๔ 
 

  ๒.๓ การตรากฎหมายกลางเกี่ยวกับระบบอนุญาตใชบังคับในสาธารณรัฐจอรเจีย 
    ระบบอนุญาตเปนระบบบังคับสําหรับการประกอบกิจการท่ีมีความเก่ียวของ
กับชีวิต รางกาย สุขภาพ การสาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือประโยชนสาธารณะ โดยสาธารณรัฐจอรเจียมีการตรากฎหมายกลางขึ้นใชบังคับ เรียกวา  
“The Law on Licenses and Permits” และมีการกําหนดบัญชีรายชื่อใบอนุญาต/การอนุญาตตาง ๆ 
ที่อยูภายใตกฎหมายนี้ (an exhaustive list) 
  ๒.๓.๑ ประเภทใบอนุญาต 
   ใบอนุญาตของสาธารณรัฐจอรเจีย มีสองประเภท ไดแก 
   (๑) ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ (the license to exercise an 
activity) เปนใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว โดยใบอนุญาตประเภทนี้จะโอน
ใหแกผูอ่ืนไมได 
   (๒ )  ใบอนุญาตให เปนผู มี สิทธิ ใช  ( the license to use applies) 
ใบอนุญาตประเภทนี้กอใหเกิดสิทธิแกผู ถือครองใบอนุญาตในการใชทรัพยากรบางอยาง เชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใบอนุญาตประเภทนี้สามารถโอนใหแกผูอื่นได 
   ๒.๓.๒ แนวทางการขอรับใบอนุญาตแตละประเภท 
   (๑) the license to exercise an activity ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาต 
ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตองยื่นเอกสารหลักฐาน ระบุประเภทใบอนุญาตที่ประสงคจะไดรับ
ตอเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งหลักฐานการชําระเงินเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาต หรือคาธรรมเนียม 
การอนุญาต แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ระบบการออกใบอนุญาตหรือการอนุญาตของสาธารณรัฐจอรเจีย 
ใชรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one stop shop principles)  นอกจากนี้ ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตจะใชระยะเวลาในการพิจารณาสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
และใชระยะเวลายี่สิบวันสําหรับกรณีที่เปนการอนุญาต หากลวงพนระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้น 
ไดรับอนุญาต 
   (๒) the license to use applies ผูที่ประสงคจะไดรับใบอนุญาตประเภทนี้ 
ตองเขารวมการประมูล โดยผูที่ใหราคาสูงท่ีสุดและมีคุณสมบัติและผานหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ  
ตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต จะเปนผูท่ีไดรับสิทธิในการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้นไป ผูที่ไดรับใบอนุญาต
ประเภทนี้สามารถโอนใบอนุญาตใหแกผูอ่ืนโดยการใหเชาหรือขายสิทธิการเปนผูใชก็ได เวนแตกรณีท่ีเปน
การใชทรัพยากรธรรมชาติในเขตไหลทวีปในทะเลดํา การโอนใบอนุญาตดังกลาวตองไดรับความยินยอม 
จากรัฐบาลจอรเจีย 
   ๒.๓.๓ ระบบการออกใบอนุญาตหรือการอนุญาตลวงหนา (preliminary 
license/permit) เปนระบบที่สรางขึ้นเพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนภายในประเทศและจาก 
นักลงทุนตางชาติ โดยผูที่ประสงคที่จะขอรับใบอนุญาตนั้น ๆ ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ
ซึ่งตนประสงคจะขอรับใบอนุญาตโดยบรรยายรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับกิจการท่ีประสงค 
จะดําเนินการ ซึ่งเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตประเภทนี้ใหและสามารถประกอบกิจการไดทันที  ทั้งนี้  
มีเงื่อนไขวาผูนั้นมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
หรือการอนุญาต ใหครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด  ระบบการออกใบอนุญาตหรือการ
อนุญาตลวงหนาจะไมใชในกรณทีี่เปนการขอรับใบอนุญาตในประเภทดังตอไปนี ้
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    (๑) the license to use applies 
    (๒) ใบอนุญาตควบคุมอาคาร 
  (๓) ใบอนุญาตที่เก่ียวของกับอาวุธหรืออาวุธที่ใชทางการทหาร 
   ๒.๓.๔ การกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามใบอนุญาต 
   การกํากับดูแลโดยทั่วไปจะใชระบบการสุมตรวจปละครั้งตามปปฏิทิน  
เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น หรือกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองสงรายงาน 
   ๒.๓.๕ ความรับผิดในกรณีที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต 
   (๑) มีโทษทางอาญา (คาปรับ) สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พรอมทั้ง
กําหนดระยะเวลาเพ่ือใหปฏิบัติใหถูกตอง 
   (๒) ในกรณีที่ยังคงมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามใหถูกตองภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวดังกลาวคาปรับจะเพิ่มข้ึนเปนสามเทา 
   (๓) ในกรณีที่ยังคงมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามภายหลังจากท่ีไดรับโทษ
ปรับเปนสามเทาแลว ใหเจาหนาที่เพิกถอนใบอนุญาต 
  ๒.๔ การควบคุมสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายเยอรมัน๒   
  กฎหมายเยอรมันกําหนดกลไกที่ใชในการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ออกเปน ๓ ระดับ คือ 
 (๑) การควบคุมการใชสิทธิและเสรีภาพที่นอยท่ีสุด คือ กําหนดใหสามารถ
ประกอบกิจการไดโดยไมตองขออนุญาต แตรัฐสงวนสิทธิในการหามประกอบกิจการดังกลาว 
ในภายหลัง เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงาม 
  (๒) ระบบการจดแจง รัฐหามประกอบกิจการจนกวาจะไดแจงความประสงค 
ในการประกอบกิจการนั้นใหเจาหนาท่ีทราบเพ่ือใชเปนขอมูลในการสุมตรวจและอาจสั่งระงับ 
การดําเนินการที่ผิดกฎหมายได เมื่อแจงแลวจะมีการออกใบรับแจงใหเปนหลักฐาน โดยในชั้นรับแจง 
จะไมมีการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูจดแจงแตอยางใด เชน กฎหมายวาดวย 
การประกอบพาณิชยกิจ มาตรา ๑๔ กําหนดเปนหลักการ ใหผูประกอบการเชิงพาณิชยทุกประเภท
ตองจดแจงการดําเนินการกอน เวนแตเปนกิจการท่ีอาจกระทบตอสวนรวมจะตองไดรับอนุญาต  
หรือการประกันภัย การคาอาวุธ การทวงหนี ้เปนตน 
 (๓) ระบบอนุญาต ซึ่งเปนระบบที่ควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ที่เขมงวดที่สุด  
  สําหรับการพิจารณาเลือกใชระบบอนุญาตมีที่มาจากแนวคิดพื้นฐานวาบุคคล 
มีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ กิจการ หรือกระทําการบางอยาง แตเพ่ือประโยชน
สาธารณะในดานตาง ๆ รัฐจําเปนตองเขามาควบคุมดูแลเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธ ิ
และเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม เชน เรื่องการควบคุมการกอสรางอาคาร  
การขนสงมวลชน และกิจการรานอาหาร โดยในกฎหมายเยอรมันกําหนดวาจะตองไดรับใบอนุญาต 
รวมท้ังในเรื่องวิชาชีพมีการกําหนดใหตองจดทะเบียนหรือออกใบอนุญาตเมื่อผานการศึกษา 

