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๒
คํานํา
ภารกิจสําคัญของกฎหมาย คือ การปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเรื่องต่าง ๆ
กรณีที่การดํ าเนิ นการใดของบุค คลอาจมี ผลกระทบหรื อก่อความเสี ย หายต่ อประโยชน์สาธารณะ
กฎหมายก็มักจะกําหนด “มาตรการควบคุม” การดําเนินการนั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ
การประกอบวิชาชีพ หรือการดําเนินการอื่นใดของบุคคล โดยมาตรการหลักที่ผู้ตรากฎหมายมักจะใช้
คือ “ระบบอนุญาต” ที่กําหนดให้บุคคลจะกระทําการใดได้ต่อเมื่อมีการยินยอมหรือเห็นชอบจากรัฐ
เสียก่อน
ระบบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมที่เคร่งครัด เพราะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขออนุญาตและรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการที่จะขออนุญาตเสียก่อน ว่าจะมีผลกระทบ
หรือก่อความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในแง่นี้ย่อมเป็นผลดีต่อการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ระบบอนุญาตก็เป็นกลไกที่กระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลค่อนข้างมาก เพราะต้องรอผลการพิจารณาของทางราชการก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ ได้
ซึ่งกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาจจะใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และกรณีที่กฎหมายให้
ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต ก็มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทั้งยังเป็นช่องทางให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก
ด้วย
ในยุคที่มีแนวคิดว่ารัฐควรแทรกแซงกิจการทางเศรษฐกิจและสังคมให้น้อยลง จึงมี
แนวคิดในทางกฎหมายว่า ผู้ตรากฎหมายควรใช้ระบบอนุญาตเพียง “เท่าที่จําเป็น” โดยใช้กับเรื่องที่
มีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่งยวดในการปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และไม่มีมาตรการอื่นใด
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เท่านั้น แนวคิดนี้เป็นที่มาของนโยบายลด-เลิกระบบอนุญาต โดยใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เริ่มมีการดํ าเนิน การลด-เลิกระบบอนุ ญาตอย่ างจริ งจั งนั บตั้ งแต่ทศวรรษที่
๑๙๙๐ เป็นต้นมา
สําหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้ระบบอนุญาต “เกินความ
จําเป็น” โดยเฉพาะในเรื่องการประกอบกิจการต่าง ๆ เพราะระบบอนุญาตอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ทําธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความพยายามในการจํากัดการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย สําหรับกฎหมายที่จะตรา
ขึ้นใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักการตรากฎหมายไว้ใน
มาตรา ๗๗ วรรคสาม ให้รัฐใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จําเป็น และในส่วนของกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคั บอยู่ ก่อนวั นประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ของรั ฐธรรมนู ญก็ บัญญั ติ ให้ มีกลไก
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา ๗๗ โดยใช้ระบบอนุญาต
เท่าที่จําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) ให้มีการพิจารณาทบทวนการใช้การอนุมัติอนุญาต
ใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือระบบกํากับควบคุมอื่น เพียงเท่าที่จําเป็น ซึ่งหมายถึงการยกเลิกการ
อนุญาต หรือระบบกํากับควบคุมที่ไม่มีความจําเป็น

๓
เพื่อให้การดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีแนวทางที่ชัดเจน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึ งได้ มีคํา สั่งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวั นที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ งตั้ง “คณะทํางานศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย”
เพื่อดําเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการ
อื่นที่อาจนํามาใช้แทนระบบอนุญาต โดยศึกษาแนวคิด หลักการ และนโยบายในเรื่องนี้ของประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ต่อไป
ในการนี้ คณะทํางานฯ ได้ศึกษาค้นคว้าระบบกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่ ง มี ค วามก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จและสั ง คมและมี ระบบกฎหมายที่ ได้ มาตรฐาน ทั้ ง ประเทศแถบ
ภาคพื้นทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน ซึ่งแต่เดิมมีการควบคุม
กิจการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบอนุญาตเป็นหลัก ก่อนที่จะลดการใช้ระบบอนุญาตและหันมา
ใช้มาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในหลายเรื่อง รวมทั้งศึกษาระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีและใช้มาตรการควบคุมค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาระบบกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มเติมมุมมองเกี่ยวกับระบบกฎหมายของประเทศในแถบเอเชีย ตลอดจนสํารวจ
แนวทางการลด-เลิกระบบอนุญาตในประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศเป็นข้อมูลประกอบด้วย
คณะทํางานฯ เห็นว่า รายงานการศึกษาที่ได้จัดทําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นข้อมูลกฎหมายต่างประเทศที่น่าจะเป็นประโยชน์ จึงได้นํามาเผยแพร่ในวงกว้าง ซึ่งหวังว่า
เอกสารดังกล่าวจะทําให้ผู้สนใจได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนากฎหมายในต่างประเทศ และเป็นข้อมูล
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางในการใช้ระบบอนุญาตในระบบ
กฎหมายไทยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
คณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๖๐

๔

คณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
นายดิสทัต โหตระกิตย์
นายวรรณชัย บุญบํารุง
นางสาวธํารงลักษณ์ ลาพินี
หัวหน้าคณะทํางาน
นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
คณะทํางาน
นายภควัต เหมรัชตานันท์
นายณัฎฐพล สกุลเมฆา
นายนิธิพัฒน์ สินเพ็ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการกองกฎหมายปกครอง
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
กองกฎหมายปกครอง
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
ฝ่ายแปลและให้ความเห็น
กองกฎหมายต่างประเทศ
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง
กองกฎหมายปกครอง
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
กองกฎหมายปกครอง
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สารบัญ
บทที่ ๑ ระบบกฎหมายฝรั่งเศส
๑. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
๒. รูปแบบของมาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการ
๒.๑ การอนุญาตและมาตรการอื่นที่มีผลคล้ายคลึงกัน
๒.๒ การแจ้งก่อนดําเนินการ
๓. หลักในการใช้ระบบอนุญาต
๓.๑ ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น
๓.๒ วางกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่
๓.๓ กระบวนการพิจารณาอนุญาตต้องชัดเจน โปร่งใส สร้างภาระน้อยที่สุด
๔. การลด-เลิกระบบอนุญาตโดยผู้ตรากฎหมาย
๔.๑ สภาพปัญหาที่เกิดจากระบบอนุญาตของทางราชการ
๔.๒ มาตรการทางกฎหมายในการลด-เลิกระบบอนุญาต
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บทที่ ๒ ระบบกฎหมายอิตาลี
๑. การลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต : ขั้นตอนการอนุญาตที่เรียบง่ายและ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. การลด-เลิกระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓. การแจ้งก่อนดําเนินการ : ทางเลือกแทนระบบอนุญาต
๓.๑ ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบแจ้งก่อนดําเนินการ
๓.๒ หลักเกณฑ์การแจ้งก่อนดําเนินการในปัจจุบัน
๔. สรุปหลักในการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาต
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บทที่ ๓ ระบบกฎหมายสวิส
๑. รูปแบบของมาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการ
๒. มาตรการทางกฎหมายในการลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต
๓. หลักในการใช้ระบบอนุญาตและการลด-เลิกระบบอนุญาต
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บทที่ ๔ ระบบกฎหมายเยอรมัน
๑. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ การประกอบวิชาชีพ
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ระบบอนุญาตตามกฎหมายที่เกินความจําเป็น
๓. การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาต
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บทที่ ๕ ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา
๑. ขอบเขตของการอนุญาตในระดับต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา
๑.๑ ระดับสหพันธรัฐ
๑.๒ ระดับมลรัฐ
๑.๓ ระดับท้องถิ่น
๒. มาตรฐานเบื้องต้นของการอนุญาต
๓. ความหมายและลักษณะของการอนุญาต
๔. การอนุญาตและมาตรการควบคุมรูปแบบอื่น ๆ
๔.๑ การจดทะเบียน
๔.๒ การรับรอง
๔.๓ การอนุญาต
๕. แนวทางการใช้มาตรการทดแทนการอนุญาต
๕.๑ กรอบแนวทางนโยบายด้านใบอนุญาตประกอบอาชีพ
๕.๒ ตัวอย่างการปฏิรูประบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจในนครชิคาโก
๕.๓ มาตรการทางเลือกอื่น
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๖.๑ การลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต
๖.๒ บทบัญญัติ “เจ้าคุณปู่”
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๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๔๙
๕๐
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๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๔
๕๖
๕๖
๕๖
๕๗

บทที่ ๖ ระบบกฎหมายญี่ปุ่น
๑. แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
๒. รูปแบบของมาตรการควบคุม
๒.๑ มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดสูงและใช้เวลามาก
๒.๑.๑ คําสั่งอนุญาต
๒.๑.๒ คําสั่งอนุมัติ
๒.๑.๓ การออกใบอนุญาต
๒.๑.๔ การกําหนดให้เป็นผู้ดําเนินการ
๒.๒ มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดปานกลางและใช้เวลาปานกลาง
๒.๒.๑ การรับรอง
๒.๒.๒ การตรวจสอบ
๒.๒.๓ การขึ้นทะเบียน
๒.๓ มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดน้อยและใช้เวลาน้อย
๒.๓.๑ การแจ้ง
๒.๓.๒ การรายงาน
๓. แนวทางการผ่อนปรนมาตรการควบคุมตามกฎหมาย
๓.๑ ใช้มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดน้อยกว่า
๓.๒ ลดการใช้ดุลพินิจของภาครัฐ
๓.๓ ลดขั้นตอนการขออนุญาตให้สะดวกและชัดเจน
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๕๘
๕๘
๕๙
๕๙
๕๙
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๖๑
๖๑
๖๒
๖๒
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๖๒
๖๕
๖๖
๖๗
๖๗

๗
บทที่ ๗ ระบบกฎหมายของประเทศอื่น ๆ
๑. เบลเยียม
๒. เนเธอร์แลนด์
๓. โปแลนด์
๔. จอร์เจีย
๕. เม็กซิโก

๖๘
๖๘
๖๘
๖๙
๖๙
๗๐

บทที่ ๘ บทวิเคราะห์สรุป

๗๒

บทที่ ๙ ข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ

๗๘

๘
บทที่ ๑ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายฝรั่งเศส∗
๑. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
เสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคล (liberté d’entreprendre) ได้รับ
การรับรองไว้ในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ (Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen) ข้อ ๔ ที่บัญญัติถึงเสรีภาพของบุคคลไว้ว่า “เสรีภาพ คือ ความสามารถ
ที่จะกระทําการใดก็ได้ที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน การใช้สิทธิตามธรรมชาติของบุคคลแต่ละคนจะมี
ข้อจํากัดก็แต่เฉพาะที่ยอมให้สมาชิกคนอื่น ๆ ของสังคมได้ใช้สิทธิเหล่านี้เช่นเดียวกัน ข้อจํากัดเช่นว่านี้
จะกําหนดขึ้นได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น” นอกจากนี้ เสรีภาพในการประกอบกิจการยังมีความสัมพันธ์
กับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล (droit de propriété) ตามที่รับรองไว้ในข้อ ๑๗ ของ
คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฯ เพราะบุคคลที่ถูกจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ ย่อม
ไม่อาจใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้อย่างเต็มที่ จึงมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินตามไปด้วย
ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil constitutionnel) ได้ยอมรับว่าเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการมีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญโดยวินิจฉัยว่า “เสรีภาพตามข้อ ๔ ของคําประกาศ
สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ซึ่งมีสาระเป็นการกระทําการใดก็ได้ที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั้น ย่อม
ไม่อาจจะธํารงรักษาไว้ได้ หากมีการกําหนดข้อจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการตามอําเภอใจและ
ไม่ชอบ”๑ ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึง
ตรวจสอบด้วยว่า กฎหมายที่จะตราขึ้นนั้นมีบทบัญญัติใดที่ละเมิดเสรีภาพในการประกอบกิจการของ
บุคคลหรือไม่ อย่างไร
แม้ว่าเสรีภาพในการประกอบกิจการจะมีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ แต่คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยอมรับว่า “เสรีภาพดังกล่าวหาได้มีลักษณะทั่วไปและเด็ดขาด แต่ต้องดํารงอยู่
ในกรอบของหลักเกณฑ์การควบคุมที่กําหนดโดยกฎหมาย”๒ ดังนี้ ผู้ตรากฎหมายจึงชอบที่จะจํากัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการได้ หากเป็นไปเพื่อเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวมหรือเหตุผล
ที่เกี่ยวเนื่องกับ “ข้อเรียกร้องทางรัฐธรรมนูญ”๓ อย่างไรก็ดี ใช่ว่าผู้ตรากฎหมายจะจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการได้ตามอําเภอใจ เพราะคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบด้วยว่าข้อจํากัด
ที่กฎหมายกําหนดนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า แนวคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีพัฒนาการไปในทางที่คุ้มครองเสรีภาพในการประกอบกิจการมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใน
ช่วงแรก คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบแต่เพียงว่าข้อจํากัดที่กฎหมายกําหนดนั้นมีผลกระทบ
ถึงขนาดที่เปลี่ยนแปลงสาระของเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือไม่๔ แต่ในช่วงหลัง การตรวจสอบ
มีความลึกซึ้งและเคร่งครัดยิ่งขึ้น โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่า ข้อจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการนั้น ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากปรากฏว่า ไม่ได้สัดส่วน
∗

โดย นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ หัวหน้าคณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
Décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982.
๒
Décision n°82-141 DC du 27 juillet 1982.
๓
“ข้อเรียกร้องทางรัฐธรรมนูญ” (“exigences constitutionnelles”) หมายถึง บรรดาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือหลักที่มีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญทั้งหลาย ซึ่งผู้ตรากฎหมายชอบที่จะใช้เป็นเหตุผลในการจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการได้
๔
Décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989.
๑

๙
หรือเกินสมควรแก่เหตุเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย ก็จะวินิจฉัยว่า ข้อจํากัด
ที่ผู้ตรากฎหมายกําหนดนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๕ นอกจากนี้ ข้อจํากัดที่กฎหมายกําหนดจะต้องมี
ความชัดเจนและแน่นอนด้วย หากเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตไม่ชัดเจนแน่นอน ย่อมไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้กฎหมายกําหนดหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานแก่พลเมืองในการใช้เสรีภาพสาธารณะ๖ (ทั้งยังขัดต่อหลักว่าด้วยการเข้าถึงและเข้าใจ
กฎหมายที่มีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญเช่นกัน)
นอกจากเสรีภาพในการประกอบกิจการแล้ว ระบบกฎหมายฝรั่งเศสยังยอมรับว่า
บุคคลมี “เสรีภาพในการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม” (liberté du commerce et de
l’industrie) เสรีภาพดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าเสรีภาพในการประกอบกิจการ เนื่องจากมี
องค์ประกอบสองส่วน ส่วนแรก คือ การประกอบกิจการอย่างเสรี (libre entreprise) ซึ่งมีค่าบังคับ
ระดับรัฐธรรมนูญ และส่วนที่สอง คือ การแข่งขันอย่างเสรี (libre concurrence) ซึ่งไม่มีค่าบังคับ
ระดับรัฐธรรมนูญในตัวเอง (แต่จะได้รับการคุ้มครองผ่านหลักอื่น ๆ เช่น หลักความเสมอภาค เช่น
กรณีการประกวดราคา หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดจะเคารพต่อหลักความเสมอภาคต่อเมื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เสนอราคาได้แข่งขันกันอย่างเสรี๗) ปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเสรีภาพในการประกอบ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยเคยมีกรณีที่ผู้ร้องได้ยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้ แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมิได้วินิจฉัยประเด็นนี้โดยตรง๘
๒. รูปแบบของมาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการ
กรณีที่การประกอบกิจการในเรื่องใดอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ผู้ตรากฎหมายชอบที่จะจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการนั้นได้ โดยอาจห้ามกิจการนั้นโดยเด็ดขาด (interdiction pure et simple) หรือ
อาจเป็นการห้ามโดยมีข้อยกเว้น (interdiction avec dérogations) หรืออาจกําหนดมาตรการควบคุม
การประกอบกิจการ ซึ่งมาตรการควบคุมในเรื่องต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมาตรการหลัก
ได้แก่ การอนุญาต และการแจ้งก่อนดําเนินการ
๒.๑ การอนุญาตและมาตรการอื่นที่มีผลคล้ายคลึงกัน
การอนุญาต (autorisation) เป็นวิธีการที่รัฐยินยอมให้บุคคลดําเนินการ
ในเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐก่อน โดยออก “ใบอนุญาต” (ซึ่งส่วนใหญ่
เรียกว่า “licence” หรือ “permis”) ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ กฎหมายอาจกําหนดให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองมี “อํานาจผูกพัน” (compétences liées) ที่จะต้องอนุญาต หากผู้ขออนุญาตมีเงื่อนไข
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด หรือกฎหมายอาจกําหนดให้เจ้าหน้าที่มี “อํานาจดุลพินิจ” (pouvoir
d’appréciation) ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร
Décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000 : การที่กฎหมายมีวัตถุประสงค์รักษาไว้ซึ่งความหลากหลาย
ของกิจการพาณิชย์ในย่านชุมชนต่าง ๆ ถือเป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม แต่การที่ผู้ตรากฎหมาย
กําหนดให้ต้องมีการอนุญาตโดยฝ่ายปกครองก่อนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารพาณิชย์ซึ่งมีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบกิจการ ถือว่าเป็นผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบ
กิจการของบุคคลที่ไม่ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
๖
Décision n°2000-435 DC du 7 décembre 2000.
๗
Décision n°2001-450 DC du 11 juillet 2001.
๘
Décision n°81-129 DC du 30-31 octobre 1981.
๕

๑๐
ระบบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุ มที่ เคร่งครัด เพราะผู้ยื่ นคํ าขอจะเริ่ ม
ดําเนินการใด ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ การอนุญาตจึงเป็น “การควบคุมก่อนหน้า”
(contrôle a priori) ที่ใช้กับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อประโยชน์ของส่วนรวม
โดยเฉพาะความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม๙
นอกจากการอนุญาตแล้ว ยังมีมาตรการควบคุมอื่น ๆ ที่มีผลคล้ายคลึงกับ
การอนุญาต เช่น การรับรองหรือการขึ้นทะเบียน
การรั บรอง (agrément)๑๐ เป็ นมาตรการที่เหมื อนกับการอนุญาตตรงที่
เป็น “การควบคุมก่อนหน้า” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดก่อนพิจารณาให้การรับรองผู้ยื่นคําขอ จากนั้น ผู้ได้รับการรับรอง
จึงจะมีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ กฎหมายจะกําหนดให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจดุลพินิจที่จะให้
การรับรองหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกัน การรับรองก็เป็นกลไกที่มีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างจากการอนุญาต กล่าวคือ ขณะที่การอนุญาตใช้กับการดําเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของ
เอกชนโดยแท้ เช่น การประกอบกิจการต่าง ๆ การรับรองมักจะใช้กับเรื่องที่เป็นภารกิจเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม (mission d’intérêt général) ที่รัฐประสงค์จะควบคุมดูแล แต่เนื่องจากเป็นเรื่องทาง
เทคนิค รัฐจึงมอบหมายให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินภารกิจนั้นผ่านกลไกการรับรอง เช่น
การรับรองสหพันธ์กีฬา การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบเหล้าองุ่น การรับรองศูนย์ผสมพันธุ์เทียม
โคกระบือ การรับรองศูนย์ป้องกันโรคมะเร็ง ฯลฯ หรือบางกรณีอาจเป็นการรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่าง ๆ เช่น สถาปนิก ผู้สอบบัญชี ครูโรงเรียนอนุบาล ฯลฯ นอกจากนี้ การรับรองยังมีข้อแตกต่าง
จากการอนุญาตตรงที่มีผลเป็นการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ได้รับการรับรองด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ การมีสิทธิตามกฎหมายเพิ่มขึ้น เช่น สิทธิในการรับ
เงินบริจาคสําหรับสมาคมที่ได้รับการรับรอง (ขณะที่สมาคมที่เพียงแต่จดแจ้งต่อทางราชการไม่มีสิทธิ
ที่จะรับเงินบริจาค) สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิก (เช่น กรณีสมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้รับการรับรอง) การมีอํานาจจัดทําภารกิจบางอย่าง เช่น สหพันธ์กีฬาที่ได้รับการรับรอง
ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งมีการให้รางวัลได้ หรือสิทธิในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของรัฐ
เช่น สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติระดับท้องถิ่นซึ่งได้รับการรับรอง หน่วยงานของรัฐจะต้องปรึกษาหารือ
หรือรับฟังความคิดเห็นของสมาคมดังกล่าวก่อนการจัดทําผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล และ
บางกรณีองค์กรที่ได้รับการรับรองอาจได้รับอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง เช่น บริษัทเอกชนที่
มีอํานาจออกใบรับรองการเดินอากาศสําหรับอากาศยานเอกชน รวมตลอดถึงการมีอํานาจผูกขาดการ
ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น กรณีของศูนย์ป้องกันโรคมะเร็ง
ส่วนการขึ้นทะเบียน (enregistrement) มองกันว่าเป็น “ระบบอนุญาต
แบบลดรูป” (“autorisation simplifiée”) ที่มีขั้นตอนการพิจารณาเรียบง่ายและกระชับกว่าการ
อนุญาต ซึ่งทําให้การประกอบกิจการของเอกชนเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การขึ้นทะเบียนใช้
อยู่ในหลายเรื่อง เช่น การควบคุมกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (installations classées
แต่ใช่ว่าในเรื่องดังกล่าว จะต้องใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่านั้น หากกิจการที่กฎหมายประสงค์จะควบคุมอาจมีผลกระทบ
ไม่มากนักหรือมีความเสี่ยงน้อย ก็อาจใช้มาตรการอื่นแทนการอนุญาตได้ ดังที่จะได้ยกตัวอย่างในรายละเอียดต่อไป
๑๐
เนื้อหาในส่วนนี้สรุปจาก BERTRAND (C.), “L’agrément en droit public”, (Clermont-Ferrand :
Presses Universitaires de la Faculté de Droit Université d’Auvergne - L.G.D.J., 1999)
๙

๑๑
pour la protection de l’environnement) กฎหมายกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนก่อนประกอบ
กิจการที่มีผลกระทบไม่มากนักต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่การประกอบกิจการที่มีผลกระทบมากจะต้องขอ
อนุญาตก่อนเริ่มประกอบกิจการ การขึ้นทะเบียนมีกระบวนการที่เรียบง่ายกว่าระบบอนุญาตตรงที่
ไม่มีขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ (étude d’impact) และการไต่สวนสาธารณะ (enquête publique)
ซึ่งอาจใช้เวลานาน เพียงแต่ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนต้อง “ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม” (description des incidences notables sur l’environnement) เพื่อที่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน๑๑ ในช่วงหลังได้มีการนําระบบขึ้นทะเบียนมาใช้
แทนระบบอนุญาตในหลายเรื่อง โดยเฉพาะกิจการควบคุมที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
ปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมฯ โดยยกเลิกระบบอนุญาตและใช้ระบบขึ้นทะเบียนแทนที่ในหลายกรณี
ด้วยกัน เช่น การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๓-๑๓๐๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
ค.ศ. ๒๐๑๓๑๒) หรือการเปิดสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๖-๖๓๐ ลงวันที่
๑๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๖๑๓)
๒.๒ การแจ้งก่อนดําเนินการ
การแจ้งก่อนดําเนินการ (déclaration préalable à l’exercice d’une
activité) เป็นมาตรการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันมาก โดยในส่วนของการประกอบกิจการต่าง ๆ
กฎหมายจะกําหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะประกอบกิจการต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ทราบ
ก่อน จึงจะเริ่มประกอบกิจการนั้นได้ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องออก
“ใบรับแจ้ง” (récépissé) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง และผู้แจ้งย่อมมีสิทธิประกอบกิจการนับแต่
เวลานั้น การแจ้งจึงเป็นเพียงการ “ให้ข้อมูล” แก่ฝ่ายปกครองว่า มีการประกอบกิจการ ณ ที่ใด ใคร
เป็นผู้ดําเนินการ เพื่อที่ฝ่ายปกครองจะได้ “สอดส่องดูแล” การประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป อันเป็น “การควบคุมในภายหลัง” (contrôle a posteriori) นอกจากนี้ บางกรณี
การแจ้งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลสามหรือประชาชนทั่วไปด้วย โดยกฎหมายอาจกําหนด
ให้มีการประกาศใบรับแจ้งโดยการพิมพ์เผยแพร่หรือปิดประกาศ และกําหนดถึงผลของการประกาศ
ใบรับแจ้ง เช่น จะมีผลต่อการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้แจ้งหรือไม่ อย่างไร

