
  

 
Only Once/Once Only คร้ังเดียวพอ0
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แตไหนแตไรมา ทุกครั้งท่ีตองไปติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะ 

การติดตอเพ่ือขออนุมัติอนุญาตตาง ๆ  ประชาชนจะตองตระเตรียมเอกสารติดตัวไปจํานวนไมนอย  
จนบางครั้งอาจจะเรียกวาตองหอบเอกสารกันไปเปนตั้งเลยทีเดียว ดวยเพราะวาหากเอกสารท่ีเตรียม
ไปไมครบก็อาจจะตองเสียเท่ียวเสียเวลาในการไปติดตอราชการวกไปวนมาอยูหลายครั้ง อีกท้ัง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีจะตองใชนั้น บางทีก็ขอดูท้ังตัวจริงท้ังสําเนา นี่ถาหากใครหลงลืมตนฉบับ
เอกสารตัวจริงไวท่ีไหนสักแหงก็มีเรื่องเดือดรอนในการขอออกเอกสารใหมทดแทนตามมาอีก  
สวนสําเนาเอกสารท้ังหลายแหลนั้นหากเก็บไวก็คงเยอะแยะมากมายจนเราอาจไมเชื่อวาเราใช
กระดาษกันสิ้นเปลืองมากจากเหตุนี้ ซ่ึงเปนท่ีมาของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยไมจําเปนและไมเกิด
ประโยชนเทาท่ีควร หรือหากคิดไปไกลกวานั้นก็อาจถึงขนาดเปนปญหาเรื่องการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลืองกันเลยทีเดียว 

เม่ือไมนานมานี้ รัฐบาลไดมีนโยบายหนึ่งเก่ียวกับเรื่องนี้ คือ การไมเรียกสําเนา
เอกสารท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561) ซ่ึงถือวาเปน
นิมิตหมายท่ีดีในเรื่องการใหบริการและการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนสําหรับการบริหาร
ราชการยุคใหม  ท้ังนี้ รัฐจะดําเนินการตามนโยบายดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ยอมตองอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีเขามาชวย กลาวคือ ในเบื้องตนจะตองมีการจัดเก็บขอมูล
เอกสารราชการตาง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล และใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงขอมูล
เอกสารราชการดิจิทัลเหลานั้นระหวางกันได เพ่ือท่ีจะไดไมตองไปเรียกขอมูลเอกสารเหลานั้น 
จากประชาชน  จากเดิมท่ีภาระในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เปนของประชาชนผูมาติดตอราชการ 
จากนี้ ก็ควรเปนภารกิจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ท่ีจะตองรองขอและแลกเปลี่ยนขอมูล 
ระหวางกันเอง 

การท่ีรัฐจะไมเรียกเอกสารราชการจากประชาชนนั้นถือเปนหนึ่งในมาตรการ 
หรือกลไกในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงตองการอํานวย 
ความสะดวกใหแกประชาชนในการติดตอราชการและเพ่ือใหเปนภาระแกประชาชนใหนอยท่ีสุด   
ในตางประเทศเองก็มีแนวคิดในเรื่องการบริหารงานภาครัฐท่ีดี (Good governance) โดยมี 
มาตรการตาง ๆ มากมายเพ่ือใหการติดตอกับภาครัฐเปนเรื่องท่ีงายและสะดวก (Simplification 
administrative)  มาตรการหนึ่งท่ีจะขอกลาวถึงในท่ีนี้ ซ่ึงเปนมาตรการท่ีใชในหลายประเทศ
โดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คือ แนวคิดท่ีรัฐจะไมเรียกขอขอมูลในเรื่องเดิมซํ้า 
จากประชาชน ซ่ึงบางประเทศอาจเรียกวา “Only Once” หรือ “Once Only”  โดยประเทศหนึ่ง 
ท่ีมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ไดแก ประเทศเบลเยียม ซ่ึงมีการประกาศใช 
กฎหมายในเรื่องนี้ตั้งแตป ค.ศ. 2014  โดยกฎหมายฉบับนี้มีชื่อเรียกท่ีแสนยาวตามสไตลฝรั่งเศส 
และเบลเยียมวา “พระราชบัญญัติรับรองหลักการในการเรียกเก็บขอมูลท่ีไมซํ้ากันในการปฏิบัต ิ
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ภารกิจของหนวยงานของรัฐและการอํานวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอรมภาครัฐ”  
(Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des 
services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et 
portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier) 