 

  ๒สรุปจากรายงานการศึกษา เรื่อง การใชระบบอนุญาตและมาตรการอ่ืนทดแทนระบบอนุญาต
ในระบบกฎหมายตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กันยายน ๒๕๖๐, โดยนายณัฎพล  สกุลเมฆา, 
หนา ๓๙-๔๖.  
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และฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด เชน ทนายความ เภสัชกร งานฝมือ  ทั้งนี้ ระบบอนุญาต 
ในกฎหมายเยอรมัน เปน “การอนุญาตเชิงตรวจสอบ” กลาวคือ เปนสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถ
กระทําไดอยูแลว แตรัฐสงวนไวเพ่ือควบคุมตรวจสอบ รวมท้ังปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการ
ดังกลาว จึงกําหนดใหตองขออนุญาตกอน เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวปรากฏวามีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่ กําหนดก็ผูกพันใหตองออกใบอนุญาตใหตามคําขอ โดยสรุป 
ประเทศเยอรมันวางหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือใชระบบอนุญาตดังนี้  
 (๑) ตองพิจารณาประโยชนสาธารณะที่จะปกปองกับผลกระทบตอสิทธ ิ
และเสรีภาพของประชาชน ตองไดสัดสวนกัน หากมีทางเลือกอื่นที่สามารถนํามาใชไดนอกการการใช
ระบบอนุญาต และกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลนอยกวา ยอมถือวาการใชระบบอนุญาตนั้น 
เกินความจําเปน 
 (๒) หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายเพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ ใชในการ
พิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการจะตองมีความสอดคลองกับลักษณะของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กิจการนั้น 
 (๓) ระยะเวลาท่ีพนักงานเจาหนาที่จะใชในการพิจารณาอนุญาตตองเหมาะสม 
และไมกอใหเกิดอุปสรรคแกการประกอบกิจการ 
 ๒.๕ มาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการของประเทศญี่ปุน๓ 
  มาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการของญี่ ปุนมีหลายรูปแบบ  
โดยระบบการอนุญาตเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของมาตรการในการควบคุมซึ่งทางทฤษฎีสามารถจําแนก
มาตรการในการควบคุมไดเปน ๓ ประเภท คือ 
  (๑) มาตรการควบคุมท่ีเครงครัดสูง เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดหามประกอบ

กิจการหรือดําเนินการเวนแตจะไดรับคําสั่งอนุญาต คําสั่งอนุมัติ ใบอนุญาต หรือกําหนดใหเปน

ผูดําเนินการ โดยคําสั่งอนุญาตจะใชกับกรณีที่จําเปนตองรักษาผลประโยชนสาธารณะ เพราะการ

ดําเนินการหรือประกอบกิจการมีผลกระทบตอชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสภาพสังคม จึงหาม

ดําเนินการเวนแตหนวยงานผูรับผิดชอบมีคําสั่งอนุญาต เชน กฎหมายวาดวยผังเมือง กําหนดใหผูใด

จะดําเนินการพัฒนาในบริเวณเขตผังเมืองหรือในบริเวณเสมือนเขตผังเมืองตองไดรับคําสั่งอนุญาตจาก

ผูวาราชการจังหวัด คําสั่งอนุมัติจะใชกับกรณีท่ีกฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรฐานในการ

ดําเนินการไว หากผูยื่นคํารองดําเนินการตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานครบถวนแลว หนวยงานที่