ได้มีการแก้ไขกฎหมายกําหนดให้มี “การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม” ประกอบการยื่น
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๕-๑๖๑๔ ลงวันที่ ๙
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des
installations classées pour la protection de l'environnement) ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา R. 512-46-3 แห่ง
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (code de l’environnement) ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการภาครัฐและภาคเอกชน
บางประเภท (directive 2011/92/UE)
๑๒
Décret n°2013-1031 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement. (รัฐกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
จํานวน ๔๕๐ - ๒,๐๐๐ ตัว ต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการก่อน จากเดิมที่เคยกําหนดให้ต้องขออนุญาต ส่วนการ
เลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ยังคงต้องขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ และกรณีเลี้ยงสุกรจํานวน ๕๐ - ๔๕๐ ตัว
กําหนดให้แจ้งต่อทางราชการก่อนดําเนินการเท่านั้น)
๑๓
Décret n°2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
๑๑

๑๒
เมื่ อการออกใบรั บแจ้ ง เป็ น ไปโดยอั ต โนมั ติ และผู้ แ จ้ ง สามารถประกอบ
กิจการได้โดยทันที การแจ้งจึงเป็นกลไกที่กระทบต่อเสรีภาพในการประกอบการของบุคคลน้อยกว่า
ระบบอนุ ญ าตและเอื้ อต่ อการลงทุ น และการประกอบธุ รกิ จที่ สามารถดํ า เนิ น การได้ อย่ า งสะดวก
รวดเร็ว เพราะไม่ต้องรอผลการพิจารณาของทางราชการก่อนดําเนินการ นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองไม่มีอํานาจพิจารณาที่จะรับแจ้งหรือไม่รับแจ้ง แต่ผูกพันให้ต้องออกใบรับแจ้ง ทําให้ไม่มี
ความเสี่ยงที่จะมีการใช้ “ดุลพินิจ” โดยไม่เป็นธรรมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะการเลือก
ปฏิ บัติ โดยไม่ เป็ น ธรรมต่ อบุ ค คลอั น ขั ด ต่ อ หลั กความเสมอภาค ซึ่ ง แตกต่ า งจากระบบอนุ ญ าตที่
เจ้าหน้าที่มีอํานาจพิจารณาที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยบางกรณีเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจที่จะวินิจฉัย
สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร โดยสรุป ในระบบอนุญาต ฝ่ายปกครองมีบทบาทเชิงรุกซึ่งอาจกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ ขณะที่ในระบบแจ้งก่อนดําเนินการนั้น ฝ่ายปกครองมีบทบาทเชิงรับโดย
เพียงแต่ “รับทราบ” ความประสงค์ของผู้ที่ต้องการดําเนินการเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้แจ้ง๑๔
อย่างไรก็ดี บางกรณี กฎหมายอาจบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอํานาจ
ตรวจสอบก่อนออกใบรับแจ้งได้ เช่น ตรวจสอบว่าการแจ้งนั้นมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน ก็อาจปฏิเสธไม่ออกใบรับแจ้งได้ และกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ กฎหมาย
อาจบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอํานาจคัดค้านการแจ้ง (pouvoir d’opposition à la déclaration)
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ด้วย ซึ่งจะมีผลคล้ายกับระบบอนุญาต เพราะการคัดค้านการแจ้งจะมี
ผลทําให้ผู้แจ้งต้องหยุดประกอบกิจการ นอกจากนี้ กฎหมายอาจบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
อํานาจออกข้อกําหนดพิเศษให้ผู้แจ้งปฏิบัติตาม เช่น ในการควบคุมการประกอบกิจการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมบางประเภท ผู้ว่าราชการจังหวัด (préfet) มีอํานาจออกข้อกําหนดให้ผู้แจ้งประกอบ
กิจการปฏิบัติตามได้
กฎหมายอาจกําหนดให้การแจ้งเป็นแบบบังคับ คือ ต้องมีการแจ้งต่อทาง
ราชการก่อนเริ่มดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเป็นการแจ้งแบบเผื่อเลือก คือ จะแจ้งหรือ
ไม่แจ้งก็ได้ แต่การแจ้งจะมีผลทางกฎหมายให้ผู้แจ้งได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เป็นต้นว่า ให้มี
ความสามารถทางกฎหมาย (capacité juridique) เช่น ในเรื่องสมาคม กฎหมายมิได้บังคับให้ต้อง
แจ้ ง ต่ อทางราชการก่ อนก่ อตั้ ง สมาคม เพี ย งแต่ การแจ้ ง จะมี ผลทํ า ให้ สมาคมมี ค วามสามารถทาง
กฎหมายเท่านั้น ส่วนการแจ้งแบบบังคับจะใช้กับเรื่องที่รัฐจําเป็นต้องควบคุมกํากับ ส่วนใหญ่การแจ้ง
จึงเป็น “เงื่อนไข” ก่อนเริ่มประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่บางกรณีการแจ้งแบบบังคับ
อาจมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูลในเชิงสถิติแก่ฝ่ายปกครอง หรือมีผลทางกฎหมายเพียงให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้แจ้งเท่านั้นก็ได้
จะเห็ นได้ว่า มาตรการควบคุมที่กฎหมายกํ าหนดอาจมีผลกระทบต่ อสิ ทธิ
เสรีภาพของบุคคลใน “ระดับ” ที่แตกต่างกันออกไป มาตรการที่มีผลกระทบรุนแรง ได้แก่ บรรดา
มาตรการที่ มีลักษณะเป็ นการควบคุ มก่อนหน้ า ไม่ว่าจะเป็ นการอนุญาต การรับรอง หรื อการขึ้ น
ทะเบียน ซึ่งบุคคลจะมีสิทธิตามกฎหมายต่อเมื่อได้รับอนุญาต ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนแล้ว
โดยฝ่ายปกครองอาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร ส่วนการแจ้งก่อนดําเนินการ
เป็นกลไกที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลค่อนข้างน้อย เพราะการออกใบรับแจ้งเป็นไปโดย
อัตโนมัติ และฝ่ายปกครองจะควบคุมตรวจสอบการดําเนินการในภายหลัง ยกเว้นบางกรณีที่กฎหมาย
M’SAÏDIÉ (T.), “La déclaration préalable à l’exercice d’une activité”, A.J.D.A. 2013, pp. 514-521.

๑๔

๑๓
อาจให้อํานาจฝ่ายปกครองคัดค้านการแจ้งได้ภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ในการเลือกใช้ระบบแจ้งหรือ
ระบบอนุญาตนั้น ผู้ตรากฎหมายจะคํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินการต่อประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นสําคัญ ตัวอย่างเช่น กรณีการเปิดสระว่ายน้ําสําหรับประชาชนใช้ร่วมกัน กฎหมายกําหนดเพียงให้
แจ้งก่อนเปิดดําเนินการ๑๕ หรือกรณีโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําและระบบนิเวศน์
ทางน้ํา กฎหมายกําหนดให้ใช้ระบบแจ้งหรือระบบอนุญาต แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรง
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (หากผลกระทบไม่ร้ายแรง ใช้ระบบแจ้ง แต่ถ้าผลกระทบร้ายแรง ใช้ระบบ
อนุญาต)๑๖ โดยปัจจุบัน มีแนวคิดที่จะใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นและนํามาตรการอื่น
มาใช้แทนระบบอนุญาต โดยเฉพาะระบบแจ้งก่อนดําเนินการ
๓. หลักในการใช้ระบบอนุญาต
สภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) ในฐานะองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจพิจารณา
๑๗
ร่างกฎหมาย ได้ให้แนวทางในการพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมในกฎหมายไว้ใน “คู่มือการร่าง
กฎหมาย” (guide de légistique)๑๘ สรุปได้ว่า บรรดามาตรการควบคุมต่าง ๆ นั้น ผู้ตรากฎหมาย
พึ ง นํ า มาใช้ เ ท่ า ที่ จํา เป็ น และผลกระทบที่ จะเกิ ด แก่ สิท ธิ เ สรี ภาพของบุ ค คลจะต้ อ งได้ สัด ส่ วนกั บ
ประโยชน์ของส่วนรวมที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง ซึ่งหากเป็นไปได้ ผู้ตรากฎหมายควรเลือกใช้ระบบแจ้ง
ก่อนดําเนินการมากกว่าระบบอนุญาต ส่วนระบบอนุญาตชอบที่จะนํามาใช้ในกรณีที่มีความจําเป็นจริง ๆ
เท่านั้น ซึ่งหากจําเป็นต้องใช้ระบบอนุญาต สมควรกําหนดกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของ
เจ้าหน้าที่ไว้ด้วย และกระบวนการพิจารณาอนุญาตจะต้องชัดเจน โปร่งใส และสร้างภาระแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ทั้งนี้ หลักดังกล่าวชอบที่จะนําไปใช้กับมาตรการอื่น ๆ ที่มีผลคล้ายคลึงกับการ
อนุญาตด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับรองหรือการขึ้นทะเบียน
๓.๑ ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น
โดยที่ระบบอนุญาตมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคล
ค่อนข้างมาก จึงมีหลักว่าผู้ตรากฎหมายพึงนําระบบอนุญาตมาใช้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเท่านั้น
หลักนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในข้อกําหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วย “บริการในตลาดภายใน” (directive
2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative
aux services du marché intérieur) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ข้อกําหนดบริการ” (“directive
services”) หรือ “ข้อกําหนด Bolkestein” ตามชื่อของนาย Frits BOLKESTEIN กรรมาธิการยุโรป
ด้านตลาดภายในและบริการ ผู้ผลักดันข้อกําหนดดังกล่าว๑๙ ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับแก่การประกอบ

ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (code de la santé publique) มาตรา L ๑๓๓๒-๑ และประมวลกฎหมายการกีฬา
(code du sport) มาตรา A ๓๒๒-๔ : แจ้งต่อเทศบาลอย่างน้อยสองเดือนก่อนวันเริ่มเปิดใช้สระว่ายน้ํา
๑๖
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (code de l’environnement) มาตรา L ๒๑๔-๒
๑๗
สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสเป็นองค์กรที่มีความสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยทําหน้าที่ใน ๒ ฐานะ ฐานะหนึ่ง
เป็นที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายบริหารโดยตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งอาจเทียบได้กับ
คณะกรรมการกฤษฎีกาของประเทศไทย อีกฐานะหนึ่ง ทําหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยคดีพิพาททางปกครอง ซึ่งอาจ
เทียบได้กับศาลปกครองสูงสุดของประเทศไทย
๑๘
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique
๑๙
Frits BOLKESTEIN เป็นอดีตนักการเมืองชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้นําพรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - VVD) ซึ่งเป็นพรรคขวากลางที่มีนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
๑๕

๑๔
กิจการที่เป็น “บริการ” (services)๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ตลาดภายใน” ที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวในสหภาพยุโรป โดยผู้ประกอบกิจการบริการจากรัฐภาคีสามารถประกอบกิจการได้อย่างเสรี
ในเขตตลาดภายใน อันจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนและการสร้างงานซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ข้อกําหนดดังกล่าวได้กําหนดมาตรการในการลด
ความซับซ้อนในการพิจารณาของทางราชการเพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบกิจการของเอกชน โดย
เรื่องหนึ่งที่กําหนดไว้และมีความสําคัญ คือ การจํากัดการใช้ระบบอนุญาตให้น้อยที่สุด โดยมาตรา ๙
กําหนดให้รัฐภาคีสามารถนําระบบอนุญาตมาใช้กับการประกอบกิจการบริการได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ครบถ้วน
(๑) การใช้ ร ะบบอนุ ญ าตไม่ มี ลัก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ประกอบ
กิจการบริการที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีความจําเป็นต้องใช้ระบบอนุญาตเนื่องด้วย “เหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของส่วนรวม” (“raison impérieuse d'intérêt général”) (มาตรา ๔ ของข้อกําหนดฯ
ได้ให้ความหมายของ “เหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม” ว่าหมายถึง เหตุผลที่แนว
คําวินิจฉัยศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปยอมรับว่ามีลักษณะเช่นนั้น ซึ่งรวมถึงเหตุผลดังต่อไปนี้ :
ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ ความปลอดภัยของประชาชน สุขอนามัยของประชาชน การรักษาความสมดุล
ทางการเงินของระบบสวัสดิการสังคม การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้รับบริการ และผู้ใช้แรงงาน ความซื่อตรง
ในการทําธุรกรรม การต่อต้านการฉ้อฉล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเมือง สุขอนามัยของ
สัตว์ ทรัพย์สินทางปัญญา การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และทางศิลปะของชาติ วัตถุประสงค์
ของนโยบายทางสังคม และวัตถุประสงค์ของนโยบายทางวัฒนธรรม)
(๓) ไม่มีมาตรการอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่าอันจะทําให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ระบบการควบคุมในภายหลัง จะเป็นการล่าช้าเกินกว่าที่จะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ในคู่มือการร่างกฎหมาย สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้มีคําแนะนําให้ผู้ยกร่าง
กฎหมายคํานึงถึงเงื่อนไขสามประการข้างต้นในการพิจารณากําหนดระบบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการที่เป็น “บริการ” ตามนัยข้อกําหนดบริการของสหภาพยุโรป แนวทางการใช้ระบบอนุญาต
ดังกล่าวสอดคล้องกับ “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” (principe de proportionnalité) ที่เรียกร้อง
ให้กฎเกณฑ์ที่รัฐจะตราขึ้นใช้บังคับ จะต้องไม่มีลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล ไร้ซึ่งความจําเป็น หรือเกิน
สมควรแก่เหตุ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย ซึ่งหลักความพอสมควรแก่เหตุนี้
เป็นหนึ่งใน “หลักการลดความซับซ้อนของกฎหมาย” (principes de la simplification du droit)
ตามที่คณะทํางานร่วมระหว่างกระทรวงว่าด้วยคุณภาพของกฎหมายได้เคยเสนอแนะไว้ในรายงานที่
จัดทําเสนอรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๒๒๑

ข้อกําหนดได้ให้ความหมายของคําว่า “บริการ” ไว้กว้าง ว่า หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใด ๆ ที่ไม่ได้ทําโดยมี
เงินเดือนประจํา แต่เป็นการประกอบการที่มีค่าตอบแทน
๒๑
MANDELKERN (D.), Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la
réglementation, (Paris : La Documentation francaise, 2002), p. 16.
๒๐

๑๕
๓.๒ วางกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่
กรณีที่ผู้ตรากฎหมายเลือกใช้ระบบอนุญาต จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที่
วางกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างรัดกุม ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต
จะต้องเป็นไปตามหลักการในมาตรา ๑๐ ของ “ข้อกําหนดบริการ” ของสหภาพยุโรป ที่กําหนดว่า
ระบบอนุญาตในเรื่องหนึ่งจะต้องตั้งอยู่บนเกณฑ์พิจารณาที่ตีกรอบการใช้อํานาจพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อํานาจตามอําเภอใจ โดยเกณฑ์พิจารณา (critères) ในการพิจารณาอนุญาต
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
(๒) ต้องมีเหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวมรองรับ
(๓) ได้สัดส่วนกับประโยชน์ของส่วนรวมนั้น
(๔) ชัดเจนและไม่คลุมเครือ
(๕) มีลักษณะเป็นภาวะวิสัย (ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจตีความ
ในแนวทางที่แตกต่างกันได้ตามมุมมองหรือความคิดเห็นของตนในลักษณะอัตวิสัย)
(๖) มีการประกาศให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า
(๗) โปร่งใสและเข้าถึงได้
๓.๓ กระบวนการพิจารณาอนุญาตต้องชัดเจน โปร่งใส และสร้างภาระน้อย
ที่สุด
ในการกําหนดวิธีพิจารณาและแบบพิธีในการอนุญาต ผู้ตรากฎหมายชอบ
ที่จะคํา นึ งถึ ง หลั กการในมาตรา ๑๓ ของ “ข้ อกํา หนดบริการ” ของสหภาพยุ โรป ที่ กํา หนดหลั ก
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาอนุญาตไว้ สรุปได้ว่า วิธีพิจารณาและแบบพิธีในการอนุญาตจะต้องมีความชัดเจน
ประกาศให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า และให้หลักประกันได้ว่าคําขออนุญาตจะได้รับการพิจารณา
อย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลาง นอกจากนี้ วิธีพิจารณาและแบบพิธีในการอนุญาตจะต้องไม่มีผล
หน่วงเหนี่ยวยับยั้งหรือทําให้หมดแรงจูงใจในการประกอบกิจการ หรือสร้างความยุ่งยากซับซ้อนและ
ความล่าช้าโดยไม่จําเป็นแก่การประกอบกิจการ รวมทั้งต้องเข้าถึงได้ง่าย และภาระค่าใช้จ่ายสําหรับ
ผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องพอสมควรแก่เหตุและได้สัดส่วนกับต้นทุนของขั้นตอนต่าง ๆ ในการพิจารณา
อนุญาตและไม่สูงเกินต้นทุนนั้น
ในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต จะต้องมีหลักประกันว่าคําขอ
อนุญาตจะได้รับการพิจารณาโดยเร็วที่สุด หรือภายในระยะเวลาอันสมควรที่กําหนดไว้ล่วงหน้าและ
ประกาศให้สาธารณชนทราบ โดยระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการยื่นเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน กรณี
ที่คําขอไม่ครบถ้วน จะต้องแจ้งโดยเร็วที่สุดให้ผู้ยื่นคําขอยื่นเอกสารเพิ่มเติม และแจ้งให้ทราบถึงผล
ต่อการนับระยะเวลาด้วย สํ าหรับเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้ อน อาจมี การขยายระยะเวลาในการ
พิจารณาออกไปได้ไม่เกินหนึ่งครั้งและมีกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยให้เหตุผลประกอบการขยาย
ระยะเวลารวมทั้ ง กํ า หนดระยะเวลาที่ ข ยายออกไปและแจ้ ง ให้ ผู้ยื่ น คํ า ขอทราบก่ อนครบกํ า หนด
ระยะเวลาเดิมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือ
ที่ได้ขยายออกไป ให้ถือว่ามีการอนุญาต (โดยปริยาย) อย่างไรก็ดี อาจกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้
แตกต่างออกไปได้ หากมีเหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์อันชอบธรรม
ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขออนุญาตแล้ว ต้องมีการออกใบรับคําขอโดยเร็วที่สุด

๑๖
โดยใบรับคําขอจะต้องระบุระยะเวลาในการพิจารณา วิธีการโต้แย้งคําสั่ง รวมทั้งมีข้อความที่ระบุว่า
กรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่ามีการอนุญาต (หากเป็น
กรณีที่ใช้ระบบอนุญาตโดยปริยาย)
มีข้อสังเกตว่า หลักการของ “ข้อกําหนดบริการ” ของสหภาพยุโรปในส่วน
ที่เกี่ยวกับ “ระบบอนุญาตโดยปริยาย” ในมาตรา ๑๓ นี้ มีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในของบรรดา
รัฐภาคีอย่างมาก โดยหลายประเทศได้หันมาใช้กลไกดังกล่าวมากขึ้น และบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส
ถึงกับกําหนดหลักการใหม่ว่า “การนิ่งเฉยของฝ่ายปกครองมีผลเท่ากับเห็นชอบ” (principe du
silence valant acceptation) โดยประมวลกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานทางปกครอง (code des relations entre le public et l’administration - CRPA)๒๒
ได้กําหนดว่า การที่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับคําขอนิ่งเฉยเป็นเวลาสองเดือนมีผลเท่ากับเห็นชอบ
กับคําขอ (มาตรา L ๒๓๑-๑) แต่มีข้อยกเว้นว่า การนิ่งเฉยเป็นเวลาสองเดือนของหน่วยงานทาง
ปกครองมีผลเป็นการปฏิเสธคําขอในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อคําขอนั้นมิได้มุ่งหมายให้มีการออกคําสั่ง
ที่มีลักษณะเป็นคําสั่งเฉพาะราย (๒) เมื่อคําขอนั้นไม่มีวิธีพิจารณาที่กําหนดในบทบัญญัติกฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร หรือมีลักษณะเป็นคําร้องเรียนหรือคําอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
(๓) เป็นคําขอเกี่ยวกับเงิน ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมตามที่กําหนดในรัฐกฤษฎีกา (๔) กรณี
ที่ การเห็ น ชอบโดยปริ ย ายจะไม่ สอดคล้ องกั บการปฏิ บัติ ต ามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศหรื อตาม
กฎหมายของสหภาพยุโรป การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ การคุ้มครองเสรีภาพและหลักที่มีค่าบังคับ
ระดับรัฐธรรมนูญ และการรักษาความสงบเรียบร้อยสาธารณะ และ (๕) เรื่องในความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในรัฐกฤษฎีกาที่ผ่านการพิจารณา
ของสภาแห่งรัฐ (มาตรา L ๒๓๑-๔) นอกจากนี้ อาจมีการตรารัฐกฤษฎีกาที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาแห่งรัฐและคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเว้นไม่ใช้บังคับหลักที่ว่าการนิ่งเฉยของฝ่ายปกครองมีผลเท่ากับ
เห็นชอบกับคําขอได้ หากมีเหตุผลเกี่ยวกับเนื้อหาของคําสั่งในกรณีนั้น ๆ หรือเหตุผลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ดี (มาตรา L ๒๓๑-๕) และกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือวิธีพิจารณาเรื่องมีความ
ซับซ้อน อาจมีการกําหนดระยะเวลาในการเกิดคําสั่งโดยปริยายไว้เป็นอื่นได้ (สั้นกว่าหรือยาวกว่า
สองเดือน) โดยการตรารัฐกฤษฎีกาที่ผ่านการพิจารณาของสภาแห่งรัฐ (มาตรา L ๒๓๑-๖)
๔. การลด-เลิกระบบอนุญาตโดยผู้ตรากฎหมาย
ในฝรั่งเศส การลด-เลิกระบบอนุญาตในกฎหมายมีฐานคิดมาจากนโยบายลด
ความซับซ้อนของระบบราชการ (politique de simplification administrative) ที่เริ่มมีการ
ดําเนินการอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยที่ระบบอนุญาตของทางราชการในหลายกรณีได้
สร้างภาระและเป็นอุปสรรคแก่การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนหรือการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป
รัฐบาลชุดต่าง ๆ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกระบบอนุญาตในเรื่องที่ไม่มีความ
จําเป็นและนํามาตรการควบคุมอื่นมาใช้แทนการอนุญาต โดยเฉพาะการแจ้งก่อนดําเนินการซึ่งเป็น
กลไกที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้อยกว่าการอนุญาต

สําหรับภาพรวมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายฉบับนี้ โปรดดู ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “ประมวลกฎหมาย “วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” ของฝรั่งเศส”, www.krisdika.go.th (พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒๒

๑๗
๔.๑ สภาพปัญหาที่เกิดจากระบบอนุญาตของทางราชการ
ปัญหาการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายถือเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในกรอบของการลดความซับซ้อนของระบบราชการ ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๐๕ คณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อผู้ใช้บริการสาธารณะและการลดความซับซ้อนของทางราชการ (Délégation aux
Usagers et aux Simplifications Administratives - DUSA) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบประสาน
การดําเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ เกี่ยวกับการลดความซับซ้อนของทางราชการ รวมทั้งการยกร่าง
กฎหมายมอบอํานาจให้รัฐบาลตรารัฐกําหนดเพื่อลดความซับซ้อนของกฎหมาย ได้มอบหมายให้บริษัท
ที่ปรึกษาหลายแห่งดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากกฎหมาย (coût de la réglementation)
โดยเรื่องที่ให้เริ่มศึกษาเป็นลําดับแรก คือ ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดจาก “ระบบอนุญาตของทางราชการ”
(“autorisations administratives”) ซึ่งขณะนั้นมีอยู่รวมทั้งสิ้นกว่า ๑,๒๐๐ กระบวนงาน
การศึกษาดั งกล่า วมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อให้ทราบถึง สภาพปั ญหาที่เ กิด จาก
ระบบอนุญาต โดยเฉพาะภาระที่เกิดแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษา
จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยท้ายที่สุดอาจมีการยกเลิกระบบอนุญาต ปรับปรุงกระบวนการอนุญาตให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น หรือนํา
ระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนที่ระบบอนุญาต นอกจากนี้ การศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสใน
การทดลองและออกแบบ “ตัวชี้วัด” ต้นทุนที่เกิดจากกฎหมายที่รัฐตราขึ้นใช้บังคับ โดยเฉพาะต้นทุน
ที่เกิดจากระบบอนุญาต รวมทั้งเป็นโอกาสในการผลักดันแนวคิดใหม่ในการตรากฎหมายที่จะต้อง
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่เอกชนและพยายามจํากัดผลกระทบนั้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
สําหรับขอบเขตของการศึกษา DUSA ได้เลือกระบบอนุญาตจํานวน ๑๓๐
กระบวนงาน เป็นกรณีศึกษา โดยมุ่งศึกษาเฉพาะต้นทุนของระบบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่รวมถึงต้นทุนสําหรับหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาต โดย “ต้นทุน” ที่ศึกษาจะครอบคลุม “ต้นทุนทาง
ธุรการ” (coûts administratifs) ทั้งค่าใช้จ่ายภายในบริษัทผู้ยื่นขออนุญาตเอง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อให้คําปรึกษาในการขออนุญาต รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกิดจากการขออนุญาต ตลอดจนต้นทุนในแง่ของ “เวลา” คือ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ โดยระเบียบวิธีในการศึกษา ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาใช้เวลาประมาณ ๑๘ เดือนและได้ให้ข้อสรุป
ที่น่าสนใจ โดย Daniel FIXARI และ Frédérique PALLEZ ผู้ช่วยคณะผู้ศึกษาวิจัยได้เปิดเผยผล
การศึกษา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี๒๓
้
ประการที่หนึ่ง การขออนุญาตในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นจํานวนเงิน
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ไม่กี่พันยูโร หรืออาจจะน้อยกว่านั้น เช่น ไม่กี่ร้อยยูโร จะมีบางกรณีเท่านั้นที่
ค่าใช้จ่ายมีจํานวนสูงเกินหนึ่งหมื่นยูโร หรือสูงถึงห้าหมื่นยูโรหรือหนึ่งแสนยูโร ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้ว
การขออนุญาตจึงมี “ต้นทุนต่อหน่วย” (coût unitaire) ค่อนข้างต่ํา อย่างไรก็ดี ในการประเมิน
ต้นทุนของการขออนุญาต จําต้องคํานึงถึง “ความถี่” (fréquence) ในการขออนุญาตประกอบด้วย

๒๓

FIXARI (D.) et PALLEZ (F.), “L’insoutenable légèreté de l’État - Une histoire de simplification
administrative”, in Politiques et management public, vol 25, n°3, 2007, pp. 83-100.