 

แนวคิดในการจัดเก็บและใชขอมูลในกฎหมาย Only Once (La Loi Only Once) 

 

พระราชบัญญัติชื่อแสนยาวขางตนนี้ หรือท่ีมีชื่อเลนเรียกอยางสั้น ๆ วา “กฎหมาย 
Only Once” มีวัต ถุประสงคหลักในการลดภาระแกประชาชน (citoyens)  และนิติบุคคล 
(personnes morales) โดยวางหลักไววา ขอมูลใดท่ีหนวยงานของรัฐหนวยใดหนวยหนึ่งไดมี 
การจัดเก็บไวแลว จะไมสามารถเรียกขอมูลเดิมซํ้าจากประชาชนหรือภาคเอกชนไดอีกไมวาจาก
หนวยงานของรัฐแหงใดก็ตาม  นอกจากนี้ ใหดําเนินการจัดทําแบบฟอรมภาครัฐท่ีอยู ในรูป 
ของกระดาษใหเปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 2) 

กลไกท่ีใชในการยืนยันตัวตน (identification) ตามกฎหมายฉบับนี้จะยึดโยงกับ 
เลขประจําตัวประชาชน (numéro du registre national) หรือหมายเลขประกันสังคม (numéro 
de la sécurité sociale) สําหรับบุคคลธรรมดา และหมายเลขทะเบียนพาณิชย  (numéro 
d’entreprise) สําหรับนิติบุคคล (มาตรา 4) ซ่ึงขอมูลตาง ๆ ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
จะถูกจัดเก็บภายใตหมายเลขดังกลาวขางตนในระบบฐานขอมูลกลาง  หากหนวยงานใดตองการ
ขอมูลของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดจะตองตรวจสอบจากระบบฐานขอมูลกลางวามีขอมูล 
ท่ีตองการแลวหรือไม และหากมีขอมูลดังกลาวในระบบฐานขอมูลกลางแลวจะไมสามารถเรียก 
ขอมูลนั้นไดอีก  ท้ังนี้ หนวยงานจะตองใชขอมูลภายใตหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กลาวคือ  
จะสามารถใชขอมูลดังกลาวไดเฉพาะท่ีจําเปนตามภารกิจอํานาจหนาท่ีซ่ึงกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น 
และไมสามารถใหขอมูลดังกลาวแกบุคคลท่ีสามหรือบุคคลใดได (มาตรา 5) 

 

การดําเนินการเพ่ือใหหลักการ Only Once เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 