รับผิดชอบจะมีคําสั่งอนุมัติ ใบอนุญาต มีหลักการเดียวกับคําสั่งอนุญาตและคําสั่งอนุมัติ กลาวคือ 

หามมิใหกระทําการเวนแตจะไดรับใบอนุญาต เชน การประกอบกิจการธนาคาร การประกอบกิจการ

ประกันสุขภาพ เปนตน การใหเปนผูดําเนินการ เปนกรณีที่รัฐยินยอมใหผูยื่นคํารองดําเนินการ 

อยางใดอยางหนึ่ง โดยผูยื่นคํารองมีสวนเขารวมจัดทําบริการสาธารณะ รัฐจึงมีความจําเปนตอง

ควบคุมมาตรฐานการดําเนินการเปนพิเศษ โดยหนวยงานผูรับผิดชอบจะเปนผูพิจารณาถึงมาตรฐาน

ของระบบและความพรอมของผูยื่นคํารองเปนสําคัญ เชน การใหบริการเก่ียวกับการพยาบาล  

การใหบริการสถานดูแลผูสูงอายุ เปนตน 

 

  ๓สรุปจากรายงานการศึกษา เรื่อง การใชระบบอนุญาตและมาตรการอ่ืนทดแทนระบบอนุญาต
ในระบบกฎหมายตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กันยายน ๒๕๖๐, โดยนายนิธิพัฒน  สินเพ็ง,  
หนา ๕๘-๖๒.   
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  (๒) มาตรการควบคุมที่เครงครัดปานกลาง เปนกรณีที่หนวยงานผูรับผิดชอบ 

มีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอเท็จจริงไวลวงหนา และจะดําเนินการตรวจสอบพิจารณาวาผูยื่นคํารอง

ดําเนินการตามเงื่อนไขหรือมีขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวหรือไม หากเปนไปตามท่ีกําหนดจะทําการ

รับรองหรือขึ้นทะเบียน เชน การรับรองการเปนองคกรเพื่อสาธารณะประโยชน หรือการข้ึนทะเบียน

การประกอบกิจการใหกูยืมเงิน 

  (๓) มาตรการควบคุมที่เครงครัดนอย เปนกรณีท่ีกําหนดใหจดแจงขอเท็จจริง

หรือรายละเอียดบางอยางตอหนวยงานผูรับผิดชอบ โดยหนวยงานผูรับผิดชอบมีหนาที่เพียงยืนยัน

ความครบถวนของรายการเทานั้น โดยใชระบบการแจงเนื่องจากเปนกรณีที่มิไดมีผลกระทบตอ

สาธารณะในระดับตาม (๑) และ (๒)  

   การพิจารณาเลือกใชระบบอนุญาตในระบบกฎหมายญี่ปุนมีแนวคิดมาจากการที ่

ฝายบริหารมีหนาที่ ในการดูแลรักษาความสงบของสังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ  

สาธารณสมบัติของแผนดิน และดําเนินนโยบายสาธารณะ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว รัฐจึงมี

ความจําเปนตองเขามาแทรกแซงกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนโดยการจํากัดเสรีภาพในการ

ดําเนินการบางอยางที่อาจเปนอันตรายและไมสอดคลองกับนโยบายสาธารณะ โดยปรากฏตัวอยาง

กฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจการหรือดําเนินการท่ีกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมสูงที่ใชระบบ

อนุญาต เชน การใหบริการเก่ียวกับสุขภาพธรุกิจ การธนาคารและการเงินบางประเภท การประกัน

สุขภาพ กิจการเงินทุนหลักทรัพย นายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย การซื้อขายสินคาที่มีการจายเงิน

ลวงหนา  นอกจากนี้ ปรากฏมาตรการอ่ืนท่ีนํามาใชทดแทนระบบอนุญาต สรุปไดดังนี ้

   (๑) ยกเลิกระบบอนุญาต อนุมัติ ใบอนุญาต และใชระบบการรับรองหรือขึ้นทะเบียน
แทนโดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา คือ 
  - ความจําเปนในการบังคับใชมาตรการนั้นหมดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

  - มาตรการควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับภาระที่รัฐและผูยื่น

คํารองจะตองแบกรับ 

  - มีมาตรการควบคุมอื่นที่มีกลไกรักษาประโยชนสาธารณะใชบังคับไดอยูแลว 

  (๒) ลดการใชดุลพินิจจากภาครัฐ โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนในการควบคุมแทน

หรือรวมกับรัฐ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา คือ 

  - มาตรการควบคุมนั้นไมไดเปนการใชอํานาจรัฐท่ีไมสามารถมอบใหเอกชน 

ทําแทนได 

  - การมอบอํานาจใหเอกชนทําแทนจะตองเปนการลดภาระที่รัฐตองแบกรับ 

รวมท้ังตองมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมมากกวาที่รัฐจะ

ดําเนินการเอง 

  (๓) ลดข้ันตอนการขออนุญาต อํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น และสรางความชัดเจน 

ในกระบวนการขออนุญาต โดยเปนมาตรการเสริมท่ีสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกมาตรการ 
 
 