๑๘
เพราะบางกรณี แม้ว่าต้นทุนต่อหน่วยในการขออนุญาตจะต่ํา แต่หากในรอบหนึ่งปีจะต้องมีการขอ
ต่ออายุการอนุญาตหลายครั้ง ต้นทุนรวมในแต่ละปีก็อาจจะเป็นเงินจํานวนสูงก็ได้
ประการที่สอง สําหรับผู้ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง “ต้นทุน ทางธุรการ”
ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขออนุญาต มิใช่ปัญหาที่น่าหนักใจ เพราะส่วนใหญ่คิดเป็นเงินจํานวน
ไม่มาก ซึ่งหากยกเลิกระบบอนุญาตไป ก็มิได้ช่วยประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสําคัญ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเห็นว่าเป็น “ปัญหาใหญ่” ของระบบอนุญาต คือ ความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ ความซับซ้อนของกระบวนการพิจารณาอนุญาต และปัญหาความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณาอนุญาต รวมทั้ง “ความรู้สึก” ที่ว่าบางกรณีเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจตามอําเภอใจและไร้เหตุผล
อย่างไรก็ดี ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจก็ยอมรับว่า ระบบอนุญาตยังคงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะเป็น
หลักประกันในการควบคุมกํากับกิจการต่าง ๆ ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งช่วยป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เช่น สุขอนามัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการ
มิใช่การลดบทบาทในการควบคุมของรัฐผ่านระบบอนุญาต แต่คือการปรับปรุงระบบการทํางานของ
ภาครัฐให้รวดเร็ว เป็นกลาง และปกป้องคุ้มครองฝ่ายต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่ง ก็คือ
ปัญหาที่เกิดจากระบบอนุญาตมีความสลับซับซ้อน เพราะนอกจากต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่คิดเป็น
ตัวเงินได้แล้ว ยังมี “ต้นทุนแฝง” ที่เกิดจากความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งยากที่จะคํานวณ
ออกมาเป็นตัวเงิน แต่อาจกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น การขาดรายได้ การเสียลูกค้า
ความล่าช้าในการพัฒนานวัตกรรม หรือการเสียเปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจ
ทั้งนี้ Daniel FIXARI และ Frédérique PALLEZ ได้เสนอความเห็นว่า
ในการแก้ไขปัญหาต้นทุนที่เกิดจากระบบอนุญาตของทางราชการนั้น หากพิจารณากันให้ถึงที่สุดแล้ว
อาจจะนําไปสู่ “การปรับเปลี่ยนความคิด” (changement de philosophie) เกี่ยวกับบทบาทของรัฐ
ในการกํากับควบคุมกิจการต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมการกํากับควบคุมของรัฐมักจะใช้ระบบอนุญาตเป็นหลัก
ในลักษณะที่เป็น “การควบคุมก่อนหน้า” (ซึ่งอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการประกอบธุรกิจสําหรับ
ภาคเอกชน เพราะต้องรอผลการพิจารณาของทางราชการเสียก่อน) จึงมีประเด็นน่าพิจารณาว่า สมควร
ปรับเปลี่ยนหลักการควบคุมก่อนหน้าไปเป็น “หลักความไว้วางใจ” ต่อผู้ประกอบธุรกิจ และใช้การ
ควบคุมตรวจสอบในภายหลังหรือไม่
ข้อเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการกํากับควบคุมของรัฐได้รับการตอบรับจาก
ผู้ตรากฎหมาย เห็นได้จากในช่วงเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา ได้มีการนํามาตรการอื่นมาใช้แทนที่ระบบ
อนุญาตมากขึ้นเรื่อย ๆ
๔.๒ มาตรการทางกฎหมายในการลด-เลิกระบบอนุญาต
Renaud DE NOIX DE SAINT MARC รองประธานสภาแห่งรัฐ๒๔ ได้เสนอ
ให้เลิกระบบอนุญาตในเรื่องที่หมดความจําเป็น โดยบางกรณีอาจไม่จําเป็นต้องมีมาตรการควบคุมใหม่
มาแทนที่ระบบอนุญาต เพียงแต่บัญญัติบทกําหนดโทษสําหรับผู้กระทําการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อย
สาธารณะ ขณะที่กรณีอื่น ๆ อาจนําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนที่ระบบอนุญาต โดยอาจให้
อํานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคัดค้านการแจ้งได้ แต่ต้องคัดค้านโดยเร็วและอาศัยเหตุที่กําหนดไว้โดย
สภาแห่งรัฐมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตําแหน่ง แต่มีเพียงบทบาททางพิธีการเท่านั้น ขณะที่รองประธาน
สภาแห่งรัฐเป็นผู้บริหารสูงสุดตัวจริง
๒๔

๑๙
เฉพาะเจาะจงเท่านั้น๒๕ ทํานองเดียวกัน คณะทํางานศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลผลิตของบริการ
สาธารณะ (Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics) ก็ได้
เสนอความเห็นว่า หนึ่งในมาตรการที่ถือเป็น “หัวใจ” ของการลดความซับซ้อนของระบบราชการ
คือ การใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการแทนที่การอนุญาตหรือการรับรองก่อนดําเนินการ๒๖ ซึ่งการที่
ระบบแจ้งก่อนดําเนินการได้รับการยอมรับว่าเป็น “ทางเลือก” ที่พึงนํามาใช้แทนที่ระบบอนุญาตนั้น
เป็นเพราะเอื้อต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถประกอบธุรกิจ
ประกอบวิชาชีพ หรือกระทําการอื่นใดได้โดยทันที เมื่อได้แจ้งต่อทางราชการ ไม่จําต้องรอผลการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจใช้เวลานาน และมีความเสี่ยงที่จะมีการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจหรือ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
รัฐสภาได้ตรากฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลตรารัฐกําหนดเพื่อนําระบบแจ้ง
ก่อนดําเนินการไปใช้แทนที่ระบบอนุญาต โดยเฉพาะในเรื่องการประกอบกิจการของบริษัทเอกชน
และการประกอบวิชาชีพของบุคคล โดยในระบบแจ้งก่อนดําเนินการ ให้กําหนดกลไกการคัดค้าน
การแจ้งโดยเจ้าหน้าที่ วิธีการตรวจสอบควบคุมในภายหลัง รวมทั้งบทกําหนดโทษไว้ด้วย (รัฐบัญญัติ
ฉบับที่ ๒๐๐๓-๕๙๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๓๒๗ มาตรา ๒๒) และบางกรณีอาจรวมไปถึง
การปรับปรุงระบบอนุญาตให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น หรือยกเลิกระบบอนุญาต โดยไม่มีมาตรการอื่นใดมา
แทนที่ หรื อยกเลิ กระบบแจ้ ง ก่ อนดํ า เนิ น การก็ ได้ (รั ฐ บั ญ ญั ติ ฉบั บที่ ๒๐๐๔-๑๓๔๓ ลงวั น ที่ ๙
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๔๒๘ มาตรา ๒๗) อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ในการยกเลิกระบบอนุญาตหรือระบบ
แจ้ง ก่อนดํา เนิ นการหรือการปรั บปรุงมาตรการควบคุมดั งกล่าวให้ เรี ยบง่ ายยิ่งขึ้ นนั้ น รัฐสภาก็ได้
กําหนดกรอบการดําเนินการของรัฐบาลไว้อย่างรัดกุม โดยกําหนดให้ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งหลักประกัน
เสรีภาพของบุ คคล สิทธิเ สรี ภาพขั้ นพื้ นฐาน สุ ข อนามั ยของประชาชน รวมตลอดถึ งการคุ้มครอง
ประชาชนและข้อมูลส่วนบุคคลด้วย (รัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๐๑๔-๑๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ค.ศ.
๒๐๑๔๒๙ มาตรา ๑๐)
ในการยกเลิกหรือผ่อนปรนมาตรการควบคุมต่าง ๆ รัฐบาลได้เลือกใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย
- บางกรณี ได้นําระบบแจ้งก่อนดําเนินการไปใช้แทนที่ระบบอนุญาต เช่น
การกันเขตพื้นที่สําหรับปลูกป่าของบริษัทป่าไม้ ที่แต่เดิมต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็เปลี่ยนเป็นให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก่อนดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่อาจคัดค้านการแจ้งได้
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DE NOIX DE SAINT MARC (R.), “Le silence de l’administration”, in IFSA Droits et attentes des
citoyens, (Paris : La Documentation française, 1998), p. 129.
๒๖
Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, La simplification du droit
par ordonnances : effets de la loi du 2 juillet 2003, (Paris : La Documentation française, 2003),
p. 25.
๒๗
Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
๒๘
Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
๒๙
Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des enterprises et
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives.

๒๐
ภายในสองเดือนนับแต่มีการแจ้ง๓๐ หรือการจัดการแข่งม้าโดยบริษัทจัดการแข่งม้า เดิมกฎหมาย
กําหนดให้ต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละปี ก็เปลี่ยนเป็นให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เกี่ยวกับกําหนดการแข่งม้าในรอบปีตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจคัดค้านการจัดการแข่งม้าตามที่ได้รับแจ้งได้ หากเห็นว่าฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง๓๑
- บางกรณี ได้นําระบบแจ้งและขึ้นบัญชีไปใช้แทนการรับรองโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง เช่น กรณีผู้ตรวจสอบสายพันธุ์ม้าและอูฐ ที่แต่เดิมต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง (ซึ่งมีดุลพินิจที่จะรับรองหรือไม่รับรอง) ก็เปลี่ยนเป็นให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่
ขึ้นบัญชีไว้หากมีวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองความรู้ความสามารถตามที่กําหนดในรัฐกฤษฎีกา๓๒
- บางกรณี ได้ยกเลิกมาตรการควบคุมไปโดยไม่มีมาตรการควบคุมรูปแบบ
อื่น ๆ มาแทนที่ เช่น กรณีผู้ดูแลสถานออกกําลังกายและกีฬา ที่แต่เดิมต้องแจ้งการประกอบกิจกรรม
ต่อเจ้ าหน้ า ที่ฝ่า ยปกครองก่ อน ปัจจุ บันก็ มีการยกเลิกระบบแจ้ ง ไปแล้ ว โดยไม่ มีมาตรการอื่ น มา
แทนที่๓๓ หรือกรณีของกังหันลมผลิตไฟฟ้า (éoliennes) ซึ่งแต่เดิมกังหันลมทุกประเภทอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุมที่ใช้บังคับแก่กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐบัญญัติ ฉบับที่
๒๐๑๐-๗๘๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ ว่าด้วยพันธกิจแห่งชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม๓๔) แต่
ต่อมารัฐกฤษฎีกา ฉบั บที่ ๒๐๑๑-๙๘๔ ลงวั นที่ ๒๓ สิง หาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ ที่แก้ ไขเพิ่มเติ มบัญ ชี
กิจการควบคุมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดให้มีมาตรการควบคุมเฉพาะกังหันลมที่ตั้งอยู่บนบก
(éoliennes terrestres) เพราะอาจมีเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและมีผลกระทบ
ต่อทัศนียภาพ โดยมาตรการควบคุมอาจเป็นระบบอนุญาตหรือการแจ้งก่อนก่อสร้างขึ้นอยู่กับขนาด
และกําลังผลิตของกังหันลม๓๕ ส่วนกังหันลมที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล (éoliennes offshore)๓๖ ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมใด ๆ อีกต่อไป
ส่วนเรื่องใดที่ยังจําเป็นต้องใช้ระบบอนุญาตอยู่ต่อไป รัฐบาลก็ดําเนินการ
ทุกวิถีทางให้กระบวนการอนุญาตมีความสะดวกรวดเร็วและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
การวางหลักใหม่ที่ว่าการนิ่งเฉยของฝ่ายปกครองมีผลเท่ากับเห็นชอบ (“ระบบอนุญาตโดยปริยาย”)
รัฐกําหนด ฉบับที่ ๒๐๑๕-๑๖๘๒ ลงวันที่ ๑๗ ธั นวาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (Ordonnance n°2015-1682 du 17
décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de
déclaration des entreprises et des professionnels) มาตรา ๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา L. ๓๓๑-๖ แห่งประมวล
กฎหมายป่าไม้ (code forestier)
๓๑
รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๗-๙๓๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๗ ว่าด้วยมาตรการลดความซับซ้อนสําหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจ (Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification
pour les entreprises)
๓๒
รัฐกําหนด ฉบับที่ ๒๐๑๕-๑๖๘๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ มาตรา ๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา L ๒๑๒-๙
แห่งประมวลกฎหมายการเกษตรและการประมงน้ําเค็ม (code rural et de la pêche maritime)
๓๓
รัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๐๑๔-๑๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ (Loi n°2014-1545 du 20 décembre
2014 relative à la simplification de la vie des enterprises et portant diverses dispositions de
simplification et de clarification du droit et des procédures administrative)
๓๔
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
๓๕
ระบบอนุญาตใช้กับกังหันลมที่มีกําลังผลิตสูง ส่วนระบบแจ้งใช้กับกังหันลมที่มีกําลังผลิตต่ํา
๓๖
décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées
๓๐

๒๑
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (guichets uniques) หรือการใช้ระบบติดต่อสื่อสารทางไกล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง (“téléprocédure”)๓๗
ล่าสุดได้มีการปรับปรุงระบบอนุญาตในกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐกําหนด ฉบับที่
๒๐๑๗-๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๗ ว่าด้วยการอนุญาตในด้านสิ่งแวดล้อม๓๘ บัญญัติให้มี
“ระบบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมแบบเดียวเบ็ดเสร็จ” (autorisation environnementale unique)
ที่มีผลทางกฎหมายเป็นการอนุญาต การขึ้นทะเบียน การรับรอง การแจ้ง หรือการให้ความเห็นชอบ
ตามที่กําหนดในกฎหมายฉบับต่าง ๆ กว่า ๑๕ กระบวนงาน เช่น การอนุญาตให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การรับรองให้กําจัดขยะ การรับรองให้ใช้สารตัดแต่งพันธุกรรม การอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
การอนุญาตให้แผ้วถางป่า ฯลฯ ระบบใบอนุญาตใบเดียวนี้จึงช่วยลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต
และลดภาระที่จะเกิดแก่ประชาชน ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการตรารัฐกําหนดฉบับดังกล่าว ได้มีการทดลอง
ใช้ระบบใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมใบเดียวในบางเขตจังหวัดเป็นเวลาสามปีในระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๔
- ๒๐๑๗ ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ รัฐบาลจึงตัดสินใจตรารัฐกําหนดให้ใช้ระบบดังกล่าวเป็นการ
ทั่วไปและถาวร
ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาลทุกชุด ไม่ว่าจากขั้วการเมืองใด – ฝ่ายซ้าย
หรือฝ่ายขวา – ต่างให้ความสําคัญกับการลดความซับซ้อนของระบบราชการ ในสมัยประธานาธิบดี
Nicolas SARKOZY (ค.ศ. ๒๐๐๗ - ๒๐๑๒) มีนโยบาย “ลดความซับซ้อนของ ๑,๐๐๐ ขั้นตอนการ
อนุญาตที่สร้างภาระมากที่สุด” ต่อมาภายใต้ประธานาธิบดี François HOLLANDE (ค.ศ. ๒๐๑๒ ๒๐๑๗) มีนโยบาย “หักดิบลดความซับซ้อน” (“Choc de simplification”) โดยมีผลงานเด่น คือ
การใช้ระบบอนุญาตโดยปริยายเป็นหลักทั่วไป ปัจจุบันประธานาธิบดี Emmanuel MACRON ที่เคย
ทํางานในภาคเอกชนมาก่อน๓๙ และมีแนวคิดในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ ก็ประกาศ
นโยบายในการลดกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคแก่การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยล่าสุด
มีการจัด ทํา “ร่า งรัฐบัญญั ติว่าด้วยการปรับเปลี่ยนความสัมพั นธ์ระหว่ างราชการและประชาชน”
(“projet de loi relatif à la transformation des relations entre l’administration et le public”)
ซึ่งกําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการลดกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งกําหนด
ให้มีการผ่อนผันไม่เอาผิดกับบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายในบางกรณี๔๐ ซึ่งร่างกฎหมายนี้ตั้งอยู่บนฐานคิด
ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของระบบราชการจาก “ราชการที่ควบคุมกํากับ” (“administration
de contrôle”) ไปเป็น “ราชการที่ให้คําปรึกษา” (“administration de conseil”) ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเอกชน
๓๗

CLUZEL-MÉTAYER (L.), “La simplification administrative en France”, in AUBY (J.-B.), Droit comparé
de la procédure administrative – Comparative Law of Administrative Procedure, (Bruxelles :
Bruylant, 2016), pp. 379 - 389.
๓๘
Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
๓๙
Emmanuel MACRON เคยรับราชการเป็นผู้ตรวจการคลัง (Inspecteur des finances) (ค.ศ. ๒๐๐๔ – ๒๐๐๘)
ก่อนที่จะเข้าทํางานใน Banque Rothschild วาณิชธนกิจชั้นนําของฝรั่งเศส (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๒) และต่อมาได้
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดี (ค.ศ. ๒๐๑๒ – ๒๐๑๔) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ (ค.ศ. ๒๐๑๔
- ๒๐๑๖)
๔๐
กรณีบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่มีโทษทางปกครองเป็นครั้งแรก โดยต้องเป็นการกระทําผิดโดยไม่เจตนา ซึ่งหลักนี้
เรียกว่า “สิทธิที่จะผิดพลาด” (“droit à l’erreur”)

๒๒
บทที่ ๒ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายอิตาลี∗
สาธารณรัฐอิตาลีเป็นรัฐเดี่ยว แต่ก็มีการกระจายอํานาจมาก โดยมี “แคว้นปกครอง
ตนเอง” (regioni autonome) จํานวน ๒๐ แคว้น๔๑ แต่ละแคว้นมีอํานาจบริหารกิจการต่าง ๆ ได้เอง
รวมทั้งมีอํานาจตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับในเขตของแคว้นในเรื่องที่รัฐธรรมนูญมิได้สงวนไว้เป็นอํานาจ
ของรัฐบาลกลาง๔๒ ในแต่ละแคว้นยังแบ่งเขตปกครองออกเป็น “จังหวัด” (provincia) ซึ่งปัจจุบันมี
จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๗ จังหวัด โดยมีสองจังหวัดที่เป็น “จังหวัดปกครองตนเอง” (provincia autonoma)
ได้แก่ Trento และ Südtirol ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้น Trentino - Alto Adige/Südtirol ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศ จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจพิเศษแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ตรงที่มีอํานาจ
ตรากฎหมายได้เช่นเดียวกับแคว้นและไม่ตกอยู่ในอาณัติของแคว้น ส่วนเขตปกครองในลําดับถัดจาก
จังหวัดคือ “เทศบาล” (comune) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งสิ้น ๗,๙๘๑ แห่ง
อิตาลีเป็นประเทศที่มีระบบราชการขนาดใหญ่ มีการออกกฎหมายแทรกแซงและ
ควบคุมกํากับกิจการต่าง ๆ ของบุคคลอย่างมากทั้งในระดับรัฐส่วนกลางและในระดับของแคว้น โดย
เครื่องมือหลักที่ใช้ คือ การอนุญาต (autorizzazione) ใบอนุญาต (licenza / permesso) และการ
รับรอง (abilitazione) ซึ่งเป็นกลไกการควบคุมกํากับที่เคร่งครัดและสร้างภาระแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป ทําให้มีข้อเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้รัฐลดความซับซ้อนของระบบราชการ ต่อมา
จึงมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อปรับปรุงการพิจารณาทางปกครอง (โดยเฉพาะการอนุญาตของทาง
ราชการ) ให้มีขั้นตอนที่เรียบง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และในเรื่องใดที่มิได้มีผลกระทบต่อประโยชน์อัน
สําคัญยิ่งของสังคมหรือบุคคล ก็มีการลด-เลิกระบบอนุญาต และใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการแทนที่
ระบบอนุญาต
๑. การลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต : ขั้นตอนการอนุญาตที่เรียบง่ายและ
๔๓
รวดเร็วยิ่งขึ้น
แต่เดิมปัญหาของการพิจารณาของทางราชการ (ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาต)
มีอยู่สามประการด้วยกัน ประการแรก การพิจารณามักจะใช้เวลานาน และแม้ว่ากฎหมายจะกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาไว้ แต่โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มักจะพิจารณาเกินระยะเวลาที่กําหนด ประการ
∗

โดย นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ หัวหน้าคณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
ในบรรดาแคว้นปกครองตนเอง ๒๐ แคว้น มีอยู่ ๕ แคว้นที่มีสถานะพิเศษ โดยมีอํานาจตรากฎหมายมากกว่าปกติ
และมีความเป็นอิสระทางงบประมาณสูงกว่าแคว้นอื่น ๆ ได้แก่ Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige/Südtirol,
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia และ Sardegna
๔๒
องค์กรที่สําคัญของแคว้น ได้แก่ สภาแคว้น (Consiglio Regionale) ซึ่งมีอํานาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย
และคณะผู้บริหารแคว้น (Giunta Regionale) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่นําโดยประธานบริหารแคว้น (Presidente
della Regione) ที่โดยส่วนใหญ่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (ยกเว้นในบางแคว้นที่มาจากการเลือกของ
สภาแคว้น)
๔๓
สรุปจาก CERULLI IRELLI (V.) and DE BELLIS (M.), “Policies of Administrative Simplification : Italy”,
in AUBY (J.-B.), Droit comparé de la procédure administrative – Comparative Law of Administrative
Procedure, (Bruxelles : Bruylant, 2016), pp. 391 – 394 และ PARISIO (V.), “Italy : The Nature of
Interests as a boundary to the Simplification of the Administrative Procedure”, in AUBY (J.-B.),
เพิ่งอ้าง, pp. 403 – 419.
๔๑