เนื่องจากแนวคิดในการท่ีจะไมเรียกขอมูลเดิมซํ้าจากประชาชนและภาคเอกชน 
จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐจะตองจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพซ่ึงตองนําเทคโนโลยี 
เขามาชวยในการบริหารจัดการ  ในเบื้องตนจึงจําเปนจะตองมีระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูล 
ของประชาชนและนิติบุคคลตาง ๆ  นอกจากนี้ เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ยังจําเปนตองจัดทําระบบเพ่ือใหประชาชนและนิติบุคคลสามารถปอนขอมูลเพ่ือนําไปจัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล  แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับ 
ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนในเรื่องดังกลาว เพราะเม่ือประชาชนหรือนิติบุคคลไดมีการกรอกขอมูล 
ในแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส ขอมูลดังกลาวก็จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติในระบบฐานขอมูลกลาง 
ซ่ึงสามารถสืบคนและเรียกใชงานไดโดยสะดวก 
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  และเม่ือแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญสําหรับการจัดเก็บขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลกลาง  กฎหมาย Only Once จึงไดกําหนดใหมีหนวยงานกลาง (l’Agence pour la 
simplification administrative : ASA)  ท่ี ทํ า ห น า ท่ี ใ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ บ บ ฟ อ ร ม ภ าค รั ฐ  
โดย ASA มีหนาท่ีในการตรวจสอบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงรวมถึงแบบฟอรมกระดาษท่ีหนวยงาน
ตาง ๆ จัดทําข้ึน ใหเปนไปตามหลักการ Only Once ท่ีจะไมใหมีการเรียกขอมูลท่ีรัฐมีอยูแลว 
จากประชาชน และใหการรับรองและเผยแพรแบบฟอรมท่ีผานการตรวจสอบแลวเพ่ือใหประชาชน
ทราบเปนการท่ัวไปผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (publier par voie électronique)  นอกจากนี้  
ยังเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปสามารถแจงเรื่องหรือรองเรียนหากพบวามีแบบฟอรมท่ีไมเปนไปตาม
หลักการ Only Once ตอ ASA ไดดวย  โดย ASA มีอํานาจในการสั่งการใหหนวยงานแกไขแบบฟอรม
ใหสอดคลองกับหลักการ Only Once ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (มาตรา 8) 

กฎหมาย Only Once ยั ง ได รับรองแบบฟอรม อิ เล็กทรอนิกส ให มีสถานะ 
ทางกฎหมายเชนเดียวกับแบบฟอรมกระดาษ และกําหนดใหนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหการกรอก
แบบฟอรมทางอิเล็กทรอนิกสสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน เชน ขอมูลใดในแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสเปนขอมูลท่ีรัฐมีอยูแลว เม่ือประชาชนกรอกเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลข
ประกันสังคมลงในแบบฟอรม ขอมูลสวนนั้นก็ถูกดึงจากระบบฐานขอมูลกลางและบันทึกลงใน
แบบฟอรมโดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังไดกําหนดใหหนวยงานเตรียมการในการดําเนินการ
ใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสแทนแบบฟอรมกระดาษภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนด (มาตรา 9) 
 

สงทาย 
กฎหมาย Only Once แมชื่อจะยาว แตมีบทบัญญัติท้ังหมดเพียง 14 มาตรา โดยมี

บทเฉพาะกาลกําหนดใหหนวยงานมีระยะเวลาเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักการ Only Once ประมาณหนึ่งปครึ่ง (มาตรา 14) โดยกฎหมายฉบับนี้ประกาศใชเม่ือวันท่ี  
4 มิถุนายน ค.ศ. 2014 และใหหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะการจัดทําระบบ
เทคโนโลยีสําหรับการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูลใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2016   
แตอยางไรก็ดี เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปน 
ท่ีจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอยูเสมอ  ประเทศเบลเยียมเองก็มีการจัดทํารายงานประเมิน
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้  รวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงตั้งแตประกาศบังคับใชกฎหมายจนถึงปจจุบันไดมีการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสไปแลวกวาหลายรอยแบบฟอรม  สําหรับประเทศไทยเอง  
หากไดมีการพัฒนาตอยอดจากนโยบายไมเรียกสําเนาเอกสารราชการท่ีไดดําเนินการไปแลว  
โดยการนําหลักการเรื่องการไมเรียกขอมูลท่ีรัฐมีอยูแลวจากประชาชน และพัฒนาระบบการยื่น
เอกสารราชการผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส ก็นาจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการติดตอ
ราชการดีกวาท่ีผานมา และจะทําใหนโยบายในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลมีความเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

อนึ่ ง นอกจากกฎหมาย Only Once ของประเทศเบลเยียมแลว  ผู ท่ีสนใจ 
ในหลักการเรื่องนี้สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต https://toop.eu/publications  
ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 

 
     