๘ 
 

  จากการศึกษาแนวทางของกฎหมายตางประเทศที่มีการกําหนดใหใชระบบอนุญาต 
คณะทํางานฯ เห็นวา การนําระบบอนุญาตมาใชมีที่มาจากแนวคิดพื้นฐานและเหตุผลท่ีสําคัญดังนี้ 
  (๑) หนาที่ของภาครัฐในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม สิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน  
  (๒) การคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวม 
  (๓) เปนกรณีที่มีความจําเปนและไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติแกผูประกอบ
กิจการท่ีเก่ียวของ   
  (๔) ลักษณะกิจการและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการดังกลาว 
  (๕) การสงวนอํานาจของรัฐไวเพื่อการควบคุมตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความสมดุล
ระหวางสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 
  (๖) การจํากัดเสรีภาพเกี่ยวกับการประกอบกิจการหรือการดําเนินการที่อาจเปน
อันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ กระทบตอเศรษฐกิจหรือสังคมสูง หรือไมสอดคลองกับการดําเนิน
นโยบายสาธารณะ  
  (๗) ไมมีมาตรการอื่นที่มีผลกระทบนอยกวาอันจะทําใหบรรลุเปาหมายที่รัฐกําหนดไว 
   
  เมื่อพิจารณาแนวคิดพ้ืนฐานและเหตุผลดังกลาวขางตน สามารถสรุปลักษณะกิจการ
ที่นําระบบอนุญาตมาใชในการควบคุมกิจการตามแนวทางของกฎหมายตางประเทศไดดังนี้ 
  (๑) การประกอบกิจการที่กระทบตอสิทธิในชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือการ
สาธารณสุข ซึ่งเห็นไดวากระทบตอประโยชนอันสําคัญยิ่งของบุคคลและมีการใชดุลยพินิจระดับสูง 
  (๒) การประกอบกิจการที่กระทบตอประโยชนสวนรวมในเรื่องความม่ันคงปลอดภัย

ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ เชน การธนาคารและการเงินบางประเภท การคาอาวุธ การทวงหนี้ 

หรือการประกันภัย 
  (๓) การประกอบกิจการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือประโยชนสาธารณะ ซึ่งรัฐ
มีความจําเปนตองเขามาควบคมุหรือกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการใหความคุมครองแก
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม เชน สัมปทาน หรือผังเมือง 
  (๔ ) การดํา เนินการใดที่ จํ า เปนตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
หรือผู เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งประชาชนหรือผูบริโภคประสบความยุงยากในการวิเคราะห 
หรือตรวจสอบมาตรฐานหรือประเมินคุณภาพของผูใหบริการ หรือไมสามารถเขาถึงขอมูลไดหากไมมี
เกณฑมาตรฐานหรือการรับรองจากภาครัฐวาผูใหบริการนั้นไดรับการอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการดังกลาว 
  (๕) กิจการท่ีรัฐพึงสงวนอํานาจไวเพื่อควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดและเครงครัด 
เพราะหากไมเลือกใชวิธีการดังกลาว การดําเนินกิจการนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายและยากแกการ
เยียวยาในภายหลัง เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร หรือการขนสงมวลชน  
  ทั้งนี้ หนวยงานผูเสนอรางกฎหมายที่ประสงคจะใชระบบอนุญาต ตองชี้แจงเหตุผล
ดวยวา เปนกรณีที่ไมมีทางเลือกหรือมาตรการอ่ืนที่สามารถนํามาใชไดนอกจากการใชระบบอนุญาต  
นอกจากนี้ ในตางประเทศไดมีการนํามาตรการอ่ืนมาใชเพ่ือทดแทนระบบอนุญาตสรุปไดดังนี ้
  - ระบบการจดแจง มีลักษณะเปนการหามประกอบกิจการจนกวาจะไดแจงความ
ประสงคในการประกอบกิจการนั้นใหเจาหนาที่ทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการสุมตรวจและอาจสั่ง
ระงับการดําเนินการที่ผิดกฎหมายได เมื่อแจงแลวจะมีการออกใบรับแจงใหเปนหลักฐาน โดยในชั้น 
รับแจงจะไมมีการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูจดแจงแตอยางใด 
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    - การรับรอง (state certification) มีลักษณะเปนการจํากัดการใชชื่อตําแหนง  
(ทางวิชาชีพ) (right to title) โดยสงวนไวสําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานซึ่งผานเกณฑ 
ที่ ไดรับการรับรอง ซึ่งการใหการรับรองถือเปนการใหขอมูลแกผูบริ โภคเก่ียวกับมาตรฐาน 
และคุณภาพของผูใหบริการ และไมเปนการจํากัดบุคคลอ่ืนไมใหเขาสูตลาดเพ่ือประกอบอาชีพนั้น 
    - การขึ้นทะเบียน (registration) เปนกระบวนการในการจัดทําทะเบียนรายชื่อ 
ผูประกอบอาชีพ โดยการกรอกขอมูลพื้นฐานผานระบบจดทะเบียนของภาครัฐซึ่งจะเปนประโยชน 
ในการสืบคนขอมูลในกรณี ท่ีมีการรองเรียนจากผูบริ โภค  นอกจากนี้  ในการข้ึนทะเบียน  
รัฐอาจกําหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติข้ันต่ําสําหรับผูประกอบอาชีพนั้นดวยก็ได เชน การจัดสง
เอกสารหลักฐานหรือขอมูลเพ่ือรับรองคุณสมบัติ เปนตน 
    -  การบังคับวางหลักประกัน  (mandatory bonding) เปนการ กําหนดให 
ผูประกอบอาชีพตองวางหลักประกันตามจํานวนที่กําหนด เพ่ือเปนหลักประกันในการชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูบริโภคหรือผูใชบริการ  นอกจากนี้ ผูประกอบอาชีพนั้นอาจจัดซื้อประกันการประกอบอาชีพ
แทนการวางเงินหลักประกันก็ได  
  - การตรวจสอบหรือกํากับดูแลกิจการของสถานประกอบการ (direct regulation 
of firms and establishments) เปนการเลือกใชรูปแบบการกํากับดูแลโดยการตรวจสอบเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ (inspection) ซึ่งในบางกรณีพบวา มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
การใหบริการดีกวาระบบการออกใบอนุญาต เนื่องจากหนวยงานผูอนุญาตอาจปลอยปละละเลย 
ไมกํากับดูแลหรือตรวจสอบผูประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ หรือกระทําเฉพาะกรณีที่มีการรองเรียน
เทานั้น 
 