๒๓
ต่อมา ขั้นตอนการพิจารณามีความซับซ้อนและสร้างภาระเกินความจําเป็น ทั้งสําหรับประชาชนและ
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอง โดยบางกรณีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีความคิดเห็นในเรื่องที่พิจารณาไม่ตรงกัน ทําให้กระบวนการพิจารณาสั่งการ
ล่าช้าออกไปอีก ประการสุดท้าย ในหลายกรณีกฎหมายกําหนดขั้นตอนไว้หลายขั้นตอนสําหรับการ
อนุมัติอนุญาตในเรื่องเดียวกัน ทําให้บุคคลต้องขอใบอนุญาตหลายใบเพื่อใช้ประกอบกิจการอย่างหนึ่ง
การลดความซับซ้อนในการพิจารณาของทางราชการได้เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ
๑๙๙๐ โดยรัฐบาลมีนโยบายในการนํากฎหมายของฝ่ายบริหาร (regolamenti) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ควบคุมเรื่องต่าง ๆ แทนที่กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะหลักเกณฑ์ในกฎหมายของฝ่ายบริหาร
มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วมากกว่า อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวก็ไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าใดนัก เพราะกระบวนการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารยังคงต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นสภาแห่งรัฐ (Consiglio di Stato) หรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย ทําให้ขั้นตอนการจัดทําร่างกฎหมายใช้เวลานาน และการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร
ก็ไม่อาจกระทําได้ในทุกเรื่อง
มาตรการที่เป็นพัฒนาการสําคัญในการลดความซับซ้อนในการพิจารณาของทาง
ราชการ คือ การตรารัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๐ ว่าด้วย “หลักเกณฑ์ใหม่
ในเรื่องการพิจารณาทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ”๔๔
(ต่อไปจะเรียกว่า รัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐) กฎหมายฉบับนี้เป็น “กฎหมายทั่วไป” เกี่ยวกับ
การพิจารณาทางปกครองในชั้นเจ้ าหน้า ที่หรือ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” โดยในหมวด ๔
(มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๒๑) เป็นบทบัญญัติว่าด้วย “การลดความซับซ้อนของการดําเนินงานของฝ่าย
ปกครอง” (Semplificazione dell’azione amministrativa) ซึ่งบทบัญญัติในหมวดนี้ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมอยู่เนือง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
รั ฐบั ญญั ติ ฉบั บที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ ได้ กําหนดหลั กเกณฑ์ ในการลดความซั บซ้ อน
ในการพิจารณาทางปกครอง (โดยเฉพาะการอนุญาตของทางราชการ) โดยกําหนดกลไกต่าง ๆ ที่ทําให้
กระบวนการพิจารณาทางปกครองมีขั้นตอนที่กระชับและใช้เวลาน้อยที่สุด เช่น การปรึกษาหารือ
ระหว่างหน่วยงาน (conferenza di servizi) ตามมาตรา ๑๔ ที่กําหนดให้มีการประสานงานระหว่าง
บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางปกครองในกรณีหนึ่งที่ดูแลประโยชน์สาธารณะที่
แตกต่างกัน เพื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้ปรึกษาหารือและหาข้อยุติในการพิจารณาออกคําสั่งทาง
ปกครองในแนวทางที่เหมาะสมที่สุดไปในคราวเดียวกัน ภายใต้กรอบระยะเวลาเดียวกัน อันจะทําให้
การพิจารณาเรื่องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ยื่นคําขอต่อทางราชการ
โดยกรณีที่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ดูแลประโยชน์สาธารณะที่สําคัญอย่างยิ่ง เช่น สิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพของบุคคล จึงจะมีการเสนอเรื่องต่อองค์กรเหนือขึ้นไป เช่น กระทรวงต้นสังกัด
การพิจารณาทางปกครองในบางเรื่องอาจต้องมีการขอคําปรึกษาจากหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะเรื่องทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่ง
ทางปกครองจะได้พิจารณาเรื่องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน หรือในบางเรื่องกฎหมายอาจบังคับ
ให้ต้องมีการประเมินทางเทคนิคจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญประกอบการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง
Legge 7 agosto 1990, n°241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso di documenti amministrativi”

๔๔

๒๔
ขั้นตอนการขอคําปรึกษาและการประเมินทางเทคนิคช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาออกคําสั่งทาง
ปกครองที่มี “คุณภาพ” ดีที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ก็อาจมีผลทําให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาทาง
ปกครอง และเป็นผลเสียต่อบุคคลผู้ยื่นคําขออนุมัติอนุญาตต่อทางราชการ ในการนี้ รัฐบัญญัติ ฉบับที่
๒๔๑/๑๙๙๐ จึงกําหนดกลไกที่วางกรอบให้การขอคําปรึกษาและการประเมินทางเทคนิคมีขั้นตอนที่
กระชับมากที่สุด
ในเรื่องการให้คําปรึกษา มาตรา ๑๖ กําหนดให้องค์กรที่ปรึกษาต้องพิจารณาให้
คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองภายในยี่สิบวันนับแต่ได้รับเรื่อง ในกรณีที่
องค์กรที่ปรึกษาพิจารณาไม่เสร็จภายในระยะเวลายี่สิบวันและไม่ได้ขยายระยะเวลาออกไป หากเป็น
กรณีการขอคําปรึกษาแบบบังคับ (คือ กฎหมายกําหนดให้ต้องขอคําปรึกษา) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออก
คําสั่งทางปกครองมี “ดุลพินิจ” ที่จะรอคําปรึกษาต่อไปก็ได้ หรือจะพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง
โดยไม่รอคําปรึกษาก็ได้ แต่ถ้าเป็นการขอคําปรึกษาแบบเผื่อเลือก เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งทาง
ปกครองจะถูกผูกพันให้พิจารณาออกคําสั่งโดยไม่ต้องรอคําปรึกษา เพื่อที่การพิจารณาออกคําสั่งจะได้
ไม่หยุดชะงักหรือล่าช้าออกไป ยกเว้นกรณีการขอคําปรึกษา (ไม่ว่าแบบบังคับหรือเผื่อเลือก) ในเรื่องที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง
ถูกผูกพันให้รอคําปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาออกคําสั่ง แม้ว่าองค์กรที่ปรึกษาจะพิจารณาล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่กําหนดก็ตาม
ส่วนการประเมินทางเทคนิค (valutazioni tecniche) มาตรา ๑๗ กําหนดให้
องค์กรผู้เชี่ยวชาญต้องทําการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจออกคําสั่งทางปกครอง หากประเมินไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออก
คําสั่งทางปกครองต้องขอให้องค์กรอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทําการประเมินแทน เพื่อที่การพิจารณาทาง
ปกครองจะได้ไม่ล่าช้าออกไป เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือภูมิทัศน์
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองจะต้องรอผลการประเมินจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญต่อไป แม้ว่า
การประเมินจะมีความล่าช้า ไม่อาจให้องค์กรอื่นทําหน้าที่ประเมินแทนได้
กลไกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งกําหนดไว้ในรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ คื อ
หลักนิ่งเฉยเท่ากับยินยอม (silenzio-assenso) หรือ “ระบบอนุญาตโดยปริยาย” โดยมาตรา ๒๐
กําหนดหลักการไว้ว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับคําขออนุญาตภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด๔๕ และมิได้ร้องขอให้มีการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (conferenza
di servizi) ถือว่าเจ้าหน้าที่มีคําสั่งอนุญาตโดยปริยาย และผู้ยื่นขออนุญาตสามารถเริ่มประกอบกิจการได้
ปัจจุบัน หลักนิ่งเฉยเท่ากับยินยอมหรือระบบอนุญาตโดยปริยายเป็น “หลักทั่วไป” สําหรับการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ แต่อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นมิให้ใช้ระบบอนุญาตโดยปริยายในสี่กรณีด้วยกัน
ได้แก่
- เรื่องเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม การป้องกันประเทศ
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การเข้าเมือง การลี้ภัย สถานะพลเมือง และสุขภาพของบุคคล
- เรื่องที่กฎหมายสหภาพยุโรปกําหนดให้ต้องมีการออกคําสั่งทางปกครองโดย
ชัดแจ้ง (ซึ่งฝ่ายปกครองได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วก่อนออกคําสั่ง)
โดยทั่วไปคือระยะเวลาสามสิบวันตามมาตรา ๒ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง ซึ่งอาจ
ขยายออกไปได้สําหรับกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองที่ซับซ้อน

๔๕

๒๕
- เรื่องที่บทบัญญัติกฎหมายกําหนดให้การนิ่งเฉยมีผลเท่ากับปฏิเสธ (silenziodiniego)
- เรื่องอื่น ๆ ที่กําหนดในรัฐกฤษฎีกาของนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงระบบราชการ
นอกจากนี้ หากกฎหมายเฉพาะในเรื่องใดกําหนดให้ต้องมีการอนุญาตโดยชัดแจ้ง
จากฝ่ายปกครอง ระบบอนุญาตโดยปริยายซึ่งเป็นหลักทั่วไปย่อมเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ เช่น การอนุญาต
ให้ประกอบกิจการในเขตท่าเรือซึ่งฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในการอนุญาต หรือการอนุญาตให้ติดตั้งป้าย
โฆษณาในทางสาธารณะซึ่งฝ่ายปกครองจําเป็นต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง
สาธารณะก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
กลไกต่าง ๆ ในรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาของทางราชการ โดยเฉพาะการอนุมัติอนุญาต
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเติมมาตรการอื่น ๆ
ในการบรรเทาปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาต เช่น รัฐกําหนด (Decreto-Legge)๔๖ ฉบับที่
๕/๒๐๑๒๔๗ (ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๓๕/๒๐๑๒) ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒ ของรัฐบัญญัติ
ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ โดยกําหนดให้ความล่าช้าในการพิจารณาเรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นองค์ประกอบใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นเหตุในการพิจารณาความรับผิดทางวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดแก่เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่๔๘ (มาตรา ๒ วรรคเก้า) รวมทั้งบัญญัติให้
รัฐบาลกําหนดเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานที่จะเป็นผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเรื่องแทนเจ้าหน้าที่
ที่พิจารณาเรื่องล่าช้า (มาตรา ๒ วรรคเก้า ทวิ) และกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่อาจพิจารณาเรื่องให้
แล้วเสร็จได้ รัฐกําหนด ฉบับที่ ๖๙/๒๐๑๓๔๙ (ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๙๘/๒๐๑๓)
ได้กําหนดให้มีการเยียวยาผู้ยื่นคําขอประกอบธุรกิจ โดยหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้เงินจํานวน ๓๐ ยูโร
ต่อวันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาในการพิจารณาเรื่องไปจนกว่าจะพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จ
แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ยูโร โดยการชดใช้เงินตามรัฐกําหนดดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นคําขอที่จะ
ฟ้องคดีขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งกลไกการเยียวยาตาม
รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ไม่ว่าราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น
แต่มีขอบเขตใช้บังคับกับการพิจารณาทางปกครองที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเอกชนเท่านั้น
ในระบบกฎหมายอิตาลี “Decreto-Legge” เป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกโดยได้รับอนุญาตจากรัฐสภาในเรื่อง
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและไม่อาจใช้กระบวนการนิติบัญญัติปกติ ซึ่งหลังจากนั้นต้องมีการเสนอกฎหมายดังกล่าวให้
รัฐสภาเห็นชอบและยกฐานะเป็นรัฐบัญญัติ (Legge) ตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญอิตาลี ค.ศ. ๑๙๔๘ มาตรา ๗๖ และ
มาตรา ๗๗ ทั้งนี้ โดยที่ “Decreto-Legge” มีสถานะเทียบได้กับ “รัฐกําหนด” ในระบบกฎหมายไทย ในรายงาน
ฉบับนี้จึงขอใช้คําว่า “รัฐกําหนด” มิใช่ “รัฐกฤษฎีกา”
๔๗
Decreto-Legge, 9 febbraio 2012, n°5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
๔๘
ในกรณีที่มีการฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองฐานละเลยล่าช้าและศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
จะมีการส่งเรื่องไปยัง “ศาลบัญชี” (Corte dei conti) เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยบกพร่องอย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจอ้างว่าเหตุที่พิจารณาเรื่องล่าช้า เนื่องจากมีภาระงานจํานวนมาก
หรือหน่วยงานมีกําลังบุคลากรน้อย
๔๙
Decreto-Legge, 21 giugno 2013, n°69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
๔๖

๒๖
นอกเหนือจากมาตรการในการเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว
ยังมีการนํากลไกอื่น ๆ มาใช้ ตัวอย่างเช่น ศูนย์รับเรื่องจุดเดียวเบ็ดเสร็จสําหรับการประกอบกิจการ
(Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) ซึ่งมีหน้าที่รับคําขออนุญาตในเรื่องที่ต้อง
มีการอนุญาตจากหลายหน่วยงาน และประสานขอความเห็น ความยินยอม หรือการอนุญาตจากบรรดา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะพิจารณามีคําสั่งอนุญาตในชั้นสุดท้ายและแจ้งผู้ยื่นคําขอ ทั้งนี้ เพื่อลด
ภาระของผู้ยื่นคําขอที่ไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ระบบ SUAP มีความสะดวกรวดเร็ว
เพราะดําเนินการผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการใช้ระบบนี้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ โดย
เทศบาลกว่าร้อยละ ๖๑ ใช้ระบบ SUAP แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ในบางเรื่อง ได้มีการยุบรวมการอนุญาต
หลายขั้นตอนให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว เช่น ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมใบเดียวเบ็ดเสร็จ (Single
Environmental Authorization) ตามรัฐกําหนด ฉบับที่ ๕/๒๐๑๒ ที่ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยใบอนุญาตใบเดียวเบ็ดเสร็จดังกล่าวใช้แทนที่ใบอนุญาตเดิมที่เคยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด
๗ ใบด้วยกัน
มาตรการทางกฎหมายข้างต้นทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของ
ระบบอนุญาตให้สร้างภาระแก่บุคคลน้อยที่สุด แต่ในบางเรื่องที่มิได้มีผลกระทบต่อประโยชน์อันสําคัญ
ยิ่งของส่วนรวมและไม่จําเป็นต้องใช้ระบบอนุญาต ผู้ตรากฎหมายได้ใช้มาตรการที่ “ไปไกล” กว่าการ
ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาต โดยเลิกระบบอนุญาตและนําการแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้
แทนที่ระบบอนุญาต
๒. การลด-เลิกระบบอนุญาตในกฎหมาย๕๐
เดิมอิตาลีใช้ระบบอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก แต่ต่อมาเริ่มมีแนวคิด
ว่า กระบวนการอนุญาตในบางเรื่องไม่มีความจําเป็นและสมควรยกเลิกไปเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยอาจเปลี่ยนจากระบบอนุญาตซึ่งเป็นการควบคุมแบบก่อนหน้า
(ex ante control) มาเป็นการควบคุมในภายหลัง (ex post control) โดยใช้กลไกการออกใบรับแจ้ง
ให้บุคคลดําเนินการตามความประสงค์ไปก่อนและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในภายหลังว่าการดําเนินการ
นั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดหรือไม่
ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การจํากัดระบบอนุญาตในกฎหมายกลายเป็น
นโยบาย “เร่งด่วน” ของรัฐบาลอิตาลี ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อกําหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วย
“บริการ” หรือ “ข้อกําหนด Bolkestein” (directive 2006/123/EC) ที่พยายามจํากัดการใช้ระบบ
อนุญาตให้น้อยที่สุดเพื่อให้การประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นไปโดยเสรี โดยรัฐภาคีสามารถใช้ระบบ
อนุญ าตกับกิ จการบริการได้ต่ อเมื่อครบเงื่อนไขสามประการ ได้แก่ (๑) การใช้ระบบอนุญ าตไม่ มี
ลักษณะเป็น การเลือกปฏิ บัติ ต่อผู้ให้บริการ (๒) เป็ นเรื่องที่จําเป็น ต้องใช้ระบบอนุ ญาตเนื่องด้ วย
เหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม และ (๓) ไม่มีมาตรการอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่า
อันจะทําให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้

สรุปจาก CERULLI IRELLI (V.) and DE BELLIS (M.), อ้างแล้ว, pp. 391-394.

๕๐

๒๗
อิตาลีได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ “ข้อกําหนด Bolkestein”
โดยมี การตรารั ฐ กํ า หนด ฉบั บที่ ๕๙/๒๐๑๐๕๑ ที่ กํา หนดว่ า ในเรื่ องใดที่ มิได้ ย กเลิ กระบบอนุ ญ าต
เนื่องจากมีเหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม ก็ให้ใช้กลไกการอนุญาตโดยปริยายโดย
ถือว่ามีการอนุญาตหากครบกําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติและฝ่ายปกครองยังมิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ
ส่วนกรณีอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่องที่มีเหตุผลสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม ก็ให้ใช้ระบบแจ้งก่อน
ดําเนินการแทนระบบอนุญาต ปัจจุบัน การแจ้งก่อนดําเนินการจึงเป็น “กลไกทั่วไป” สําหรับการเริ่ม
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
ท่ามกลางวิกฤตการณ์การเงินและปัญหาหนี้ของภาครัฐ อิตาลียิ่งให้ความสําคัญ
กับนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการนี้ ได้มี
การตรารัฐกําหนด ฉบับที่ ๑/๒๐๑๒๕๒ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “รัฐกําหนดอิตาลีเติบโต” (Decreto
“Cresci Italia” ; “Grow-Italy” Decree) (ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๗/๒๐๑๒)
ที่กําหนดให้มีการยกเลิกระบบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ไม่มีเหตุผลความจําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของส่วนรวมหรือไม่ได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ของผู้ตรากฎหมายในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรก็ดี รัฐกําหนด
ฉบับดังกล่าวมิได้มีผลใช้บังคับโดยทันที แต่ต้องออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดในการ
ดําเนินการอีกชั้นหนึ่ง
๓. การแจ้งก่อนดําเนินการ : ทางเลือกแทนระบบอนุญาต
๓.๑ ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบแจ้งก่อนดําเนินการ๕๓
ในระบบกฎหมายอิตาลี เริ่มมีการนําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้เป็น
ครั้งแรกในจังหวัด Trento ซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเองที่มีอํานาจตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับภายในเขต
จังหวัดได้เอง โดยกฎหมายของจังหวัด ฉบับที่ ๔๕ ค.ศ. ๑๙๘๘ ได้กําหนดในมาตรา ๒๒ ให้กฎหมาย
ของจังหวัดอาจกําหนดให้นําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนที่ระบบอนุญาตในเรื่องที่กฎหมาย
กําหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนอํานาจในการควบคุมตรวจสอบของหน่วยงานทางปกครองของ
จังหวัดในเรื่องนั้น ๆ
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ผู้ตรากฎหมายก็ได้นํากลไกการแจ้งก่อนดําเนินการมา
บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง
ในชั้นเจ้าหน้าที่ โดยบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งก่อนดําเนินการไว้ในมาตรา ๑๙ ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการลดความซับซ้อนในการพิจารณาทางปกครอง เดิมกลไกการแจ้งก่อนดําเนินการ
มีชื่อเรียกว่า “Dichiarazione di inizio attività” (“declaration of starting business”) หรือ
DIA ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น “Segnalazione certificata di inizio attività” (“Certified notice of
starting a business”) หรือ SCIA ในปัจจุบัน
Decreto-Legge, 26 marzo 2010, n°59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno.
๕๒
Decreto-Legge, 24 gennaio 2012, n°1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività.
๕๓
สรุปจาก ZUANELLI BRAMBILLA (L.) and LA FEMINA (N.), “From notices of commencement to
certified notifications : substantive and procedural profiles”, in Annual Report 2015 – Italy (May
2015), IUS Publicum Network Review.
๕๑

๒๘
เดิมบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ได้กําหนดให้บุคคลผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
ที่ต้องได้รับความยินยอมจากทางราชการต้องแจ้งการประกอบกิจการนั้นต่อหน่วยงานของรัฐที่ดูแล
เรื่องนั้นก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจการ หลังจากนั้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะทําการตรวจสอบว่า
การประกอบกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะออกคําสั่งให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด ก็จะมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
และระงับผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการ
ในช่วงแรกกลไกตามมาตรา ๑๙ มิได้มีขอบเขตใช้บังคับเป็นการทั่วไป แต่มี
การตรารัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดีกําหนดเรื่องที่อาจใช้กลไกดังกล่าวและเรื่องที่ต้องห้ามมิให้ใช้
กลไกนี้ ๕๔ รวมทั้ งกํ าหนดถึ งผลของการแจ้ง โดยในบางเรื่ อง การแจ้งมี ผลให้ สามารถเริ่มประกอบ
ได้ทันที ขณะที่ในบางเรื่องที่การตรวจสอบมีความซับซ้อน ผู้แจ้งจะเริ่มประกอบกิจการได้เมื่อล่วงพ้น
กําหนดเวลาที่กําหนดไปแล้ว ซึ่งกําหนดเวลาดังกล่าวมีตั้งแต่สองสัปดาห์จนถึงหนึ่งปี แต่ต่อมาในปี
ค.ศ. ๑๙๙๓ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ กําหนดให้การแจ้งก่อนดําเนินการ
มีขอบเขตการใช้บังคับเป็นการทั่วไป และมีผลให้ผู้แจ้งสามารถเริ่มประกอบกิจการได้ทันทีหลังจาก
แจ้งต่อทางราชการ๕๕
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๙ อยู่บ่อยครั้ง
ครั้งสําคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ โดยรัฐกําหนด ฉบับที่ ๕๙/๒๐๑๐ ที่อนุวัติการตาม
“ข้อกําหนด Bolkestein” (directive 2006/123/EC) โดยมีการเปลี่ยนชื่อเรียกกลไกการแจ้งก่อน
ดําเนินการ จากเดิมที่เรียกว่า “Dichiarazione di inizio attività” (DIA) เป็น “Segnalazione
certificata di inizio attività” (SCIA) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักเกณฑ์การแจ้งก่อน
ดําเนินการด้วย
๓.๒ หลักเกณฑ์การแจ้งก่อนดําเนินการในปัจจุบัน
มาตรา ๑๙ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งก่อนดําเนินการ (SCIA) ไว้ พอสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
สําหรับ “เรื่อง” ที่ใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการนั้น มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
ได้กําหนดให้ใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการเป็นการทั่วไป กล่าวคือ การประกอบกิจการใด ๆ ที่มีข้อจํากัด
ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อน ให้นําระบบแจ้งก่อนดําเนินการไปใช้แทนที่ระบบอนุญาต
ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้ที่ไม่อาจใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการได้ :
- เรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้ว่ามีการอนุญาตได้ไม่เกินจํานวนเท่าใด
- เรื่องที่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ หรือวัฒนธรรม
- เรื่องที่อยู่ในอํานาจของหน่วยงานในด้านการป้องกันประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ การเข้าเมือง การลี้ภัย สถานะพลเมือง กระบวนการยุติธรรม การคลังของรัฐ
และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้างในเขตพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหว
- เรื่องที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายสหภาพยุโรป

รัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๒
รัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๓

๕๔
๕๕

๒๙
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มิได้กําหนดข้อยกเว้นสําหรับกรณี
สุขภาพของบุคคลไว้ด้วย แต่โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมิให้นํา
ระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้ เพราะเป็นประโยชน์อันสําคัญยิ่งที่ต้องคุ้มครองอย่างเคร่งครัด
ส่วนขั้นตอนการแจ้ง บุคคลที่ประสงค์จะประกอบกิจการในเรื่องใดอาจ
แจ้งการประกอบกิจการในเรื่องนั้นต่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยแนบบรรดาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่ตนเป็นผู้รับรองไปพร้อมกับการแจ้งนั้น (การให้ผู้แจ้งเป็นผู้รับรองข้อมูลต่าง ๆ เอง
แทนที่จะต้องขอใบรับรองหรือเอกสารราชการมาประกอบการแจ้ง ก็เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการ) และล่าสุดในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ได้มีการแก้ไขรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ โดย
รัฐกําหนด ฉบับที่ ๑๒๖/๒๐๑๖๕๖ ที่เพิ่มมาตรา ๑๙ ทวิ กําหนดให้เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐจัดให้
มีช่องทางการแจ้งประกอบกิจการออนไลน์ได้ โดยกรณีที่การประกอบกิจการในเรื่องใดต้องมีการ
อนุญาตจากหลายหน่วยงาน ก็ยอมรับให้แจ้งประกอบกิจการรวมเพียงอันเดียวได้ (“unica SCIA”)
ไม่ต้องแจ้งต่อทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ อนึ่ง กฎหมายได้
กําหนดโทษอาญาที่รุนแรงสําหรับบุคคลที่แจ้งประกอบกิจการโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดย
ผู้กระทําผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙ วรรคหก
การแจ้งมีผลทางกฎหมายให้ผู้แจ้งมีสิทธิเริ่มประกอบกิจการที่แจ้งนั้นได้
ทันทีในวันที่แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๑๙ วรรคสอง) ยกเว้นกรณี
การประกอบกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารและการกู้ยืมเงินและ
กฎหมายว่าด้วยวาณิชธนกิจ ที่มีหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับผลของการแจ้ง (มาตรา ๑๙ วรรคสี่ ทวิ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลา ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประกอบกิจการ
ในการตรวจสอบว่าการประกอบกิจการที่แจ้งไว้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย หน่วยงานก็มีอํานาจออก
คําสั่งห้ามมิให้ผู้เกี่ยวข้องประกอบกิจการต่อไปและระงับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยกรณีที่อาจ
มีการแก้ไขการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ หน่วยงานมีอํานาจออกคําสั่ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขการประกอบกิจการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และ
หากไม่มีการแก้ไขการประกอบกิจการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้เกี่ยวข้องไม่อาจประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้ ดังนี้ การออกคําสั่งห้ามประกอบกิจการก็ดี หรือคําสั่งให้แก้ไขการประกอบกิจการ
ก็ดี จึงต้องกระทําภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับการแจ้งประกอบกิจการ๕๗ ส่วน
กรณีที่ล่วงพ้นระยะเวลา ๖๐ วันดังกล่าวไปแล้ว หน่วยงานจะออกคําสั่งห้ามประกอบกิจการได้เฉพาะ
กรณีที่มีภยันตรายที่อาจก่อความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขเยียวยาในภายหลังได้ต่อสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์
มรดกทางวัฒนธรรม สุขภาพของบุคคล ความปลอดภัยสาธารณะ หรือการป้องกันประเทศเท่านั้น และ
ต้องเป็นกรณีที่การแก้ไขการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่อาจคุ้มครองประโยชน์ต่าง ๆ
ดังกล่าวได้

Decreto-Legge, 30 giugno 2016, n°126 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
๕๗
ระยะเวลาจะลดลงเหลือ ๓๐ วันสําหรับกรณีแจ้งประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน (มาตรา ๑๙ วรรคหก ทวิ)
๕๖

๓๐
สํ าหรั บการคุ้ มครองบุ คคลที่ สามที่ อาจได้ รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการที่แจ้งต่อทางราชการนั้น โดยที่มีแนวคิดว่าการแจ้งเป็น “การกระทําของเอกชน” (atto privato)
ที่ทําให้ผู้แจ้งสามารถประกอบกิจการได้โดยผลของกฎหมาย โดยไม่มีการออกคําสั่งทางปกครองใด ๆ
จากฝ่ายปกครอง แม้แต่การอนุญาตโดยปริยาย ดังนั้น มาตรา ๑๙ วรรคหก ตรี แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่
๒๔๑/๑๙๙๐ จึงบัญญัติว่าการแจ้งประกอบกิจการไม่มีสถานะเป็น “คําสั่งทางปกครองโดยปริยาย
ที่จะนําไปฟ้องคดีได้โดยตรง” (“provvedimenti taciti direttamente impugnabili”) แต่บรรดา
ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับผลกระทบ) อาจขอให้ฝ่ายปกครองทําการตรวจสอบการประกอบกิจการได้ ซึ่งหาก
ฝ่ายปกครองละเลยไม่ดําเนินการ ก็อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ฝ่าย
ปกครองกระทําการได้ ตามมาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๔. สรุปหลักในการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาต
โดยสรุป มาตรการควบคุมการประกอบกิจการในระบบกฎหมายอิตาลีมีอยู่สาม
รูปแบบใหญ่ ๆ ได้ แก่ (๑) การแจ้ งก่อนดํ าเนิ นการ (๒) ระบบอนุญาตโดยปริยาย และ (๓) ระบบ
อนุญาตปกติ ปัจจุบัน การแจ้งก่อนดําเนินการถือเป็น “มาตรการทั่วไป” ที่นํามาใช้ในเรื่องที่กฎหมาย
มิได้ห้ามใช้กลไกดังกล่าว กล่าวคือ มิใช่เรื่องที่มีการจํากัดจํานวนการอนุญาตไว้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวมตามที่กฎหมายกําหนด๕๘ หรือเรื่องที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
สหภาพยุโรป ส่วนเรื่องใดที่กฎหมายห้ามมิให้ใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะใช้
ระบบอนุญาตโดยปริยายได้หรือไม่ หากเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ยอมรับให้ใช้ระบบอนุญาตโดยปริยาย
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวม๕๙ เรื่องที่กฎหมายสหภาพยุโรปกําหนดให้
มีการออกคําสั่งทางปกครองโดยชัดแจ้ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่กฎหมายเฉพาะกําหนดมิให้ใช้กลไกดังกล่าว
ก็ต้องใช้ระบบอนุญาตปกติ คือ ต้องมีการพิจารณาออกคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในส่วนของการพิจารณาเลือกระหว่างระบบแจ้งก่อนดําเนินการและระบบ
อนุญาตโดยปริยายนั้น บางครั้งก็มิใช่เรื่องง่าย เพราะบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐) มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน ที่ผ่านมาจึงต้องอาศัย
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่วางหลักว่า ถ้าในเรื่องใดไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์
ไว้เป็นพิเศษ การแจ้งก่อนดําเนินการจะนํามาใช้ได้เฉพาะกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจ ส่วนระบบ
อนุญาตโดยปริยายจะใช้ได้กับเรื่องที่กฎหมายให้ดุลพินิจในระดับต่ําแก่ฝ่ายปกครอง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่
ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในระดับสูง ต้องใช้ระบบอนุญาตปกติที่ฝ่ายปกครองได้พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายก่อนใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต๖๐ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่การพิจารณาเลือกใช้
มาตรการต่าง ๆ อาจมีความยุ่งยาก ในบางเรื่องจึงมีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม การป้องกันประเทศ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การเข้าเมือง การลี้ภัย
สถานะพลเมือง กระบวนการยุติธรรม การคลังของรัฐ และการก่อสร้างในเขตพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหว (และรวมถึงสุขภาพ
ของบุคคลด้วย แม้ว่าบทบัญญัติกฎหมายจะมิได้ระบุไว้ชัดเจน)
๕๙
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม การป้องกันประเทศ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การเข้าเมือง
การลี้ภัย สถานะพลเมือง และสุขภาพของบุคคล
๖๐
สําหรับแนวทางการใช้ระบบอนุญาตโดยปริยายและระบบอนุญาตปกติที่มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ความเข้มข้น”
ในการใช้ “ดุลพินิจ” ของฝ่ายปกครองนี้ เป็นไปตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม
ค.ศ. ๒๐๐๖
๕๘

๓๑
รัฐกําหนด ฉบับที่ ๑๒๖/๒๐๑๖ ที่กําหนดว่าการประกอบธุรกิจในเรื่องใดที่ใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ
เรื่องใดใช้ระบบอนุญาตโดยปริยาย และเรื่องใดใช้ระบบอนุญาตปกติ นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้
ระบบอนุญาตโดยปริยาย รัฐกําหนด ฉบับที่ ๓๓/๒๐๑๓๖๑ ยังกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ จัดทํา
และประกาศบัญชีการอนุญาตในความรับผิดชอบที่สามารถใช้ระบบอนุญาตโดยปริยายได้ เพื่อเป็นข้อมูล
แก่ประชาชน
หลักในการใช้มาตรการควบคุมของรัฐในระบบกฎหมายอิตาลี
ลักษณะของเรื่อง

มาตรการควบคุมที่ใช้

คุณภาพ/ความรวดเร็ว

ประโยชน์อันสําคัญยิ่ง
(สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สุขภาพ
ของบุคคล ฯลฯ)
และมีการใช้ดุลพินิจระดับสูง

ระบบอนุญาตปกติ
(ฝ่ายปกครองมีคําสั่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตโดยชัดแจ้ง)

มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
/แต่อาจมีความล่าช้าในการ
พิจารณาอนุญาต

มีการใช้ดุลพินิจ
ในระดับต่ํา

ระบบอนุญาตโดยปริยาย
(silenzio-assenso)

อาจไม่มีการตรวจสอบ/แต่มี
การอนุญาตในเวลาที่แน่นอน

ไม่มีดุลพินิจ

ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ
(SCIA)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในภายหลัง
/เอกชนดําเนินการได้ทันที

เรื่องอื่น ๆ

ดังนี้ ความสําคัญของสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองจึงเป็น “ตัวชี้วัด” ว่าสมควรใช้
มาตรการควบคุมรูปแบบใด หากเป็น “ประโยชน์อันสําคัญยิ่ง” (“strong interests”) ย่อมต้องใช้
ระบบอนุญาตปกติที่มีขั้นตอนการพิจารณาที่เคร่งครัด แม้อาจจะใช้เวลานานก็ตาม ส่วนกรณีที่มิใช่
ประโยชน์อันสําคัญยิ่ง อาจมีการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการพิจารณาได้ โดยยอมรับให้ใช้กลไก
การอนุญาตโดยปริยายหรือการแจ้งก่อนดําเนินการ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าแก่เอกชนผู้ยื่นขอประกอบ
กิจการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้มาตรการควบคุมมีข้อพิจารณาสองด้านที่อาจขัดแย้งกัน ด้านหนึ่ง คือ
“คุณภาพ” ของการพิจารณา อีกด้านหนึ่ง คือ “ความรวดเร็ว” ในการดําเนินการ โดยกรณีของเรื่อง
ที่อาจมีผลกระทบต่อ “ประโยชน์อันสําคัญยิ่ง” ย่อมต้องคํานึงถึง “คุณภาพ” ก่อน “ความรวดเร็ว”
และใช้ระบบอนุญาตปกติ
Decreto-Legge, 14 marzo 2013, n°33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
๖๑

๓๒
สําหรับสิ่งที่ระบบกฎหมายอิตาลีถือว่าเป็น “ประโยชน์อันสําคัญยิ่ง” นั้น อาจแบ่ง
ออกได้เป็นสองกลุ่ม ได้แก่ (๑) เรื่องที่สําคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล และ (๒) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของรัฐ
เรื่องที่สําคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ได้แก่ สุขภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์ และมรดกทางวัฒนธรรม
- “สุขภาพของบุคคล” ได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่า “สาธารณรัฐให้ความคุ้มครองสุขภาพในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
บุคคลและในฐานะประโยชน์ของส่วนรวม...”
- “สิ่งแวดล้อม” มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ “สุขภาพของบุคคล” อย่างใกล้ชิด
แนบแน่น เพราะมีผลต่อสุขภาพของบุคคล โดยแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าสิทธิในการมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคคลมีรากฐานมาจากสิทธิในสุขภาพตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ
- “ภูมิทัศน์” (paesaggio ; natural landscape) ได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติ
มาตรา ๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่า “สาธารณรัฐให้ความคุ้มครองแก่ภูมิทัศน์...” โดยใน
ช่วงแรก “ภูมิทัศน์” มีความหมายค่อนข้างแคบ จํากัดอยู่เฉพาะมิติทางสุนทรียศาสตร์หรือความงดงาม
ของทิวทัศน์ แต่ต่อมาได้ขยายขอบเขตรวมถึงการคุ้มครองระบบนิเวศน์ทั้งหมด อันเป็นการตีความ
บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง ในทางขยายความ ปัจจุบัน ข้อความคิดเกี่ยวกับ “ภูมิทัศน์” ตั้งอยู่บน
ความเชื่อที่ว่า ภูมิทัศน์เป็นเสมือน “กระจกเงา” ที่สะท้อนอารยธรรมของมนุษย์ หรือเป็นโฉมหน้าของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดขึ้นในดินแดนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาหนึ่ง
“สิ่งแวดล้อม” และ “ภูมิทัศน์” เป็นเรื่องที่มาตรา ๑๑๗ ของรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้รัฐส่วนกลางเป็นผู้มีอํานาจตรากฎหมายแต่เพียงผู้เดียว เพราะถือเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่อาจปล่อยให้
อยู่ในอํานาจของแคว้นต่าง ๆ ที่อาจตรากฎหมายในแนวทางที่ลักลั่นกันได้ ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ “คุณค่า”
ทั้งสองประการนี้ขัดแย้งกัน เช่น การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า ในด้านหนึ่ง ย่อมเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดไม่ก่อมลพิษ แต่อีกด้านหนึ่ง ก็อาจกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ “ภูมิทัศน์” ได้
- “มรดกทางวัฒนธรรม” ได้รับการรับรองไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับ “ภูมิทัศน์” โดยมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า “สาธารณรัฐให้ความคุ้มครอง
แก่...มรดกทางประวัติศาสตร์และทางศิลปกรรมของชาติ” นอกจากนี้ มาตรา ๑๑๗ ของรัฐธรรมนูญ
ยังบัญญัติให้เรื่องเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอยู่ในอํานาจตรากฎหมายของรัฐส่วนกลางเท่านั้น อันชี้
ให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าว
สําหรับ “ประโยชน์อันสําคัญยิ่ง” ที่เป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐหรือที่เกี่ยวเนื่อง
ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การเข้าเมือง การลี้ภัย สถานะพลเมือง
กระบวนการยุติธรรม และการคลังของรัฐ ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในอํานาจตรากฎหมายของรัฐส่วน
กลางทั้งสิ้น ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑๗ ของรัฐธรรมนูญ ส่วนกฎเกณฑ์การก่อสร้างในเขตพื้นที่ที่มี
แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้นําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนระบบอนุญาตนั้น ก็พิเคราะห์
ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคลและอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐโดยรวมด้วย

๓๓
ในบรรดาประเทศแถบภาคพื้นทวีปยุโรปนั้น อิตาลีเป็นประเทศที่ดําเนินการลด
มาตรการควบคุมของรัฐอย่างจริงจัง โดยผลของรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๒๔๑/๑๙๙๐ ซึ่งเป็น “กฎหมาย
กลาง” ที่นําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนที่ระบบอนุญาตที่กําหนดในกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ
ทั้งหมด (ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวม) จนมีผู้กล่าวว่า ในเรื่องการลด-เลิก
ระบบอนุญาตของทางราชการนั้น “อิตาลีเป็นกรณีที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด”๖๒ อย่างไรก็ดี ฝ่ายตํารา
บางส่วนในอิตาลีก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยเห็นว่า การพิจารณาทางปกครองที่ดีต้องมีการ
ตรวจสอบโดยฝ่ายปกครองและมีการออกคําสั่งทางปกครองโดยชัดแจ้ง มีการให้เหตุผลประกอบคําสั่ง
รวมทั้งคุ้มครองบุคคลที่สามซึ่งอาจได้ รับผลกระทบ ทว่าในกลไกการแจ้ง ก่อนดําเนิน การนั้น ไม่ มี
หลักประกันข้างต้น การนําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้เป็นการทั่วไปจึงไม่ใช่ “ทางออก” ที่ดีที่สุด
ในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาของทางราชการ แต่ควรปรับปรุงระบบการทํางานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยล่าช้า จะเป็นการเหมาะสม
มากกว่า๖๓

ความเห็นของศาสตราจารย์ Michel FROMENT ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายปกครองเปรียบเทียบชาวฝรั่งเศส โปรดดู
FROMENT (M.), “Les politiques de simplification des procédures administratives dans les autres
États européens”, in Association française pour la recherche en droit administratif, Les procédures
administratives, (Paris : Dalloz, 2015), p. 130.
๖๓
PARISIO (V.), “The Italian Administrative Procedure Act and Public Authorities’ Silence”, Hamline
Law Review, vol. 36 Issue 1 Article 2, pp. 24 – 25.
๖๒

๓๔
บทที่ ๓ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายสวิส∗
สมาพันธรัฐสวิส (Confédération helvétique) ประกอบด้วยมลฑลต่าง ๆ (cantons)
รวมทั้งสิ้น ๒๖ มลฑล ซึ่งมีรัฐธรรมนูญ รัฐบาล และรัฐสภาที่ออกกฎหมายใช้บังคับภายในเขตมลฑล
ส่วนสมาพันธ์มีสถาบันการเมืองที่สําคัญ ได้แก่ รัฐสภาแห่งสมาพันธ์ (Assemblée fédérale) ซึ่งเป็น
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Conseil fédéral) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยมนตรีแห่งสมาพันธ์จํานวน ๗ คน ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐ (Président de la Confédération)
สําหรับการศึกษาระบบอนุญาตในกฎหมายของสมาพันธรัฐสวิส จะจํากัดขอบเขต
อยู่เฉพาะนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในระดับสมาพันธ์เท่านั้น
๑. รูปแบบของมาตรการควบคุมของรัฐ
สมาพันธรัฐสวิสมีมาตรการแทรกแซงในทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย
และมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ การประกอบอาชีพ หรือการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในระดับที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจัดประเภทจากมาตรการที่มีผลกระทบมากที่สุดไปสู่มาตรการที่มี
ผลกระทบน้อยที่สุดได้ ดังนี้
๑.๑ การยกเว้นต่อข้อห้าม (Exception à l’interdiction)
เป็นกรณีที่รัฐกําหนดข้อห้ามมิให้บุคคลกระทําการ แต่อาจยกเว้นเป็นกรณี
พิเศษให้ได้ มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจํากัดจํานวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินอื่น
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการกํากับควบคุมทางเศรษฐกิจ (régulation économique) โดยมักจะใช้ในเรื่อง
ที่รัฐมีอํานาจผูกขาด (monopole) โดยรัฐอาจให้สัมปทาน (concession) แก่บุคคลดําเนินการใด ๆ
ได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐเป็นผู้กําหนด เช่น การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การผลิตสุรา การใช้คลื่น
ความถี่วิทยุ ฯลฯ หรือบางกรณีอาจเป็นการอนุมัติโควตาสินค้าต่าง ๆ เช่น ผลิตผลทางการเกษตร
ทั้งนี้ การยกเว้นต่อข้อห้ามถือเป็นมาตรการควบคุมที่เคร่งครัดมากที่สุด โดยฝ่ายปกครองมีอํานาจ
อย่างกว้างขวางในการพิจารณาว่าจะให้สิทธิหรือไม่ให้สิทธิแก่บุคคลใด เป็นจํานวนเท่าใด และภายใต้
เงื่อนไขใด
๑.๒ การอนุญาต (Autorisation)
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นชอบ (โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ให้บุคคล
ประกอบกิจการทางเศรษฐกิจได้ การอนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการกํากับควบคุมทางสังคม (régulation sociale) การอนุญาตมี
รูปแบบที่หลากหลาย โดยอาจเป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือประกอบวิชาชีพ บางครั้งกลไก
การอนุญาตอาจมีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น การรับรอง หรือการขึ้นทะเบียน โดยปกติการอนุญาตไม่มี
ข้อจํากัดในแง่ของจํานวนบุคคลที่จะได้รับการอนุญาต ซึ่งแตกต่างจากกรณีของการยกเว้นต่อข้อห้าม
ที่อาจมีการจํากัดจํานวนของบุคคลที่จะได้รับสิทธิจากรัฐ

∗

โดย นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ หัวหน้าคณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

๓๕
๑.๓ การแจ้งก่อนดําเนินการ (Obligation d’annonce)
เป็นกรณีที่บุคคลผู้ประสงค์จะประกอบกิจการมีหน้าที่แจ้งต่อหน่วยงานของ
รัฐก่อนที่จะประกอบกิจการ การแจ้งเป็นกลไกที่กระทบเสรีภาพของบุคคลค่อนข้างน้อย เพราะบุคคล
สามารถประกอบกิจการได้ทันทีหลังจากแจ้งต่อทางราชการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบในภายหลังว่าการ
ประกอบกิจการนั้นฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ในแง่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายก็มักจะไม่มี
ข้อจํากัดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแจ้งประกอบกิจการ ซึ่งแตกต่างจากการอนุญาตที่กฎหมายมักจะกําหนด
คุณสมบัติของบุคคลผู้ขออนุญาตไว้อย่างรัดกุม
๑.๔ การกําหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติ (Prescription)
บางกรณีกฎหมายอาจมิได้กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตหรือแจ้ง
ก่อนเริ่มประกอบกิจการ เพียงแต่กําหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการ
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กําหนดมีโทษตามกฎหมาย การวางกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์ในการกํากับ
ควบคุมทางสังคม (régulation sociale) เช่นเดียวกับการอนุญาต และบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในระดับใกล้เคียงกับการขออนุญาตต่อทางราชการ
๑.๕ การให้ข้อมูล (Obligation d’information)
เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการผ่านการให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการเผื่อเลือกสําหรับผู้ประกอบการ มิใช่มาตรการที่บังคับ
ให้ต้องปฏิบัติ เช่น การที่รัฐออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (label de qualité) หรือใบรับรองแก่
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด หรือบางกรณี
ผู้ประกอบการอาจผลิตและจําหน่ายสินค้าได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อทางราชการก่อน
แต่ต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและจําหน่ายโดยการปิดฉลากให้ข้อมูลสําคัญบนผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ การให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ความโปร่งใส” ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
และขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
จากการสํารวจมาตรการควบคุมทั้งหมดในระดับสมาพันธรัฐในปี ค.ศ. ๒๐๐๕
พบว่าระบบอนุญาตเป็นมาตรการที่มีการใช้มากที่สุด (ร้อยละ ๖๔) ตามด้วยการยกเว้นต่อข้อห้าม
(ร้อยละ ๒๒) การแจ้งก่อนดําเนินการ (ร้อยละ ๗) การให้ข้อมูล (ร้อยละ ๕) และการกําหนดกฎเกณฑ์
ให้ปฏิบัติ (ร้อยละ ๒) การใช้ระบบอนุญาตเป็นมาตรการหลักนี้ ทําให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการและ
เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ในช่วงหลังจึงมีแนวคิดที่จะลดการใช้ระบบอนุญาตใน
กฎหมาย และเปลี่ ย นไปใช้ ม าตรการอื่ น แทนระบบอนุ ญ าต หรื อ ลดผลกระทบที่ เ กิ ด จากระบบ
อนุญาต๖๔
๒. มาตรการทางกฎหมายในการลดผลกระทบของระบบอนุญาต
คณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (Conseil fédéral) ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดจากระบบ
อนุญาตในกฎหมายมานานแล้ว โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้มีการเผยแพร่รายงานการศึกษาที่สํารวจ
จํานวนระบบอนุญาตที่ใช้อยู่ในกฎหมายระดับสมาพันธ์ในด้านเศรษฐกิจและผลการประเมินระบบ
อนุญาตดังกล่าว๖๕ รวมทั้งรายงานการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการลด-เลิกกฎหมายและลดขั้นตอน
๖๔

DE CHAMBRIER (A. A.), “Les procédures fédérales d’autorisation sont-elles vraiment toutes
nécessaires ?”, La Vie économique 1/2, 2006, pp. 10 - 11.
๖๕
Rapport du Conseil fédéral du 17 février 1999, L’inventaire et l’évaluation des procédures de
droit fédéral de l’économie, (Berne : publication SECO, 1999)

๓๖
ของทางราชการ๖๖ และต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้มีการเผยแพร่รายงานการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
อนุญาตในกฎหมายระดับสมาพันธ์ที่ใช้กับเรื่องทางเศรษฐกิจ๖๗ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้
ให้ข้อสรุปว่า ระบบอนุญาตได้สร้างต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นอุปสรรคแก่การประกอบธุรกิจ
จึงสมควรจํากัด “ภาระ” ที่เกิดจากระบบอนุญาตให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ในการนี้ ได้มีการตรารัฐบัญญัติแห่งสมาพันธ์ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗
ว่าด้วยการยกเลิกระบบอนุญาตและลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต๖๘ กฎหมายฉบับนี้กําหนดให้มี
การยกเลิกระบบอนุญาตหรือลดความซับซ้อนของระบบอนุญาตจํานวน ๗๕ กระบวนงาน นอกจากนี้
ยังมีข้อเสนอจากบางภาคส่ วนให้ลด “ระยะเวลา” ในการพิจารณาอนุญาตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้ น
โดยปรับเปลี่ยนระบบอนุญาตเป็น “ระบบคัดค้านคําขอ” (procédures d’opposition) ที่ให้อํานาจ
ฝ่ายปกครองคัดค้านการประกอบกิจการภายในเวลาที่กําหนดนับแต่วันที่ได้รับคําขอประกอบกิจการ
หากฝ่ายปกครองไม่คัดค้านภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้
(กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เท่ากับเป็น “การอนุญาตโดยปริยาย” หากฝ่ายปกครองมิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด) ในการนี้คณะมนตรีแห่งสหพันธ์จึงได้จัดให้มีการศึกษาถึงข้อดี
ข้อเสียของระบบการคัดค้านคําขอ และในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ คณะมนตรีแห่งสหพันธ์ได้มีมติเห็นชอบกับ
รายงานการศึกษา เรื่อง “ระบบคัดค้านคําขอและการลดระยะเวลาพิจารณาเรื่อง”๖๙ ซึ่งมีข้อสรุปว่า
ระบบคัดค้านคําขอการประกอบกิจการเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับบางเรื่องเท่านั้น แต่ไม่ควรนํามาใช้
เป็นการทั่วไป และการลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตอาจกระทําได้ด้วยวิธีการอื่น เช่น กําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจนและลดขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ จึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณา
เรื่องของฝ่ายปกครอง โดยมีการตรารัฐกําหนด ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ว่าด้วยหลักการ
และ “ระยะเวลาเร่งรัด” (délais d’ordre) เกี่ยวกับขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ๗๐
ที่ยกเลิกรัฐกําหนด ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ว่าด้วยระยะเวลาสําหรับการพิจารณาคําขอ
ในชั้นต้นโดยฝ่ายปกครองในกระบวนการพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจระดับสมาพันธ์๗๑ รัฐกําหนด ค.ศ.
๒๐๑๑ ได้กําหนด “หลักทั่วไป” (principes généraux) เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต ระยะเวลา

๖๖

Rapport du Conseil fédéral du 3 novembre 1999, Mesures de déréglementation et d’allègement
administratif, (Berne : publication SECO, 1999)
๖๗
Rapport du Conseil fédéral du 2 fevrier 2005, Les procédures d’autorisation du droit fédéral
s’appliquant aux activités économiques : État actuel et évolution 1998-2004, (Berne :
publication SECO, 2005)
๖๘
Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur la suppression et la simplification des procédures
d’autorisation.
๖๙
Rapport du Conseil fédéral du 16 decembre 2009, Procédure d’opposition et réduction des
délais de traitement, (Berne : publication SECO, 2009)
๗๐
Ordonnance du 25 mai 2011 sur les principes et les délais d’ordre relatifs aux procédures
d’autorisation.
๗๑
Ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais impartis pour le traitement des demandes de
première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie.