 

๓. แนวทางการใชระบบอนุญาตในกฎหมายไทย 
 

 
โดยที่บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทําการและไดรับความคุมครอง 

ตามรัฐธรรมนูญตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธ ิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  การใชอํานาจรัฐเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงตองกระทําเทาที่
จําเปน กลาวคือ ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแกเหตุ  ทั้งนี้ ตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น รัฐอาจมี
ความจําเปนตองใชอํานาจในการตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
โดยการเลือกใชระบบอนุญาตเพ่ือกํากับดูแลการทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธ ิ
และเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม ซึ่งแนวทางการใชระบบอนุญาตในประเทศไทยนั้น  
มีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ ดังนี ้  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 มาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดหลักการไววา 
รัฐพึงใชระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มาตรา ๒๑ (๕) กําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐตองตรวจสอบและ
พิจารณาจัดทํารางกฎหมายโดยไมใชระบบอนุญาต เวนแตมีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของ
ประเทศชาติหรือประชาชน หรือมีกรณีจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  ทั้งนี้ ในกรณีที่จําเปนตองมีระบบ
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อนุญาต การกําหนดระยะเวลาหรือข้ันตอนในการพิจารณายื่นคําขออนุญาตดําเนินงานตางๆ ตอง
คํานึงถึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
  พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหมีการทบทวนการใชการอนุมัติอนุญาต ใบอนุญาต การจดทะเบียน 
หรือระบบกํากับควบคุมอื่น เพียงเทาที่จําเปน 
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดวา ทุกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูอนุญาต
พิจารณากฎหมายที่ใหอํานาจในการอนุญาตวาสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาต
หรือจัดใหมีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนผูอนุญาตจะพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมีมาตรการอ่ืนแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกวานั้นก็ได 
 มติคณะรัฐมนตร ี
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นโยบายการปฏิรูปกฎหมาย 
ในสวนที่เก่ียวกับฝายบริหาร 

 ในกรณีที่ จํ า เปนตองตราเปนกฎหมาย พึงใชระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการเพียงเทาที่จําเปน คํานึงถึงความจําเปนในการใหประชาชนตองยื่นคําขออนุญาต อนุมัติ 
เพราะอาจใชวิธีจดแจง หรือรายงานใหทางการทราบก็ได 
  ใบอนุญาตควรมีอายุยาวพอสมควรเพ่ือจะไดไมเปนภาระใหประชาชนตองขอ 
ตออายุใบอนุญาตบอยครั้ง คาธรรมเนียมตางๆ ตองกําหนดโดยคํานึงถึงตนทุนในการดําเนินการของ
ภาครัฐโดยไมสรางภาระแกประชาชนหรือผูประกอบการเกินจําเปน 
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ แนวทางการจัดทําและการเสนอ
รางกฎหมาย 

 การรางกฎหมายเพ่ือใหมีระบบอนุญาต ใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน เชน กรณี
เพ่ือรักษาความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในกรณี
จําเปนตองกําหนดใหมีระบบอนุญาตไวในรางกฎหมาย ใหยึดหลักเกณฑดังตอไปนี ้

 (๑) ตองระบุวัตถุประสงคในการอนุญาตไวในการเสนอรางกฎหมายโดยชัดแจง 
 (๒) ตองบัญญัติหลักเกณฑและระยะเวลาการอนุญาตหรือไมอนุญาตไวใน 

รางพระราชบัญญัติใหชัดเจน และกําหนดกรอบหลักเกณฑในการออกกฎหมายลําดับรองไวดวย 
 (๓) หนวยงานของรัฐที่ พิจารณาอนุญาตตองแสดงหลักฐานความพรอม 

และศักยภาพที่จะตรวจสอบใหการกระทํานั้นเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตไดอยางแทจริง 
 (๔) ใหกําหนดอายุการไดรับอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และในกรณีที่มีการ

กําหนดอายุการไดรับอนุญาตและการตออายุการไดรับอนุญาต ตองแสดงเหตุผลของการขอตออายุ
การไดรับอนุญาต และตองมีการตรวจสอบการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตท่ีผานมาดวย  ทั้งนี้  
ใหคํานึงถึงหลักเกณฑเก่ียวกับการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 
ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

 (๕) ใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการขอ
อนุญาต และการบังคบัการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการอนุญาตนั้น 