๓๗
ในการพิจารณา๗๒ เอกสารที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาตที่
กํา หนดในกฎหมายระดั บสมาพั นธ์ ในลั กษณะที่ เ ป็ น “กฎหมายกลาง” ดั ง นั้น หากจะมี การตรา
กฎหมายเฉพาะขึ้นใช้บังคับในเรื่องใดที่กําหนดให้ต้องมีการขออนุญาตจากทางราชการ ก็ต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักทั่วไปที่กําหนดในรัฐกําหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลสวิสได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบระบบอนุญาตในเรื่องทางเศรษฐกิจจํานวน ๑๙ กระบวนงานว่าสอดคล้องกับหลักทั่วไปใน
รัฐกําหนดว่าด้วยระยะเวลาเร่งรัดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามรัฐกําหนด ก็ต้องปรับปรุงกระบวนการ
อนุ ญ าตนั้ น ๆ ให้สอดคล้ องกั บรั ฐกํ า หนด โดยการตรวจสอบดั ง กล่ า วเป็ น การดํ าเนิ นการร่วมกั น
ระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
๓. หลักในการใช้ระบบอนุญาตและการลด-เลิกระบบอนุญาต
รัฐกําหนด ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ว่าด้วยหลักการและระยะเวลา
เร่งรัดเกี่ยวกับขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ได้วางหลักทั่วไปในการจัดทํากฎหมาย
ที่กําหนดขั้นตอนการพิจารณาในชั้นต้นในเรื่องกฎหมายทางเศรษฐกิจไว้ในมาตรา ๒ วรรคหนึ่ง a. ว่า
ผู้ตรากฎหมายระดับสมาพันธ์จะต้องกําหนดกระบวนการขั้นตอนที่เรียบง่ายและสร้างภาระน้อยที่สุด
เท่าที่จะกระทําได้สําหรับผู้ยื่นคําขอและจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นที่อาจนํามาใช้แทนระบบอนุญาต
แบบปกติ เช่น ระบบคัดค้านคําขอ (ระบบอนุญาตโดยปริยาย) หรือระบบแจ้งก่อนดําเนินการ รวมทั้ง
ระบบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนของระบบอนุญาตที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ นั้น รัฐบาลสวิส
ได้วางเกณฑ์พิจารณา (critères) ความจําเป็นในการใช้ระบบอนุญาตไว้เป็นแนวปฏิบัติแก่หน่วยงาน
ของรัฐในการลด-เลิกระบบอนุญาต โดยกรณีที่ระบบอนุญาตในเรื่องใดมีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าระบบ
อนุญาตในเรื่องนั้นยังคงมีความจําเป็นต้องใช้ต่อไป
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ไม่อาจคุ้มครองโดยกลไกการตรวจสอบ
ในภายหลัง เช่น การผลิตและจําหน่ายยาประเภทใหม่
- การให้สิทธิที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การจดสิทธิบัตร การให้สัมปทาน ฯลฯ
- เป็นการสร้างความชอบธรรมแก่การดําเนินการที่มีการลงทุนสูง เช่น การออก
ใบอนุญาตให้บุคคลก่อสร้างอาคาร
- เป็นการอนุญาตให้ดําเนินการอันเป็นข้อยกเว้นต่อข้อห้ามที่กฎหมายกําหนด
- จําเป็นต้องมีกลไกการโต้แย้งการสั่งอนุญาตของทางราชการโดยบุคคลที่สามที่
ได้รับผลกระทบ
- เป็นเรื่องที่จําต้องใช้ระบบอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น การขนส่งทางบก

มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐกําหนดบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต้องมีคําสั่งอย่างช้าที่สุดภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้นับแต่
ได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วน : a. ภายในสิบวันสําหรับคําขอที่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการพิจารณา b. ภายในสี่สิบวัน
สําหรับคําขอที่ใช้เวลาอย่างช้าที่สุดไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ในการพิจารณา และ c. ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ แต่อย่างช้าที่สุดไม่เกินสามเดือน สําหรับคําขอที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่าหนึ่งสัปดาห์
และวรรคสี่ของมาตรา ๔ บัญญัติว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้มีคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคําขอ
อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าในการพิจารณา รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าจะพิจารณาคําขอ
ให้แล้วเสร็จภายในวันใด

๗๒

๓๘
ส่วนกรณีที่ระบบอนุญาตในเรื่องใดมีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าระบบอนุญาตใน
เรื่องนั้นไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปและสมควรยกเลิกเสีย
- พ้นสมัย
- สร้ า งภาระแก่ หน่ วยงานของรั ฐ จนเกิ น สมควร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น การ
ดําเนินการกับประโยชน์ที่จะได้รับ
- สร้างภาระแก่ผู้ขออนุญาตจนเกินสมควร เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการดําเนินการ
กับประโยชน์ที่จะได้รับ
- ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถทําให้ทราบถึงบุคคลที่จะหลบเลี่ยงหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย
- มีกลไกทางกฎหมายอื่นหรือมาตรการควบคุมรูปแบบอื่น เช่น การใช้ระบบแจ้ง
ก่อนดําเนินการ การควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการในภายหลัง การวางเงื่อนไขในการประกอบ
กิจการให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติและกําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืน ฯลฯ๗๓
ในช่วงเวลายี่สิบปีที่ผ่านมา ได้มีการยกเลิกระบบอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ไปเป็น
จํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่องที่ใช้ระบบอนุญาตอย่างฟุ่มเฟือย เช่น การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
สุราที่มีอยู่ถึง ๔๓ กระบวนงาน หรือการอนุญาตในเรื่องการเกษตรซึ่งมีอยู่กว่า ๖๐ กระบวนงาน โดย
ในบางเรื่อง มีการนําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนที่ระบบอนุญาต ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ประกอบกิจการได้ทันทีหลังจากแจ้งต่อทางราชการ โดยฝ่ายปกครองจะตรวจสอบการประกอบกิจการ
ในภายหลัง อย่างไรก็ดี ในบางเรื่อง การยกเลิกระบบอนุญาตก็เป็นไปได้ยาก เช่น เรื่องการเดินอากาศ
ซึ่งมีเหตุผลในการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลและมาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีเหตุผลในการคุ้มครองสุขภาพของบุคคล ทั้งนี้ ในเรื่องใดที่ยังใช้ระบบ
อนุญาตอยู่ ภาครัฐก็พยายามยุบรวมกระบวนการขออนุญาตที่มีหลายขั้นตอนให้รวมเป็นขั้นตอนเดียว
หรือในบางเรื่องก็มีการเปลี่ยนใบอนุญาตที่มีอายุไปเป็นใบอนุญาตที่ใช้ได้ตลอดไป ซึ่งมาตรการเหล่านี้
ช่วยลดภาระทั้งในส่วนของเอกชนผู้ขออนุญาตและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต
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๗๓

๓๙
บทที่ ๔ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายเยอรมัน∗
๑. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิ จการ การประกอบวิชาชี พ
และการกระทําอื่นใดของบุคคลโดยรัฐ
ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพประกอบ
วิชาชีพ ประกอบกิจการ หรือกระทําการต่าง ๆ ได้ตามใจปรารถนา ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน (die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung) และไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น (Recht Dritter)๗๔ โดยการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้
การรับรองไว้จะต้องกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น และจะกระทบกระเทือนต่อสาระสําคัญแห่งสิทธินั้นมิได้๗๕ ดังนั้น การที่
กฎหมายกําหนดห้ามมิให้บุคคลประกอบวิชาชีพ ประกอบกิจการ หรือกระทําการบางอย่าง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายมีเจตนารมณ์เพียงเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาส
ควบคุมตรวจสอบเสียก่อนว่า การประกอบวิชาชีพ การประกอบการ หรือการกระทําของผู้ยื่นคําขอ
จะเป็นอันตรายต่อประโยชน์สาธารณะในด้านต่าง ๆ หรือไม่ (Eröffnungskontrolle)๗๖ หากตรวจสอบ
แล้ วปรากฏว่ า ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลักษณะต้ อ งห้ า มตามที่ กฎหมายกํ า หนด พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ย่อมต้องผูกพันในผลแห่งกฎหมายที่จะต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอ อันมี
∗

โดย นายณัฎฐพล สกุลเมฆา คณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติความในลักษณะทํานองเดียวกันนี้ไว้ในมาตรา ๒๕ โดยกําหนดให้
การใดที่มิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และ
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หากการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
๗๕
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)
มาตรา ๑๙ กําหนดเงื่อนไขทั่วไปในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในวรรคหนึ่งไว้ว่า “การจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
จะกระทําได้ก็แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมาย (Der Vorbehalt des Gesetzes) อาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ
(Der qualifizierte Gesetzesvorbehalt) กฎหมายนั้นจะต้องใช้ได้กับทุกคนเป็นการทั่วไปและจะใช้กับกรณีใด
กรณีหนึ่งเป็นการเจาะจงไม่ได้ (Das Verbot des Einzelfallgesetzes) ทั้งเพื่อประโยชน์ดังกล่าว กฎหมายจะต้อง
บัญญัติถึงสิทธิพื้นฐานที่ถูกจํากัดรวมถึงมาตราของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นด้วย (Das Zitiergebot)” และความในวรรคสอง
กําหนดว่า “ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามจํากัดสาระสําคัญของสิทธิขั้นพื้นฐาน (Die Wesensgehaltsgarantie)” อนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
หากแปลความตามรูปศัพท์อาจหมายความว่า “กฎหมายมูลฐาน” โดยสาเหตุหลักที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนี ค.ศ. ๑๙๔๙ อั นถื อ เป็น รั ฐธรรมนู ญ ฉบับ ปั จ จุบั น ตั้ ง ชื่ อรั ฐ ธรรมนู ญอย่ างเป็ นทางการว่ า
“กฎหมายพื้นฐาน” นั้น เป็นเพราะขณะยกร่างประเทศเยอรมนีได้ถูกแบ่งออกเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เยอรมนี (Deutsche Demokratische Republik หรือ ประเทศเยอรมนีตะวันออก) และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Bundesrepublik Deutschland หรือ ประเทศเยอรมนีตะวันตก) ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เฉพาะแต่ฝั่งตะวันตกจึงประสงค์ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเพียง “กฎหมายชั่วคราว” เท่านั้น และหวังว่าเมื่อมีการ
รวมชาติแล้ว จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวเยอรมันต่อไป จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ใช้คําว่า “รัฐธรรมนูญ” อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการทําสัญญารวมชาติแล้ว ก็มิได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แต่อย่างใด เพียงแต่มีการแก้ไขบางมาตราใน “กฎหมายพื้นฐาน” ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
“กฎหมายพื้นฐาน” จึงยังมีผลใช้บังคับในฐานะรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจนถึงปัจจุบัน
๗๖
P.M. Huber, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 174.
๗๔

๔๐
ลักษณะเป็น “การคืน” หรือ “การยืนยัน” สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลนั้นมีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ แต่
ถูกห้ามใช้หรือบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบ
และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการที่ยื่นขอรับการอนุญาต๗๗ ด้วยเหตุนี้ ในระบบกฎหมาย
เยอรมันจึงเรียกระบบอนุญาตประเภทนี้ว่า “การอนุญาตเชิงตรวจสอบ” (Kontrollerlaubnis) หรือ
“ข้อห้ามเชิงป้องกันที่มีเงื่อนไขการอนุญาตให้กระทําการอันต้องห้ามได้ในภายหลัง” (präventives
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt) ตัวอย่างของการนําระบบอนุญาตเชิงตรวจสอบมาใช้บังคับเป็น
รูปธรรม ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (Baugenehmigung) ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร (Bauordnung)๗๘ ซึ่ง กําหนดไว้เป็ นหลั กการว่า การก่อสร้าง (Errichtung) การ
ดัดแปลง (Änderung) หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน (Nutzungsänderung) ของอาคาร
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (bauliche Anlage) ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานตามกฎหมาย ทั้ ง นี้
เนื่องจากบุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอํานาจที่จะใช้สอย จําหน่ายจ่ายโอน
ได้ดอกผล กับทั้งติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้ การที่เจ้าของที่ดินประสงค์จะก่อสร้างอาคารบน
ที่ดินซึ่งตนเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยชอบตามรัฐธรรมนูญแต่โดยที่อาคาร
ที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้
จึงมีความจําเป็นที่รัฐในฐานะผู้พิทักษ์ประโยชน์สาธารณะจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลให้เกิดความสมดุล
ระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของที่ดินกับผลประโยชน์ของส่วนรวมที่อาจถูกกระทบกระเทือนจาก
การดําเนินกิจการที่มีแนวโน้มเป็นอันตราย (staatliche Überwachung gefahrgeneigter Tätigkeit)
โดยกําหนดให้ผู้ที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน หรือ
กรณีของใบอนุญาตประกอบกิจการรถรับส่งผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งมวลชนทางบก
(Personenbeförderungsgesetz)๗๙ ที่กําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขับขี่และยาน
พาหนะที่ใช้ก่อน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร (Gaststättenerlaubnis) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยกิจการร้านอาหาร (Gaststättengesetz)๘๐ เป็นต้นนอกจากนี้ ในการประกอบวิชาชีพควบคุม
ต่าง ๆ กฎหมายเยอรมัน ยังได้ กําหนดขั้น ตอนในการเข้ าสู่วิชาชีพโดยการรั บจดทะเบี ยนหรื อออก
ใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

๗๗
Ossenbühl, VerwArch 86 (1995), 187, 198 f.
๗๘
เช่น มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของกรุงเบอร์ลิน (Berliner Landesbauordnung)
๗๙

มาตรา ๑ (ขอบเขตการบังคับใช้) ประกอบกับมาตรา ๒ (หน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต) แห่งกฎหมายว่าด้วย
การขนส่ ง มวลชนทางบก (Personenbeförderungsgesetz) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารรั บ ส่ ง
ผู้โดยสาร สรุปความได้ว่า ผู้ใดจะประกอบกิจการรับส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ (geschäftsmäßige Beförderung)
ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งโดยรถราง รถประจําทางหรือรถยนต์ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ เว้นแต่เป็น
กรณีการขนส่งโดยรถยนต์ที่ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการดําเนินการรับส่ง (Die Betriebskosten der Fahrt) มีจํานวน
ไม่เกินค่าโดยสารที่เรียกเก็บ (Gesamtentgelt)
๘๐
มาตรา ๑ (ขอบเขตการบังคับใช้) ประกอบกับมาตรา ๒ (หน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต) แห่งกฎหมายว่าด้วยกิจการ
ร้านอาหาร (Gaststättengesetz) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านอาหาร สรุปความได้ว่า ผู้ใด
จะประกอบกิ จ การร้ า นอาหาร ซึ่ ง หมายความถึ ง การให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม (Schlankwirtschaft) หรื อ อาหาร
(Speisewirtschaft) ที่ ไ ด้ มี ก ารตระเตรี ย มเพื่ อ การบริ โ ภค ทั้ ง กิ จ การที่ มี ส ถานประกอบการเป็ น หลั ก แหล่ ง
(stehendes Gewerbe) และกิ จ การซึ่ ง เคลื่ อ นที่ (reisende Gewerbe) ผู้ นั้ น มี ห น้ า ที่ ต้ อ งยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
โดยมาตรา ๔ กําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจให้ต้องคํานึงความน่าเชื่อถือ
ของผู้ประกอบกิจการ (erforderliche Zuverlässigkeit des Antragsstellers) ความปลอดภัยของสถานที่ (Lage,
Beschaffenheit, Ausstattung) ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการประกอบกิ จ การ (schädliche Umwelt
einwirkungen) เป็นต้น

๔๑
เภสั ช กร (Bundesapothekerordnung)๘๑ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ ทนายความ (Bundesrechts
anwaltordnung)๘๒ หรื อกฎหมายว่ า ด้ วยการควบคุ มการประกอบวิ ชาชี พ งานฝี มือ (Handwerk
ordnung)๘๓ เป็นต้น
๒. หลักในการใช้ระบบอนุญาตตามกฎหมายและแนวทางในการตรวจสอบการใช้
ระบบอนุญาตตามกฎหมายที่เกินความจําเป็น
จากที่มาของระบบอนุญาตเชิงป้องกันซึ่งเกี่ยวพันกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
ข้างต้น จึงเห็นได้ว่า การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดขั้นตอนให้เอกชนมีหน้าที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ก่อนที่จะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด (Erlaubnispflichten) แม้จะมิได้เป็นการห้ามดําเนินกิจการ
ดังกล่าวโดยสมบูรณ์เพราะอาจได้รับอนุญาตในภายหลัง แต่ก็ทําให้การใช้สิทธินั้นถูกจํากัดโดยผลของ
กฎหมายเป็นการชั่วคราว (vorläufige Sperre) จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบและยืนยันความชอบ
ด้วยกฎหมายของการใช้สิทธิกระทําการจากฝ่ายปกครอง ด้วยเหตุนี้ การตรากฎหมายที่กําหนดหน้าที่
ให้เอกชนยื่นคําขอรับใบอนุญาต จึงมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญให้การ
รับรองไว้ และอยู่ในบังคับของหลักความพอสมควรแก่เหตุ (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) ของ
การใช้อํานาจรัฐซึ่งต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม กระทําได้เท่าที่จําเป็น และต้องมีการชั่ง
น้ําหนักประโยชน์ได้เสีย จนแสดงให้เป็นที่แน่ชัดว่า อันตรายที่เกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่มีการ
ควบคุมตรวจสอบล่วงหน้าจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Gewicht der durch
eine unkontrollierte Freiheitsausübung gefährdete legitimen öffentlichen Interessen)
มีมากกว่าประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชน นอกจากนี้ กระบวนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต (Genehmigungs
verfahren) และหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาออกใบอนุ ญ าต (Genehmigungserfordernis) ต้ องมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกฎหมายฉบับนั้นมีเจตนารมณ์ที่
จะป้องกันด้วย๘๔ อีกทั้งระยะเวลาในการพิจารณาตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายต้องมีความเหมาะสม
และไม่ล่าช้าเกินสมควรจนอาจก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การประกอบกิจการของผู้ขอรับการอนุญาต๘๕
และโดยที่หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นรากฐานของทฤษฎีนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip)๘๖ ที่
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ เภสั ช กร (Bundes
apothekerordnung) แล้ว หากต้องการจะประกอบกิจการดังกล่าวในเชิงพาณิชย์โดยจัดตั้งร้านจําหน่ายยา ก็ต้อง
ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านจําหน่ายยาอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ตามตามมาตรา ๑ประกอบกับมาตรา ๒ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยกิจการร้านขายยา (Apothekengesetz)
๘๒
มาตรา ๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทนายความกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทนายความ
ว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยผู้พิพากษาเยอรมัน (das Deutsche Richtergesetz)
๘๓
มาตรา ๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวิชาชีพงานฝีมือกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพงานฝีมือตามที่ระบุไว้ใน
บัญชีแนบท้ายหมวด A (Anlage A) ต้องขึ้นทะเบียน (Eintragung in die Handswerkrolle) ไว้กับสภาวิชาชี พ
งานฝีมือ (Handwerkskammer) ในท้องที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการ จึงจะเริ่มประกอบกิจการได้
๘๔
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BverfGE 20, 150, 155
๘๕
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BverfGE 61, 291, 317
๘๖
ในระบบกฎหมายเยอรมัน มี การจํ าแนกความหมายของ “หลักนิติ รัฐ” (Rechtsstaatsprinzip) ออกเป็นสองนั ย
ได้ แ ก่ (๑) หลั ก นิ ติ รั ฐ เชิ ง รู ป แบบ (formelle Rechtsstaatlichkeit) หมายถึ ง การที่ ที่ ม า กระบวนการ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้อํานาจรัฐต้องยึดโยงกับกฎหมายโดยไม่คํานึงถึงสาระสําคัญของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
บุค คลทั่ ว ไปคาดการณ์ก ารดํ า เนิ น กิ จ การของรั ฐ ในอนาคตได้ อั นจะทํ า ให้ ส ามารถปรั บปรุ ง และเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของตนให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐกําหนดขึ้นได้อย่างเหมาะสม (Rechtsklarheit, Verlässlichkeit,
Berechenbarkeit und Erkennbarkeit des Rechts) อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจ
๘๑

๔๒
เรียกร้องให้รัฐต้องคํานึงถึงดุลยภาพของการใช้อํานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะกับผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้ น กั บประชาชนประกอบกั น ซึ่ ง ต้ องได้ สั ด ส่ วนที่ สมเหตุ ส มผลระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก าร
(Zweck – Mittel – Relation) อันถือเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมัน
ดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากฎหมายใดนําระบบอนุญาตมาใช้บังคับทั้งที่มีมาตรการทางเลือกอื่น
นอกจากการใช้ระบบอนุ ญาตที่ อาจทํ า ให้ วัต ถุประสงค์ข องการจํา กัด สิทธิแ ละเสรี ภาพขั้ นพื้ นฐาน
สัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนด แต่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลน้อยกว่า ย่อมถือว่าการใช้ระบบอนุญาต
ในกรณีนั้นเกินความจําเป็น ซึ่งจะมีผลทําให้กฎหมายที่กําหนดหน้าที่ให้บุคคลยื่นขอรับการอนุญาต
ก่อนเริ่มประกอบวิชาชีพ ประกอบกิจการหรือกระทําการใด ๆ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในการนี้ บุคคลซึ่ง
ถูกละเมิ ด สิ ทธิ หรือเสรี ภาพที่ ได้ รับความคุ้ มครองตามรั ฐ ธรรมนู ญอาจใช้ สิทธิ ทางศาลเพื่ อโต้ แ ย้ ง
บทบัญญัติดังกล่าวได้ โดยอาจยื่นคําร้องต่อศาลปกครองในระหว่างการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ส่ง
เรื่ องต่อศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อวิ นิ จฉัย ว่ า กฎหมายที่ กํา หนดเงื่ อนไขให้ต้ องยื่ นขอรั บใบอนุ ญาตก่ อน
ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลปกครองจะใช้บังคับแก่คดีนั้น ขัดหรือแย้งต่อ
หลักความพอสมควรแก่เหตุอันเป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ (Verfassungsmäßigkeit des
Genehmigungserfordernisses) ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนี ซึ่ งเป็น กรณีการควบคุ มกฎหมายมิ ให้ ขัด หรื อแย้ง ต่อรัฐ ธรรมนูญ เชิ งรู ปธรรม
(konkretes Normenkontrollverfahren) หรืออาจยื่น คํ า ร้ องทุ กข์ ตรงต่ อศาลรั ฐ ธรรมนู ญโดยยก
ประเด็ น ข้ อ ต่ อ สู้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วเป็ น การกระทํ า โดยอาศั ย อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ
(Legislative Gewalt) ที่ก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (Verfassungs
beschwerde) ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๔a๘๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่ผู้ยื่นคําร้องทุกข์ตรงหมดสิ้นหนทางในการแก้ไขเยียวยาการถูกละเมิดสิทธินั้น
แล้ว (Rechtswegserschöpfung) ดังเช่นกรณีตามคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ 1 BvR 78/02
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๐๐๗ ซึ่งมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นเครือข่ายของสํานักพิมพ์

รัฐโดยองค์กรตุลาการในภายหลัง และ (๒) หลักนิติรัฐเชิงเนื้อหา (materielle Rechtsstaatlickeit) ซึ่งกําหนด
หลักการทั่วไปที่เป็นสาระสําคัญของรัฐที่ปกครองในระบบนิติรัฐไว้ เช่น มีการแบ่งแยกการใช้อํานาจอธิปไตยเพื่อ
ป้องกันการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคล ออกเป็นอํานาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภา อํานาจ
บริหารโดยรัฐบาล และอํานาจตุลาการโดยศาล มีหลักการคํานึงถึงความได้สัดส่วนของการใช้อํานาจรัฐ (Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz) นอกจากนี้ ยังต้องมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และหลักการ
เยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิดังกล่าว อันเป็นที่มาของหลักความรับผิด
ของรัฐ (Staatshaftung)
๘๗
มาตรา ๑๐๐ (๑) หากศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อการวินิฉัยคดีขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ให้รอการพิจ ารณาไว้ก่อ น โดยในกรณีที่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ ให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนู ญ
ของมลรัฐนั้นเพื่อมีคําวินิจฉัย และในกรณีที่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์ บทบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้แก่กรณีที่กฎหมายของมลรัฐละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์และการขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายมลรัฐกับกฎหมายสหพันธ์โดยอนุโลม
๘๘
มาตรา ๙๓ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในคดีดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔a) คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอ้างว่าถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามมาตรา ๒๐
วรรคสี่ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ จากการใช้อํานาจรัฐ