๑๑ 
 

 
จากแนวทางการใชระบบอนุญาตของกฎหมายไทยดังกลาว ประกอบกับแนวทางการ

ใชบังคับระบบอนุญาตของตางประเทศ รวมทั้งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่กําหนดระบบ
อนุญาตซึ่งคณะทํางานฯ ไดมุงเนนศึกษากฎหมายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแล
การประกอบกิจการเปนหลัก เนื่องจากเปนนโยบายเรงดวนของภาครัฐที่ประสงคจะใหมีการทบทวน
การใชระบบอนุญาตในกฎหมายเพื่อลดภาระแกประชาชน และสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ดานการคาและการลงทุนของประเทศไทย คณะทํางานฯ เห็นวา สามารถสรุปหลักเกณฑการพิจารณา
เพ่ือนําระบบอนุญาตมาใชในกฎหมายไทย ไดดังนี ้
  ๓.๑ ลักษณะกิจกรรมทีร่ัฐจะเขามาควบคุมหรือกํากับดแูล 

ลักษณะกิจกรรมที่รัฐมีความจําเปนจะตองเขามาควบคุมหรือกํากับดูแลจะตอง
เปนกิจกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) เปนกิจกรรมที่กระทบตอสิทธิในชีวิต รางกาย สุขอนามัย การสาธารณสุข 
ความมั่นคงและความปลอดภัยในการครอบครองทรัพยสิน และการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อใหมี
การตรวจสอบจากรัฐวาผูทํากิจกรรมนั้นไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานหรือหลักการในแตละ
กรณี อันจะทําใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข    

 - กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เชน การกอสราง การดัดแปลง หรือการ
รื้อถอน 

 - กฎหมายวาดวยโรงงาน เชน การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓  
ซึ่งเปนโรงงานขนาดใหญและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  - กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน การควบคุมการผลิต 
การนําเขา การสงออก และการจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีการกําหนดใหตองเปนไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองเรื่องความปลอดภัยจากการใชสินคาและบริการ 
ที่มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐาน ไมเปนอันตรายตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย 

- กฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาเกษตร เชน การควบคุมการผลิต  
การนําเขา การสงออก และการจําหนายสินคาเกษตรท่ีมีการกําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน 

  - กฎหมายวาดวยอาหาร เชน การตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการนําเขา
อาหารเพ่ือจําหนาย ซึ่งผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองเรื่องความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร 
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 - กฎหมายวาดวยยา เชน การผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามา ซึ่งยาแผนปจจุบัน 
 - กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เชน การประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 - กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ เชน การผลิต มี ใช นําเขา 

สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังสี  
(๒) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับความมั่นคงของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

ประโยชนสาธารณะ ซึ่งรัฐมีความจําเปนตองเขามาควบคุมหรือกํากับดูแลเพ่ือใหการจัดสรรแบงสวนมี
ความสมดุลระหวางการใหความคุมครองแกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม  

 - กฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เชน การผลิตอาวุธเอกชน 
 - กฎหมายวาดวยแร เชน การประกอบกิจการเหมืองแร ซึ่งเปนกรณีที่รัฐ 

มีความจําเปนตองกํากับดูแลเพ่ือใหการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเกิด 
ความสมดุลและยั่งยืนตามมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



๑๒ 
 

 - กฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เชน การประกอบกิจการน้ําบาดาล 
 - กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เชน ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ซึ่งเปนกรณีที่กรณีที่รัฐมี
ความจําเปนตองตรากฎหมายเพ่ือรักษาไวซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม 
อันเปนสมบัติของชาติเพ่ือใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนตามมาตรา ๖๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 (๓) เปนกิจกรรมที่กระทบตอประโยชนสวนรวมในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทาง

เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศซึ่งรัฐจําเปนตองใชดุลพินิจระดับสูงในการพิจารณา  

 - กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เชน การประกอบธุรกิจ

เปนทรัสตี 

 - กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน เชน การประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย 

 - กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เชน การประกอบธุรกิจคา

หลักทรัพย 
 - กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย เชน 

การประกอบธุรกิจประกันภัย 
- กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เชน การประกอบกิจการ

ของคนตางดาวในบางกิจการในราชอาณาจักร 
- กฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว เชน ใบอนุญาต

ทํางานของคนตางดาว ผูประกอบธุรกิจการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ 
 (๔) เปนกิจกรรมที่จําเปนตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน ซึ่งประชาชนหรือผูบริโภคประสบความยุงยากในการวิเคราะหหรือตรวจสอบมาตรฐาน
หรือประเมินคุณภาพของผูใหบริการ หรือไมสามารถเขาถึงขอมูลไดหากไมมีเกณฑมาตรฐานหรือ 
การรับรองจากภาครัฐวาผูใหบริการนั้นไดรับการอนุญาตใหเปนผูดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ดังกลาว  ทั้งนี้ มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหการจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพสามารถกระทําไดเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพเทาที่จําเปน การคุมครองผูบริโภค 
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอื่น 
   - กฎหมายองคกรวิชาชีพที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน
หรือความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม เชน แพทย บัญชี วิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือ
ทนายความ 
   - กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ เชน การประกอบอาชีพผูบังคับ
หลักประกัน 

(๕) เปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 
   - กฎหมายวาดวยสถานบริการ เชน การประกอบกิจการสถานบริการ 
   - กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต เชน การประกอบกิจการผลิตหรือนําเขา
สุรา ยาสูบ และไพ 
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   - กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปน เชน ใบอนุญาตใชหรือพกพาอาวุธปน เนื่องจากปนเปนอาวุธที่มีความรายแรงที่
อาจทําใหเกิดอันตรายแกชีวิตและรางกายแกบุคคลไดโดยงาย 
  ๓.๒  หลักเกณฑการพิจารณาใชระบบอนุญาต 

 จากการพิจารณาหลักเกณฑหรือแนวทางการใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
ตางประเทศ รวมท้ังแนวทางการใชระบบอนุญาตในกฎหมายไทยแลว คณะทํางานฯ เห็นควรกําหนด
แนวทางการควบคุมกํากับดูแลการทํากิจกรรมในกฎหมายตามระดับความสําคัญของกิจกรรม 
ประโยชนสาธารณะ และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนแกประชาชน โดยหนวยงานของรัฐที่จะสรางกลไกการ
ควบคุมกํากับดูแลการทํากิจกรรมจะตองพิจารณาถึงความคุมคาของระบบการควบคุมกํากับดูแล 
ที่เลือกใชใหมีความเหมาะสม และไดสัดสวนกับมาตรการที่เลือกใช  

สําหรับแนวทางในการควบคุมกํากับดูแลทํากิจกรรมอาจแบงระดับการควบคุม
กํากับดูแลเปน ๓ ระดับ ดังนี ้

ระดับท่ี ๑ การจดแจง  ไมมีการใชดุลยพินิจในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหาม เนื่องจากรัฐตองการทราบขอมูลเชิงสถิติเพ่ือใชในการบริหารจัดการภาครัฐ  
การกํากับดูแล หรือเพ่ือใหการสงเสริมสนับสนุนแกประชาชนผูทํากิจกรรมดังกลาว สําหรับกลไกใน
กฎหมายรัฐอาจมีการกําหนดมาตรฐานของการทํากิจกรรมนั้นและมีกระบวนการในการสุมตรวจและ
ระงับการดาํเนินการที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตรายได 

ระดับท่ี ๒ การจดทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียน  เปนกรณีท่ีกิจกรรมนั้น 
มีผลกระทบตอสาธารณะในระดับที่มิไดรุนแรงมากนัก แตรัฐจําเปนตองเขามาควบคุมหรือกํากับดูแล 
เพ่ือรับรองคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของผูประกอบการใหประชาชนทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ในการใชบริการ หรือเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหสงเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ  
โดยในการรับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนอาจกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามได หากผูขอมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด หนวยงานของรัฐไมอาจใชดุลพินิจในการปฏิบัติการ
รับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นได 

ระดับท่ี ๓ การอนุญาต/ออกใบอนุญาต  เนื่องจากการกิจกรรมนั้นควรไดรับ
การควบคุมและกํากับดูแลอยางเครงครัด โดยจะทํากิจกรรมไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบและมีการ
ออกคําสั่งอนุญาตจากเจาหนาที่กอน จึงจะดําเนินการไดเทานั้น และตองมีการกํากับดูแลการทํา
กิจกรรมอยางใกลชิดเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอสาธารณะ เหตุที่รัฐจําเปนตองสงวน
อํานาจไว เพื่อใชวิธีการควบคุมตรวจสอบที่ เครงครัดเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 
กอนการดําเนินการดวย เพราะหากไมเลือกใชวิธีการดังกลาว การดําเนินกิจกรรมนั้นอาจกอใหเกิด
ความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม และยากแกการเยียวยาในภายหลัง  
หรือเกิดผลกระทบแกประชาชนในวงกวาง  
  ๓.๓ เงื่อนไขในการพิจารณาวาจะเลือกใชระบบการอนุญาตหรือมาตรการอื่น 
เชน การจดแจง การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน การรับรอง หรือมาตรการอื่นใด เพื่อทดแทน 
การใชระบบการอนุญาต ในการควบคุมกํากับดูแลการทํากิจกรรม 
  (๑) หลักความพอสมควรแกเหตุ หมายถึง การตรากฎหมายใหพอเหมาะ 
พอประมาณหรือพอสมควรแกเหตุ โดยหลักความพอสมควรแกเหตุเปนหลักการที่มีขึ้นเพื่อจํากัด 
การใชอํานาจรัฐไมใหเปนไปโดยอําเภอใจ เชน เมื่อองคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ซึ่งมีผลลวงละเมิดแดนแหงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คําถามแรกที่องคกรนิติบัญญัติจะตองถาม



๑๔ 
 

ตนเองก็คือ มาตรการตาง ๆ ท่ีไดรับการกําหนดขึ้นและตราไวในกฎหมายนั้นอยูในวิสัยท่ีจะทําใหผล 
ที่ตนตองการบรรลุไดหรือไม กฎหมายใดก็ตามที่กําหนดมาตรการซึ่งเห็นประจักษชัดวาไมอาจ
บรรลุผลที่ตองการไดอยางแนแท ยอมถือไดวากฎหมายนั้นไมเหมาะสม  
  (๒) หลักความจําเปน หมายถึง การเปรียบเทียบมาตรการตาง ๆ ที่จะบัญญัติ 
ไวในกฎหมายซึ่งเปนมาตรการที่เหมาะสมในอันที่จะดําเนินการใหเกิดผลไดตามที่องคกรนิติบัญญัติ
ตองการ กลาวคือ ในกรณีท่ีมีมาตรการที่เหมาะสมหลายมาตรการ องคกรนิติบัญญัติจะตองเลือกเอา 
มาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยท่ีสุดมาบัญญัติเปนกฎหมาย 
  (๓) หลักความไดสัดสวน หมายถึง เปนการพิจารณาความสมดุลระหวางสิทธ ิ
ขั้นพื้นฐานท่ีถูกกระทบกับผลประโยชนสวนรวมที่เกิดจากการกระทบสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวจะตอง
อยูในสัดสวนท่ีสมดุลกัน กลาวคือ หากกระทบสิทธิของปจเจกบุคคลมากแตประโยชนสาธารณะ 
ที่เกิดจากการกระทบสิทธิดังกลาวมีเพียงเล็กนอยเทานั้น กรณีนี้ยอมถือวาไมเปนไปตามหลัก 
ความไดสัดสวน 
 ๓.๔ โครงสรางของกฎหมายที่ใชระบบอนุญาตตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี ้