๔๓
Axel Springer Verlag ประกอบกิจการจํา หน่ายหนังสื อพิมพ์ และนิ ตยสารรายสัปดาห์ “Bild am
Sonntag” “Welt am Sonntag” และ “Euro am Sonntag” โดยวางจําหน่ายทุกวันอาทิตย์แต่
เนื่องจากวันอาทิตย์เป็นวันหยุดทําการทั่วไปของร้านค้าในประเทศเยอรมนี ทําให้สถานที่จําหน่าย
หนังสือพิมพ์และนิตยสารดังกล่าวที่เป็นหลักแหล่งมีจํานวนน้อย เป็นเหตุให้ยอดขายของผู้ร้องทุกข์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ผู้ร้องทุกข์จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายโดยให้พนักงานนําหนังสือพิมพ์
ออกเร่ขายตามถนนและทางเท้าสาธารณะ ต่อมาเมืองมันไฮม์ (Die Stadtverwaltung Mannheim)
มีหนังสือลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบว่า การจําหน่ายสินค้าบนถนน
สาธารณะเป็นการใช้ถนนนอกเหนือจากประโยชน์ในการสัญจรเพื่อการคมนาคม ซึ่งตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก (Straßengesetz des Landes
Baden-Württenberg) กํ า หนดให้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ (Sondernutzungs
erlaubnis) ซึ่งในกรณีนี้เห็นว่า ไม่อาจออกใบอนุญ าตให้ได้ จึงขอให้ ผู้ร้องทุกข์ หยุดการดํ าเนินการ
ดังกล่าวในทันที ด้วยเหตุนี้ ผู้ร้องทุกข์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมืองคาร์สรูห์ (Verwaltungsgericht
Karlsruhe) เพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษายืนยันสิทธิของผู้ร้องทุกข์ (Feststellungsantrag)๘๙ ในการ
จําหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารบนถนน ทางเท้า ที่จอดรถ ตลอดจนสวนสาธารณะในเขตเมือง
มันไฮม์ทุกวันอาทิตย์โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากเมืองมันไฮม์ แต่ศาลปกครองเมืองคาร์สรูห์มี
คําพิพากษาลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ยกฟ้อง โดยให้เหตุผลสรุปความได้ว่า การใช้ถนน
ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไม่ถือเป็นการใช้ประโยชน์ตามปกติทั่วไป (Gemeingebrauch) ตาม
นัยมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก แต่เป็นการใช้ถนน
เพื่อกิจธุระพิเศษเฉพาะอย่าง (Sondernutzung) ซึ่งจําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนจึงจะกระทําได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายฉบับเดียวกัน เนื่องจากการใช้ถนน
ที่จะถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ตามปกติทั่วไปโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนนั้น ต้องเป็นการใช้ภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของการอุทิศถนนหรือทางเท้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อให้พลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (Widmungszweck) กล่าวคือ การสัญจรและการคมนาคม (Verkehrszweck) ซึ่ง
หมายความถึง การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Fortbewegung) รวมทั้งการหยุดพักบนถนน
เป็นการชั่วคราวเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ที่ร่วมสัญจรไปมา (Aufenthalt mit Kommunikations
zweck) ดังนั้น เมื่อการจําหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารของผู้ฟ้องคดีบนถนนและทางสาธารณะเป็น
การดําเนินการที่มีความมุ่งหมายเพียงเพื่อแสวงหากําไรในเชิงพาณิชย์ซึ่งเกินขอบเขตความหมายของ
การสัญจรและการคมนาคม อันทําให้มีลักษณะเป็นการใช้ถนนเพื่อกิจธุระพิเศษเฉพาะอย่าง ผู้ฟ้องคดี
จึงต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดําเนินกิจการดังกล่าว และแม้ว่าต่อมาผู้ร้องทุกข์
จะยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองเมืองคาร์สรูห์ แต่ศาลปกครองแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์กมี
คําสั่งไม่รับคําอุทธรณ์ไว้ พิจารณา ผู้ร้องทุกข์จึง ยื่นคําร้องทุกข์ตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพัน ธ์
(Bundesverfassungsgericht) โดยมีประเด็นข้อโต้แย้ง ประการหนึ่งขึ้ นสู่การพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญว่า มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองเยอรมัน (Verwaltungsgerichtsordnung)
กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคําพิพากษายืนยัน
ความมีอยู่หรือการระงับไปซึ่งนิติสัมพันธ์ (Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtsverhältnisses) รวมถึง
การประกาศความเป็นโมฆะของคําสั่งทางปกครอง (Nichtigkeitsfeststellungsklage)

๘๙

๔๔
ซึ่งกําหนดหน้าที่ให้ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนการประกอบกิจการจําหน่ายหนังสือพิมพ์
และนิตยสารบนถนนและทางเท้าสาธารณะนั้น ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยสรุปได้ว่า การที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐ
บาเด้ น วึ ทเทนแบร์ ก บั ญ ญั ติ ให้ การใช้ ถ นนนอกเหนื อจากการใช้ประโยชน์ต ามปกติ ทั่วไปต้ องขอ
ใบอนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ร้องทุกข์ในฐานะผู้จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ตามมาตรา ๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพัน ธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี (Pressefreiheit (เสรี ภาพของสื่ อสารมวลชน)) ซึ่ งมี เ จตนารมณ์ที่จะ
คุ้มครองกิจการสื่อสารมวลชนโดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูล (Beschaffung von Informationen)
จนถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังสาธารณชน (Verbreitung von Nachrichten) รวมถึงการดําเนิ น
ธุรกิจอื่นใดที่แม้จะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่จะทําการเผยแพร่ แต่ก็
เป็นเงื่อนไขที่สําคัญและจําเป็นต่อการธํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของกิจการสื่อสารมวลชน (inhaltsferne
pressetechnische Hilfstätigekieten) ดังนั้น การจําหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารของผู้ร้องทุกข์
จึงเป็นการกระทําที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว อย่างไรก็ดี การที่
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก กําหนดหน้าที่ให้บุคคล
ที่จะใช้ถนนนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจรและการคมนาคมต้องขอใบอนุญาตและต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้นั้น เป็นเพียงมาตรการในการ
ควบคุมความปลอดภัย ตลอดจนป้องปัดและบรรเทาภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถนนหรือทาง
สาธารณะ ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกันในกลุ่มของผู้ใช้ถนน โดยมิได้มีความ
มุ่งหมายที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องทุกข์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งองค์กรสื่อสารมวลชนโดย
เฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด แต่เป็นบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ถนนเป็นการทั่วไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอันชอบธรรม ประกอบกับเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีความเหมาะสมอันจะ
ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดนั้นได้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออก
ใบอนุญาตได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายต่อความปลอดภัยของการใช้ถนนสาธารณะที่อาจ
เกิดขึ้นจากกิจการที่ขอรับอนุญาตเป็นการล่วงหน้า อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีมาตรการอื่นใดที่กระทบกระเทือน
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากถนน
สาธารณะได้โดยไม่มีข้อจํากัด แต่กําหนดให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการออกคําสั่งห้ามประกอบกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของการใช้
ถนนสาธารณะในภายหลัง ไม่ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียม
กับการนําระบบอนุญาตมาใช้บังคับ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างภาระที่เพิ่มขึ้นของผู้ร้องทุกข์
ซึ่งต้องเตรียมการและวางแผนการบริหารจัดการเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะดําเนินกิจการจําหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารบนถนนสาธารณะตามที่
ประสงค์ได้ กับประโยชน์มหาชนในการรักษาความปลอดภัยของการสัญจรและการคมนาคมบนถนน
สาธารณะแล้ว การที่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องทุกข์ต้องดําเนินการขออนุญาตก่อนประกอบ
กิจการในกรณีนี้ จึงมิใช่มาตรการที่สร้างภาระให้แก่ผู้ร้องทุกข์เกินสมควร ดังนั้น มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งกฎหมายว่าด้วยถนนแห่งมลรัฐบาเด้นวึทเทนแบร์ก จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์

๔๕
๓. การลดระบบอนุญาตและใช้มาตรการอื่นแทนระบบอนุญาต
จากแนวคํ าพิ พากษาศาลรั ฐธรรมนู ญ ข้ างต้ นแสดงให้ เ ห็น ว่ า การพิ จารณาลด
การใช้ระบบอนุญาตเชิงป้องกันโดยกําหนดให้เอกชนกระทําการใด ๆ ได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
จากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน ชอบที่จะกระทําได้เท่าที่รัฐไม่มีความจําเป็นที่
จะต้องคุ้มครองนิติสมบัติสาธารณะที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของเอกชนอีกต่อไป หรือ
อาจคุ้มครองได้โดยวิธีการอื่น ซึ่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากกว่าระบบอนุญาต แต่
ลดทอนสิทธิของเอกชนน้อยกว่า และเมื่อพิจารณาระบบอนุญาตในบริบทของกฎหมายปกครอง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของเอกชนมิให้ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สาธารณะ
อันเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ต้องอาศัยอํานาจรัฐฝ่ายเดียวออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคําสั่งที่มีสภาพบังคับให้เอกชนต้องปฏิบัติตาม
โดยในกรณีที่มีการยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ หรือกระทําการใด ๆ และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการยื่นขอรับอนุญาตแล้วเห็นว่าครบถ้วนและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ก็จะออกใบอนุญาตให้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยมีผลทําให้ผู้ยื่นคําขอ
สามารถเริ่มประกอบกิจการที่ยื่นขอรับอนุญาตได้ ดังนั้น สิทธิในการประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ
หรือกระทําการใด ๆ จึงเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกใบอนุญาตให้แล้วเท่านั้น “การอนุญาต” หรือ
“การไม่อนุญาต” ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการก่อให้เกิดสิทธิใน
การประกอบกิจการ จึงอยู่ในความหมายของ “คําสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๓๕ แห่งกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเยอรมัน ในทางวิชาการจึงมีการเรียกระบบอนุญาตในลักษณะเช่นนี้
อีกนัยหนึ่งว่าระบบการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยคําสั่งทางปกครอง (Überwachungs
rechtlicher Verwaltungsakt)๙๐ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท กล่าวคือ (๑) Verbotsvorbehalte
เป็นการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพที่มีความเข้มงวดน้อยที่สุดโดยรัฐให้สิทธิบุคคลประกอบกิจการ
ได้โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต แต่สงวนสิทธิในการห้ามประกอบกิจการดังกล่าวในภายหลังเพื่อ
ป้องกั นอั นตรายที่อาจเกิด ขึ้น ต่อความสงบเรีย บร้ อยและศีลธรรมอั นดี งาม เช่น มาตรา ๓๕ แห่ ง
กฎหมายว่าด้วยการประกอบพาณิชยกิจ (Gewerbeordnung) ซี่งบัญญัติให้อํานาจเจ้าหน้าที่ออก
คําสั่งระงับการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่กฎหมายไม่ได้กําหนดหน้าที่ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อน
ดําเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการขาดความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจจนทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการให้เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น เป็นบุคคล
ที่มีหนี้ สินล้ นพ้ นตั ว (Überschuldung) หรื อติ ดแอลกอฮอล์ (Alkoholmissbrauch) (๒) Verbot mit
Anzeigevorbehalt หรือระบบจดแจ้ง เป็นกรณีที่รัฐห้ามประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเป็นการทั่วไป
จนกว่าจะได้มีการแจ้งความประสงค์ในการประกอบกิจการนั้นให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การสุ่มตรวจและอาจสั่งระงับการดําเนินการที่ผิดกฎหมายได้ (repressives Einschreiten) โดยเมื่อ
ได้ดําเนินการจดแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบรับแจ้ง (Empfangsbescheinigung) ไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ในชั้นการรับแจ้งจะไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จดแจ้งแต่อย่างใด
และ (๓) Erlaubnisvorbehalt หรือระบบอนุญาตซึ่งเป็นระบบการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพที่
เข้มงวด สําหรับประเทศเยอรมนี ในปัจจุบันได้มีการนําระบบจดแจ้ง (Anzeigepflicht) มาใช้แทน
ระบบอนุญาตในกฎหมายหลายฉบับเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่เอกชนซึ่งมีหน้าที่เพียงแต่จดแจ้ง
๙๐
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๔๖
กิจการที่ประสงค์จะเริ่มดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าการประกอบกิจการตามที่ได้จดแจ้งไว้ก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลอื่นหรือประโยชน์สาธารณะ ก็ไม่ตัดอํานาจของหน่วยงานทางปกครองที่จะออกคําสั่ง
ให้หยุดประกอบกิจการได้ดังเช่นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบพาณิชยกิจ (Gewerbeordnung)
มาตรา ๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นหลักการทั่วไปให้ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทุกประเภทต้องจดแจ้งการ
ดําเนินการก่อน เว้นแต่กรณีเป็นกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนรวม จึงต้องได้รับใบอนุญาต เช่น
การประกอบกิจการตัวแทนบริษัทประกันภัย การค้าอาวุธ หรือการทวงหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ วิธีการ
ลดการใช้ระบบอนุญาตให้เหลือเพียงเท่าที่จําเป็น อาจกระทําได้โดยการออกกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการใดกิ จการหนึ่ งมี ผลทางกฎหมายครอบไปถึ ง กิจการอื่ นที่ เ ป็ น เครื่ องมื อ
สําคัญและจําเป็นอันจะทําให้กิจการหลักบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้แก่เอกชนไม่ต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตแยกตามกฎหมายแต่ละฉบับ โดยการอนุญาตตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ๆ จะถูกแทนที่
ด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการประธาน หรือที่เรียกว่า “ผลการรวมศูนย์การพิจารณาในทางเนื้อหา”
(materielle Konzentrationswirkung) เช่น การอนุญาตให้ชุมนุมในที่สาธารณะมีผลให้ผู้เข้าร่วม
การชุ มนุ มสามารถใช้ ถ นนนอกขอบวั ต ถุ ประสงค์ ข องการอุ ทิศ ให้ เ ป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อการสัญจรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใช้ถนนเป็นการเฉพาะก่อน (straßen
rechtliche Sondernutzungserlaubnis) หรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการกําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูลย่อมมีผลให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการกําจัดขยะได้ โดยไม่ต้องยื่นขอ
รับใบอนุญาตตามกฎหมายผังเมือง เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป หลักการที่ให้ “รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จําเป็น” หมายความว่า
ในการใช้ อํานาจรัฐ ทางนิติบัญญัติตรากฎหมายขึ้ นควบคุมการใช้สิทธิ และเสรี ภาพของเอกชนเพื่ อ
ป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยกําหนดหน้าที่ให้
เอกชนต้องดําเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนจะกระทําการที่มีลักษณะเป็นอันตรายนั้น รัฐจะต้องชั่ง
น้ําหนักประโยชน์ได้เสียระหว่างหน้าที่ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์อันชอบธรรม
ของเอกชน โดยคํานึงถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเดือดร้อนหรือเสียหายที่
เอกชนจะได้รับจากการเพิ่มขั้นตอนการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ประกอบ
กันไป

๔๗
บทที่ ๕ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา∗
๑. ขอบเขตของระบบอนุญาตในระดับต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา
ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า รัฐบาลมีอํานาจ
อย่างกว้างขวางในการกํากับดูแลและแทรกแซงกิจกรรมในสังคมของปัจเจกบุคคลและองค์กรเอกชน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอนุญาต (licensure system)
อย่างไรก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญและระบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา อํานาจกํากับดูแลดังกล่าวมีการ
แบ่งแยกกันค่อนข้างชัดเจนระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐ (federal government) กับรัฐบาลมลรัฐ
(state government) ซึ่งอํานาจของรัฐบาลสหพันธรัฐย่อมถูกจํากัดอยู่เฉพาะอํานาจที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งให้เป็นอํานาจของรัฐบาลสหพันธรัฐหรือที่รัฐธรรมนูญกําหนดห้ามรัฐบาลมลรัฐ
กระทําเท่านั้น๙๑ นอกจากนี้ ภายในแต่ละมลรัฐ อาจมีการมอบอํานาจในการกํากับดูแลบางส่วนให้แก่
รัฐบาลท้องถิ่น (local government) ได้ ด้วยเหตุนี้ การอนุญาตของสหรัฐอเมริกาจึงอาจแบ่งออกได้
เป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑.๑ ระดับสหพันธรัฐ
การอนุญาตในระดับสหพันธรัฐมักมีพื้นฐานมาจากบทบัญญัติว่าด้วยการ
พาณิชย์ (Commerce Clause)๙๒ กล่าวคือ รัฐสภาคองเกรสมีอํานาจในการตรากฎหมายที่จําเป็น
และเหมาะสม (necessary and proper)๙๓ เพื่อประโยชน์ในกํากับดูแลการพาณิชย์ระหว่างมลรัฐ
หรือกับต่างประเทศ หรือกับเผ่าอินเดียน โดยศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้วางบรรทัดฐานเอาไว้
ตั้งแต่คดี Gibbons v. Ogden ในปี ค.ศ. ๑๘๒๔ เป็นต้นมาว่า อํานาจเช่นว่านั้นรวมถึงอํานาจในการ
กํากับดูแลโดยการอนุญาตด้วย๙๔ นอกจากนี้ รัฐสภาคองเกรสยังมีอํานาจในการตรากฎหมายเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวอยู่ในความหมายเป็น “ภาษี (tax)”๙๕ ตาม
บทบัญญัติว่าด้วยภาษีและการใช้จ่าย (Taxing and Spending Clause)๙๖ ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน
∗

โดย นายภควัต เหมรัชตานันท์ คณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
The Tenth Amendment to the United States Constitution
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the
States, are reserved to the States respectively, or to the people.
๙๒
United States Constitution, Article I, Section 8, Clause 3
The Congress shall have Power … To regulate Commerce with foreign Nations, and among the
several States, and with the Indian Tribes ...
๙๓
United States Constitution, Article I, Section 8, Clause 18
The Congress shall have Power … To make all Laws which shall be necessary and proper for
carrying into Execution the foregoing Powers …
๙๔
โปรดดูคดีบรรทัดฐาน เช่น Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824); License Cases, 46 U.S. 504 (1847);
License Tax Cases, 72 U.S. 462 (1866) เป็นต้น
๙๕
Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824)
๙๖
United States Constitution, Article I, Section 8, Clause 1
The Congress shall have Power … To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay
the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all
Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States …
๙๑

๔๘
การอนุญาตของรัฐบาลสหพันธรัฐจึงมักจํากัดอยู่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์ระหว่างมลรัฐต่าง ๆ
หรือกับต่ างประเทศ อาทิ การออกใบอนุ ญาตเกี่ ยวกั บอากาศยาน ๙๗ หรื อผู้ รับจั ดการขนส่งสิ นค้ า
ระหว่างประเทศ (freight forwarder)๙๘ ส่วนการอนุญาตในเรื่องอื่น ๆ นั้นย่อมเป็นอํานาจของ
รัฐบาลมลรัฐ
๑.๒ ระดับมลรัฐ
รัฐบาลมลรัฐมีอํานาจในการกํากับดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เป็นการต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาหรือรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐนั้น โดยอยู่ภายใต้บังคับของอํานาจของ
รัฐบาลสหพันธรัฐ ดังนั้น แม้รัฐบาลมลรัฐจะมีอํานาจที่กว้างขวางในการกํากับดูแลเรื่องที่อยู่ภายใน
อาณาเขตของมลรัฐตน แต่ก็ไม่อาจอาศัยอํานาจดังกล่าวในการออกใบอนุญาตที่จะก่อให้เกิดภาระต่อ
การใช้ อํ านาจของรั ฐบาลสหพั นธรั ฐได้ เช่ น อํ านาจในการกํ ากั บดู แลพาณิ ชย์ ระหว่ างมลรั ฐ๙๙ การ
กับรัฐต่างประเทศ๑๐๐ และอํานาจในการทําหนังสือสัญญากับรัฐต่างประเทศ๑๐๑ เป็นต้น
๑.๓ ระดับท้องถิ่น
รัฐบาลมลรัฐอาจตรากฎหมายเพื่อมอบอํานาจในการกํากับดูแลกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหรื อสังคมบางประการให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นระดับต่า ง ๆ ได้ โดยอํ านาจที่มอบให้แ ก่
รัฐ บาลท้ องถิ่น ต้องเป็น อํา นาจที่ ต นมี อยู่ โดยชอบด้วยกฎหมายรั ฐ ธรรมนูญ และรัฐ บาลมลรั ฐอาจ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้อํานาจกํากับดูแลไว้ในกฎหมายเช่นว่านั้น ด้วยเหตุนี้
ในทางกลับกัน รัฐบาลท้องถิ่นจะใช้อํานาจกํากับดูแล ซึ่งรวมถึงการอนุญาตดังกล่าวได้ก็เฉพาะตาม
ขอบเขตและเงื่อนไขที่มีการมอบอํานาจโดยรัฐบาลมลรัฐเท่านั้น โดยขอบเขตและเงื่อนไขดังกล่าวอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและแนวคําพิพากษาของศาลในแต่ละ
มลรัฐ๑๐๒

๙๗

49 U.S.C. §41101
46 U.S.C. §1718 (a)
๙๙
โปรดดูคดีบรรทัดฐาน เช่น Chicago v. Willett Co., 341 U.S. 913 (1951); Nippert v. Richmond, 327 U.S.
416 (1946); Real Silk Hosiery Mills v. Portland, 268 U.S. 325 (1925); Sprout v. South Bend, 277 U.S.
163 (1928); Robbins v. Shelby County Taxing District, 120 U.S. 489 (1887); Harmon v. City of
Chicago, 147 U.S. 396 (1893); Gloucester Ferry Co. v. Pennsylvania, 114 U. S. 196 (1885) เป็นต้น โดย
คดีบรรทัดฐานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายสินค้า การขนส่ง การใช้ทางน้ําในการพาณิชย์
ระหว่างมลรัฐ
๑๐๐
โปรดดูคดีบรรทัดฐาน เช่น Sault Ste. Marie v. International Transit Co., 234 U.S. 333 (1914) (การ
อนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตในการใช้ทางน้ําเป็นการสร้างภาระต่ออํานาจในการกํากับการพาณิชย์กับรัฐ
ต่างประเทศของรัฐบาลสหพันธรัฐ)
๑๐๑
โปรดดูคดีบรรทัดฐาน เช่น Asakura v. Seattle, 265 U.S. 332 (1924) (การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องมี
สัญชาติอเมริกันของเมืองซีแอทเทิลเป็นการขัดความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับ)
๑๐๒
ตัวอย่างของมลรัฐอิลินอยส์ โปรดดู Charles M. Kneier, The Licensing Power of Local Governments in
Illinois, 1957 U. ILL. L. F. 1, 18 (1957) ; ตัวอย่างของมลรัฐเซาท์แคโรไลนา โปรดดู Municipal Association of
South Carolina, BUSINESS LICENSE HANDBOOK, 2013 เป็นต้น
๙๘

๔๙
๒. มาตรฐานเบื้องต้นของการอนุญาต
นอกจากต้องพิจารณาขอบเขตอํานาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตของ
รัฐบาลลําดับต่าง ๆ แล้ว โดยที่การอนุญาตเป็นการใช้อํานาจรัฐ (police power) ในลักษณะที่เป็น
มาตรการสั่งการและควบคุม (command-and-control measure) ซึ่งในหลายกรณีอาจกระทบต่อ
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลได้ ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตจะต้องพิจารณา
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นปฐม ไม่ต่างจากการกํากับดูแลโดยรัฐ
ประเภทอื่น อาทิ การพิจารณาเกี่ยวกับศุภนิติกระบวน (Due Process of Law)๑๐๓ การคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียม (Equal Protection)๑๐๔ และเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพของสื่อ และเสรีภาพ
ในการถือศาสนา๑๐๕ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
๓. ความหมายและลักษณะของการอนุญาต
แม้ว่า “การอนุญาต” (license) ตามรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(Administrative Procedure Act) จะมีความหมายครอบคลุมหนังสือสําคัญอนุญาต (permit)
ใบรับรอง (certificate) การอนุมัติ (approval) การจดทะเบียน (registration) กฎบัตร (charter)
สมาชิกภาพ (membership) การยกเว้นบทกฎหมาย (statutory exemption) และการอนุญาต
รูปแบบอื่น๑๐๖ แต่กฎหมายดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นของสหพันธรัฐก็มิได้ให้นิยามของการอนุญาตที่
ชัดเจน หรือจําแนกลักษณะที่แตกต่างกันของการอนุญาตรูปแบบต่าง ๆ ไว้
ในทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา “การอนุญาต” (licensing) หมายถึง การที่
หน่วยงานผู้มีอํานาจให้สิทธิหรือความยินยอมในการประกอบธุรกิจหรือกระทําการอย่างหนึ่งที่หาก
ไม่มีการอนุญาตดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมาย โดยองค์ประกอบสําคัญของการอนุญาตจะเกี่ยวข้อง
กับ (๑) การกําหนดพฤติการณ์ที่สามารถอนุญาตให้ทํากิจกรรมต้องห้ามนั้นได้ ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก และ (๒) การอนุญาตจริงในแต่ละกรณี ซึ่งโดยทั่วไปเป็นความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร๑๐๗ ในกรณีเช่นนี้ จะเห็นได้ว่า แม้ระบบอนุญาตจะมีลักษณะเป็นมาตรการสั่งการและ
บทบัญญัติว่าด้วยศุภนิติกระบวนกําหนดให้การอนุญาตต้องมีพื้นฐานทางเหตุผลที่เชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่จะ
ควบคุมกับวิธีการควบคุม อีกทั้งกําหนดให้ต้องมีการรับฟังความเห็น โปรดดูตัวอย่างคดีบรรทัดฐาน เช่น Schware
v. Board of Bar Examiners, 353 U.S. 232 (1957); Williamson v. Lee Optical Co., 348 U.S. 420 (1955);
Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444; Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939); Cox v. New Hampshire, 312
U.S. 569 (1941); Ashbacker Radio Co. v. FCC, 326 U.S. 327 (1945)
๑๐๔
โปรดดูตัวอย่างคดีบรรทัดฐาน เช่น Washington v. Davis, 426 U.S. 229 (1976)
๑๐๕
โปรดดูตัวอย่างคดีบรรทัดฐาน เช่น Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 569 (1941) ; Anderson v. Hermosa
Beach, 621 F.3d 1051 (9th Circuit, 2010)
๑๐๖
5 U.S.C. 551 (8)
“license” includes the whole or a part of an agency permit, certificate, approval, registration,
charter, membership, statutory exemption or other form of permission;
๑๐๗
The Council of State Governments, OCCUPATIONAL LICENSING LEGISLATION IN THE STATES,
The Council of State Governments, 1952, p. 5. (“… the granting by some competent authority of a
right or permission to carry on a business or do an act which would otherwise be illegal. The
essential elements of licensing involve the stipulation of circumstances under which permission
to perform an otherwise prohibited activity may be granted-largely a legislative function; and the
actual granting of the permission in specific cases- generally an administrative responsibility.”)
๑๐๓

๕๐
ควบคุมประเภทหนึ่งคล้ายกับการกํากับดูแลประเภทอื่น แต่ระบบอนุญาตก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง
จากการกํากับดูแลประเภทอื่นอย่างน้อย ๓ ประการ คือ (๑) ระบบอนุญาตเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่างเอกชนกับหน่วยงานผู้กํากับดูแล ทําให้ทั้งสองฝ่ายอาจเกิดความสัมพันธ์
ในรู ปแบบทั้ งความร่ วมมื อและการข่ มขู่ ระหว่ างกั น ในระยะยาว (๒) การอนุ ญาตมั กเกี่ ย วข้ องกั บ
กิจกรรมบางอย่างที่อาจถูกจํากัดไม่ให้กระทํา จึงจําเป็นต้องมีการประเมินอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในตลาด
การบังคับตามระบบอนุญาตจึงต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ประเมินผลที่ซับซ้อน ทําให้
การอนุญาตมีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างการสร้างกฎและการออกคําสั่งเฉพาะเรื่อง และ (๓) การอนุญาต
เป็น “ทรัพยากร” ที่จํากัด หน่วยงานผู้กํากับดูแลจึงต้องพิจารณาตัดสินข้อดีข้อเสียระหว่างผู้ขออนุญาต
หลายราย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจเป็นการตัดสินที่มีอคติได้๑๐๘
การอนุญาตอาจแบ่งประเภทตามเนื้อหาของการอนุญาตได้เป็นหลายประเภท
เช่น การอนุญาตประกอบอาชีพ (เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม) การอนุญาตประกอบธุรกิจ (เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตสถาน
ทันตกรรม) การอนุญาตครอบครองหรือใช้ทรัพย์สิน (เช่น ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ใบอนุญาตครอบครองอากาศยาน) เป็นต้น
๔. การอนุญาตและมาตรการควบคุมรูปแบบอื่น ๆ
การอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจสามารถแบ่งประเภทได้
๑๐๙
เป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๔.๑ การจดทะเบียน (registration)
การจดทะเบียนเป็นวิธีการควบคุมที่มีความเคร่งครัดต่ํา โดยเป็นการกําหนด
ให้บุคคลจดแจ้งชื่อของตนลงในทะเบียนของทางราชการเมื่อต้องการเริ่มดําเนินกิจกรรมบางประเภท
ซึ่งโดยปกติจะไม่มีการคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลในกระบวนการจดทะเบียน และเมื่อจดทะเบียนแล้ว
รัฐบาลจะไม่มีอํานาจในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลดังกล่าวดําเนินกิจกรรมนั้นและผู้ขอจดทะเบียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล อย่างไรก็ดี ในบาง
กรณีอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา หรือค่าภาษีได้
ในการประกอบกิจการเป็นพิเศษได้ อีกทั้งอาจมีการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งข้อมูลหรือเอกสารพื้นฐาน
บางประการ เช่น ที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานผู้กํากับดูแลอาจยกเลิกการจด
ทะเบียนได้หากพบว่าผู้ขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กฎหมายกําหนด ส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียม
๔.๒ การรับรอง (certification)
การรับรองเป็นวิธีการควบคุมที่รัฐบาลหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐบาลให้การรับรองคุณสมบัติของบุคคลในการดําเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโดยการทดสอบความรู้ การฝึกอบรม เป็นต้น โดยบุคคล
ที่ได้รับการรับรองจะมีสิทธิในการใช้ชื่อตําแหน่ง (right to title) อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามกฎหมาย
Ronald Cass, et. al., ADMINISTRATIVE LAW: CASES AND MATERIALS (4th Ed.), Aspen Publishers,
2006, pp. 745-746.
๑๐๙
โปรดดู Milton Friedman, CAPTIALISM AND FREEDOM, 1962, p. 144-145; Benjamin Shimberg &
Doug Roderer, QUESTIONS A LEGISLATOR SHOULD ASK, The Council on Licensure, Enforcement
and Regulation, 1994, pp. 1, 5-6.
๑๐๘

๕๑
หรือข้อบังคับขององค์กรนั้น โดยอาจต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าสมาชิกตามระยะเวลาที่กําหนด
อย่างไรก็ดี การรับรองมิใช่เงื่อนไขในการทํากิจกรรมนั้น ๆ กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองยังคงมี
สิ ทธิ ที่จะดํ า เนิ น กิ จกรรมนั้ น ได้ โดยไม่ ผิด กฎหมาย เพี ย งแต่ จ ะไม่ ได้ รั บสิ ทธิ ในการใช้ ชื่ อตํ า แหน่ ง
ดังกล่าวเท่านั้น
๔.๓ การอนุญาต (licensure)
การอนุ ญ าตเป็ น วิ ธีการควบคุ มที่ มีค วามเคร่ ง ครั ด สู ง ที่ สุด โดยบุ ค คลที่
ต้องการดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต้องขอความเห็นชอบหรือขอรับใบอนุญาตจากรัฐบาลหรือ
องค์กรที่มีอํานาจตามกฎหมายก่อน จึงจะสามารถดําเนินกิจกรรมเช่นว่านั้นได้ โดยในกระบวนการขอ
อนุญาตนั้น ผู้ขออนุญาตจะต้องพิสูจน์ให้หน่วยงานผู้กํากับดูแลเห็นถึงเงื่อนไขหรือความเชี่ยวชาญ
ชํานาญตามที่กฎหมายกําหนดก่อน ในขณะที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกห้ามไม่ให้ดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าว และหากฝ่าฝืนข้อห้ามนั้น รัฐบาลมีอํานาจจะทําการลงโทษด้วยการปรับหรือจําคุกได้ตามที่
กฎหมายกําหนด
๕. แนวทางการใช้มาตรการทดแทนการอนุญาตของสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากระบบอนุญาตของสหรัฐอเมริกามีการแบ่งแยกอํานาจกันระหว่างสหพันธรัฐ
มลรัฐ และท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ทําให้เป็นไปได้ยากที่จะตรากฎหมายหรือกําหนดแนวทางการปฏิรูป
ระบบอนุญาตทั้งระบบทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในบางด้านได้มีความพยายามจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ทําการปฏิรูประบบอนุญาต โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง ๒ กรณี ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
๕.๑ กรอบแนวทางนโยบายด้านใบอนุญาตประกอบอาชีพ
การออกใบอนุญาตประกอบอาชีพโดยทั่วไปเป็นอํานาจของรัฐบาลมลรัฐ๑๑๐
อย่างไรก็ ดี ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ รัฐบาลสหรัฐ อเมริกาในสมัยประธานาธิ บดีโอบามาได้ออกแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบอาชี พ ๑๑๑ ซึ่ ง เสนอสภาพปั ญ หา แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี และ
มาตรการทดแทนระบบอนุญาตไว้สรุปสาระสําคัญได้ดังต่อไปนี้
(๑) สภาพปัญหา
จากการศึกษาวิจัย๑๑๒ พบว่า แรงงานของสหรัฐอเมริกาที่ทําอาชีพที่
ต้องการใบอนุญาตมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีปัจจัยสําคัญ ๒ ประการ คือ การเพิ่มจํานวน
ของชนิดใบอนุญาตประกอบอาชีพในแต่ละมลรัฐ และการเพิ่มจํานวนของแรงงานที่ทําอาชีพที่ต้องการ
ใบอนุญาตเดิม ทําให้เกิดอุปสรรคในการเข้าทํางานและลดโอกาสการจ้างงานภายในประเทศ และทําให้
เกิดความลําบากในการเคลื่อนย้ายแรงงานและถิ่นฐานระหว่างมลรัฐในกรณีที่เงื่อนไขในการอนุญาตใน
แต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า การกําหนดเงื่อนไขใบอนุญาตที่ไม่สมเหตุสมผล
ยังก่อให้เกิดภาระกับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่น เช่น บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม หรือ
แรงงานต่างด้าว
โปรดดูคดีบรรทัดฐาน เช่น Dent v. West Virginia, 129 U.S. 114 (1889)
โปรดดู OCCUPATION LICENSING: A FRAMEWORK FOR POLICYMAKER, July 2015 สามารถเข้าถึงได้ทาง
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/licensing_report_final_nonembargo.pdf
(เข้าถึงครั้งสุดท้ายวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑๑๒
เพิ่งอ้าง
๑๑๐
๑๑๑

๕๒

อัตราส่วนของแรงงานที่ทําอาชีพที่ต้องการใบอนุญาต
ที่มา: Occupation Licensing: A Framework for Policymaker (2015) หน้า ๑๗

นอกจากนี้ การศึกษาอีกฉบับ๑๑๓ ยั งพบว่า อาชีพรายได้ต่ํา ที่ต้องขอ
ใบอนุญาตในแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน โดยมีเพียง ๗ อาชีพ จากจํานวน ๑๐๒ อาชีพที่สํารวจ
เท่านั้นที่ต้องขออนุญาตในทุกมลรัฐ อันแสดงให้เห็นว่า แม้ใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาจะมีพื้นฐานจาก
ความจําเป็นในการกํากับดูแลความปลอดภัยและสาธารณสุข แต่มลรัฐต่าง ๆ มีมาตรฐานที่ต่างกัน
ในการกําหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสาธารณสุขถึงขนาดที่ต้องกํากับดูแล
ด้วยวิธีการอนุญาต อีกทั้งอาจอนุมานได้ว่า อาชีพบางอาชีพอาจไม่ได้มีความจําเป็นต้องกํากับดูแล
หรือไม่ต้องกํากับดูแลด้วยวิธีอนุญาต
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับใบอนุญาต
รายงานของรั ฐบาลฯ๑๑๔ ได้ เสนอแนวปฏิ บัติ ที่ดีในการใช้ การกํากั บ
การประกอบอาชีพด้วยวิธีอนุญาต สรุปได้ดังนี้
๑) การอนุญาตต้องเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการคุ้มครองความปลอดภัย
สาธารณะและสาธารณสุข และต้องไม่มีขอบเขตกว้างขวางหรือเป็นภาระจนเกินไป
- พิจารณาเลือกใช้วิธีจดทะเบียนหรือการรับรองโดยสมัครใจแทน
หากไม่มีประโยชน์สาธารณะที่หนักแน่นมากนัก
- เงื่อนไขด้านสารบัญญัติของการอนุญาต (เช่น การศึกษา ประสบการณ์)
ต้องเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข
- ลดภาระด้านกระบวนการในการขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เอกสาร และระยะเวลาที่ใช้
- ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้วิธีอนุญาต ควรยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการที่เกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ได้เต็มขอบเขตของอาชีพ แม้บริการดังกล่าวจะทับซ้อนกับอาชีพอื่น
ก็ตาม

โปรดดู Dick M. Carpenter II, et. al., LICENSE TO WORK: A NATIONAL STUDY OF BURDENS FROM
OCCUPATIONAL LICENSING, Institute of Justice, May 2012 สามารถเข้าถึงได้ทาง
https://www.ij.org/images/pdf_folder/economic_liberty/occupational_licensing/licensetowork.pdf
(เข้าถึงครั้งสุดท้ายวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑๑ หน้า ๔๒-๔๓
๑๑๓

๕๓
- พิจารณาไม่ให้เงื่อนไขการขอใบอนุญาตเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่
ตลาดของบุคคลที่พร้อมด้วยคุณสมบัติ โดยเฉพาะต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม แรงงานต่างด้าว
และครอบครัวของทหาร
๒) การพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์อย่างระมัดระวัง
- ประเมินความคุ้มค่าโดยกฎหมายประเมินความจําเป็น (sunrise)
และกฎหมายประเมิน ผลกระทบ (sunset) โดยพิจารณาเรื่องต่า ง ๆ เช่น การมี อยู่ ของประโยชน์
สาธารณะที่เกี่ยวข้อง วิธีการอื่นเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ (เช่น การเยียวยาทางกฎหมาย
การจัดอันดับ ระบบควบคุมชื่อเสียง หรือกลไกอื่น) ผลต่อตลาดแรงงาน ผลต่อราคาสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ปรั บ ปรุ ง กลไกการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า เช่ น การอุ ด หนุ น
ทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับหน่วยงานที่ประเมินความคุ้มค่า การลดอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อการ
ประเมิ น ความคุ้ มค่ า การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพิเ ศษภายใต้ ฝ่า ยนิ ติ บัญ ญัติ เ พื่ อพิ จารณากฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบอาชี พ ในภาพรวม หรื อ การกํ า หนดจํ า นวนคะแนนเสี ย งขั้ น ต่ํ า ของ
คณะกรรมาธิการในสภาหรือสภาที่ใช้ในการผ่านกฎหมายโดยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานที่
มีหน้าที่ทบทวนหรือประเมินความเหมาะสมของกฎหมาย
- เพิ่มตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการวิชาชีพ
๓) การลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานอันเนื่องจากระบบอนุญาต
- ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการออกใบอนุญาตในแต่ละมลรัฐใกล้เคียงกัน
ให้มากที่สุด
- จัดทําข้อตกลงระหว่างมลรัฐเพื่อยอมรับใบอนุญาตระหว่างกัน
หรือลดภาระการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบอาชีพระหว่างมลรัฐ
- ในการจั ดทํ า ข้ อตกลงระหว่า งมลรั ฐ ควรหลีกเลี่ ย งการกี ด กั น
บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม หรือการใช้เงื่อนไขของมลรัฐที่เข้มงวดมากที่สุด
- หากยากที่ จ ะกํ า หนดมาตรฐานร่ ว มกั น ระหว่ า งมลรั ฐ ควร
พิจารณาสร้างกลไก ๒ ระดับ กล่าวคือในระดับที่หนึ่ง เป็นกลไกที่ยินยอมให้เฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่
ผ่านมาตรฐานขั้นสูงสามารถประกอบอาชีพในอีกมลรัฐหนึ่งได้ด้วยกระบวนการพิเศษ ส่วนผู้ประกอบ
อาชีพที่ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นสูงดังกล่าว ก็ต้องขออนุญาตตามระบบปกติ
(๓) มาตรการทดแทนระบบอนุญาต
รายงานของรัฐบาลฯ๑๑๕ ได้เสนอมาตรการทดแทนการใช้ระบบอนุญาต
ในการประกอบอาชีพไว้ดังนี้
๑) การรับรอง (certification) – การจํากัดสิทธิในการใช้ชื่อตําแหน่ง
ให้แก่บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติมาตรฐานและได้รับการรับรอง เป็นวิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้ให้บริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกคุณภาพของบริการได้ด้วยตนเอง โดยไม่จํากัด
บุคคลอื่ นในการเข้าสู่ ตลาดอาชีพนั้น ๆ ทั้ง นี้ การรับรองดังกล่ าวอาจกระทํา โดยรัฐ บาล องค์กรที่
รัฐบาลกําหนด หรือองค์กรภาคเอกชนก็ได้ ดังนั้น การใช้วิธีการรับรองจึงเหมาะสมกับกรณีที่คุณภาพ
ของบริการที่ต่ําไม่ได้ก่อให้เกิดผลร้ายแรงมากนัก แต่ไม่เหมาะสําหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจตัดสินใจ
๑๑๕

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑๑ หน้า ๔๓-๔๖

๕๔
อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย หรือเมื่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอาจมีผลกระทบกับบุคคลอื่น
โดยเฉพาะในกรณี ที่รัฐบาลยิ นยอมให้องค์กรเอกชนเป็ นองค์กรผู้ รับรองคุณภาพได้โดยเสรี ก็ อาจ
เกิดผลทําให้ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะคุณภาพของผู้ได้รับการรับรองขององค์กรเอกชนแต่ละแห่งได้
ทั้งนี้ ในกรณีการรับรอง รัฐบาลอาจกําหนดกลไกในการเพิกถอนการรับรองคุณสมบัติโดยรัฐไว้ก็ได้
๒) การจดทะเบียน (registration) – การจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบ
อาชีพของทางรัฐบาลจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อและค้นหาผู้ประกอบอาชีพนั้นในกรณีที่มีเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลจํานวนผู้ประกอบอาชีพให้กับรัฐบาลได้ นอกจากนี้
รัฐบาลอาจพิจารณากําหนดคุณสมบัติขั้นต่ํา เช่น การกําหนดให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูลรับรองคุณสมบัติ
บางประการ สําหรับการขอจดทะเบียนได้ ดังนั้น ระบบการจดทะเบียนจึงเหมาะสมกับกรณีที่เป็น
อันตรายกับผลประโยชน์สาธารณะเพียงเล็กน้อย และมีวิธีการทางกฎหมายอื่นที่สามารถเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนอาจไม่เหมาะสมกับกรณีที่รัฐบาลต้องการให้
ผู้ประกอบอาชีพพัฒนาทักษะความรู้หรือคุณภาพของบริการอย่างสม่ําเสมอ
๓) การบังคับวางประกัน (mandatory bonding) – การกําหนดให้
ผู้ประกอบอาชีพคงเงินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อเป็นประกันในการชดใช้ค่าเสียหายของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ จะทําให้ผู้ให้บริการมีแรงจูงใจที่จะต้องให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น และทําให้
ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจมากขึ้นว่าตนจะได้รับการชดเชยในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น นอกจากการ
บังคับให้วางประกันดังกล่าวแล้ว รัฐบาลอาจอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพซื้อประกันการประกอบอาชีพ
แทนการวางเงินประกันก็ได้ โดยในกรณีนี้ การยินยอมรับประกันของบริษัทประกันภัยย่อมแสดงให้
เห็นว่าคุณภาพของผู้ประกอบอาชีพรายนั้น ๆ มีคุณภาพที่ดีพอสมควร
๔) การกํากับดู แลกิจการหรือ สถานประกอบการโดยตรง (direct
regulation of firms and establishments) – ในบางกรณีการตรวจสอบดูแลกิจการหรือสถานประกอบการ
อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าและเป็นภาระน้อยกว่าการใช้ระบบอนุญาตก็ได้ โดยในหลายกรณี การใช้
ระบบอนุญาตอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการมากนัก เนื่องจากหน่วยงานผู้กํากับดูแลอาจ
ปล่อยปละละเลยไม่กํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือทําการกํากับดูแลเฉพาะกรณีที่มีการ
ร้องเรียนด้านคุณภาพเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ การเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบการโดยตรงเป็นระยะ ๆ
อาจมีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งไม่เป็นการกีดกันแรงงานบางส่วนออกจากตลาดแรงงานด้วย
๕.๒ ตัวอย่างการปฏิรูประบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจของนครชิคาโก
(๑) สภาพปัญหา
ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๑ นครชิคาโกตระหนักถึงปัญหาความซับซ้อนของ
ระบบใบอนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จในเมื อง ที่ ทํา ให้ เ กิ ด ต้ น ทุ น จํ า นวนมากกั บผู้ ประกอบการในเมื อ ง
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในขณะนั้นนครชิคาโกมีจํานวนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจจํานวน ๑๑๗ ประเภท และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็นมูลค่าปีละกว่า ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๑๖
๑๑๖

CHICAGO LICENSING AND PERMITTING REFORM, Harvard Kennedy School, ASH Center for
Democratic Governance and Innovation, January 2015 สามารถเข้าถึงได้ทาง
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/case-study-chicago-licensing-and-permitting-reform647 (เข้าถึงครั้งสุดท้ายวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๕๕
จากการศึกษาของคณะทํางานของนายกเทศมนตรีนครชิคาโก พบว่า
ใบอนุญาตจํานวนมากเป็นใบอนุญาตที่มีมานานและไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้
ใบอนุญาตบางประเภทยังถูกใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ กล่าวคือ หน่วยงานผู้กํากับดูแลใช้ระบบอนุญาต
เป็นเพียงช่องทางในการติดตามข้อมูลทางธุรกิจเท่านั้น มิได้ใช้เป็นช่องทางในการปกป้องคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะตามความมุ่งหมายที่ควรจะเป็น๑๑๗
(๒) แนวทางการปฏิรูป
นอกจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิรูปเพื่อลด
ขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตแล้ว คณะทํางานยังได้ตราข้อบัญญัตินครชิคาโก
เป็ นการเฉพาะเพื่ อปฏิ รูประบบอนุญ าต มีแ นวทางสํา คัญ ได้ แก่ การแบ่ง ประเภทใบอนุ ญาตใหม่
ออกเป็น ๓ ประเภท๑๑๘ ได้แก่
๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบจํากัด (Limited Business Licenses)
ซึ่งเป็นใบอนุญาตทั่วไปที่ธุรกิจทุกประเภทต้องได้รับก่อนการประกอบธุรกิจในนครชิคาโก โดยใบอนุญาต
ดังกล่าวจะใช้ประโยชน์ในการเก็บภาษีและเป็นข้อมูลธุรกิจเป็นหลัก เช่น ธุรกิจขายปลีก ธุรกิจตัวแทน
๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ต้องกํากับดูแล (Regulated Business
Licenses) ซึ่งเป็นใบอนุญาตสําหรับธุรกิจที่จําเป็นต้องมีการกํากับดูแลในระดับปานกลาง เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจซ่อมแซมในบ้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Licenses)
ซึ่งเป็นใบอนุญาตสําหรับธุรกิจที่ต้องมีการกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น ธุรกิจขายสุรา ธุรกิจยาสูบ
ธุรกิจนวด ธุรกิจดูแลเด็ก ธุรกิจดูแลสัตว์
นครชิคาโกได้ใช้การจัดกลุ่มใบอนุญาตข้างต้นเป็นฐานในการพิจารณา
ว่า ควรยกเลิ ก ควบรวม หรื อคงไว้ ซึ่ง ใบอนุญ าตประเภทใด โดยพิจารณาประกอบกั บเป้า หมายที่
ต้องการจะลดต้นทุนการบังคับใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เป็นปัญหากับประโยชน์สาธารณะ
มากนัก และทุ่มเททรัพยากรการบังคับใช้ดังกล่าวให้แก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดการหลอกลวง
ผู้บริโภค การฉ้อโกง หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยเมื่อพิจารณาแล้ว ปรากฏผลว่า นครชิคาโก
สามารถลดจํานวนใบอนุญาตจาก ๑๑๗ ประเภท เหลือเพียง ๔๙ ประเภท๑๑๙
นครชิคาโกยังลดภาระการขอใบอนุญาตโดยการกําหนดหลักเกณฑ์
ไม่ ให้ผู้ประกอบกิ จการต้ องขอรั บใบอนุ ญาตธุรกิ จแบบจํา กั ด ซึ่ง เป็น ใบอนุ ญ าตทั่ วไปซ้ํ าอี ก หากผู้
ประกอบกิจการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ต้องกํากับดูแลหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เฉพาะแล้ว ทําให้ลดความจําเป็นในการขอใบอนุญาตซ้ําซ้อนหลายใบ นอกจากนี้ นครชิคาโกยังได้
กําหนดใบอนุญ าตประเภทใหม่ที่เรี ยกว่า “ใบอนุ ญาตธุรกิจที่เ กิดขึ้นใหม่ (Emerging Business
Permit)”๑