  (๑) หนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่ในการกํากับ ควบคุม หรือตรวจสอบ 

พรอมทั้งขอพิจารณาดานความพรอมในดานบุคลากร งบประมาณ หรือตองมีการจัดตั้งหนวยงาน 

เพ่ือทําภารกิจดังกลาว  

 (๒) ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาต/รับจดทะเบียน/รับแจง 

 (๓) ลักษณะของระบบการควบคุมตรวจสอบที่เลือกใช 

 (๔) กลไกตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล เพ่ือใหการทํากิจกรรมเปนไปตาม

มาตรฐานที่เหมาะสม หรือหลักเกณฑที่ใชในกฎหมายจะตองสอดคลองกับลักษณะของอันตราย 

ที่อาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้น เชน การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร หลักเกณฑในพิจารณากอนอนุญาต

ใหทํากิจกรรม ตองมีการตรวจสอบเก่ียวกับสุขลักษณะของสถานที่ วัสดุอุปกรณที่ใชประกอบอาหาร 

สิ่งแวดลอม เปนตน 

  (๕) กําหนดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการพิจารณาอนุญาต/รับจดทะเบียน/ 

รับแจงจะตองมีความเหมาะสมและไมกอใหเกิดอุปสรรคแกการทํากิจกรรม 

 (๖) ลดข้ันตอนหรือกลไกในการดําเนินการใหนอยลง อํานวยความสะดวก

เพ่ิมขึ้นสรางความชัดเจนในกระบวนการขออนุญาต  

 (๗) ในกรณีที่ใชระบบการอนุญาตหรือใบอนุญาต ใหคํานึงถึงหลักเกณฑดังนี้

ดวย 

(๗.๑) ขอบเขตหรือหลกัเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาต 

(๗.๒) อายุหรือระยะเวลาในใบอนุญาต/การอนุญาต  

(๗.๓) การตออายุใบอนุญาต  

(๗.๔) การโอนใบอนุญาตในกรณีที่มิใชใบอนุญาตเฉพาะตัว ควรกําหนดให

สามารถโอนใบอนุญาตไดเพ่ือใหการทํากิจกรรมมีความตอเนื่อง  

(๗.๕) การตรวจติดตามการทํากิจกรรมภายหลังไดรับใบอนุญาต 
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(๗.๖) การยุบรวมใบอนุญาต ในกรณีที่กิจการนั้นจําเปนตองมีการขอ

อนุญาตในหลายสวนเพ่ือใหการดําเนินการสําเร็จ อาจมีการพิจารณายุบรวมการอนุญาตใหเหลือเพียง

ใบเดียว เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ไมตองขออนุญาตหลายใบ  

(๗.๘) การอุทธรณ 

 (๘) คาธรรมเนียม  

 (๙) การกําหนดโทษกรณีที่ฝาฝนหรือไมดําเนินการ 

เมื่อสามารถสรุปหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ือนําระบบอนุญาตมาใชในกฎหมายไทย
ตามแนวทางดังกลาวขางตนไดแลว คณะทํางานฯ จึงเห็นควรจัดทําเปนหลักเกณฑการตรวจสอบ
ความจําเปน (Checklist) ในการใชระบบอนุญาตในกฎหมาย เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีแนวทางใน
การยกรางกฎหมายเพ่ือควบคุมกํากับดูแลการทํากิจกรรมของประชาชน โดยใหดําเนินการตาม
ขั้นตอน คือ ๑) ตรวจสอบลักษณะกิจกรรมที่จะควบคุมหรือกํากับดูแล วากิจกรรมนั้นมีความสําคัญ
หรือมีผลกระทบตอประโยชนสวนรวมหรือประชาชนหรือไม เพียงใด ๒) ตรวจสอบความจําเปนในเชิง
นโยบายรัฐ ที่จะใชอํานาจควบคุมการทํากิจกรรม ๓) ตรวจสอบผลกระทบจากการใชระบบอนุญาต 
โดยกําหนดหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐจะตองคํานึงถึงในการยกรางกฎหมายเพ่ือควบคุมกํากับดูแล
การทํากิจกรรมในเบ้ืองตน และ ๔) วิเคราะหความคุมคาของระบบอนุญาตที่เลือกใช  ซึ่งวัตถุประสงค
ในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวเปนไปเพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดทําขอมูลที่จําเปนเพื่อใช 
ในการวิเคราะหตนทุนการใชระบบอนุญาตไดอยางแทจริง และสามารถเลือกใชกลไกการควบคุม
กํากับดูแลไดอยางเหมาะสม ซึ่งหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการใชระบบอนุญาต  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี ้

 

    


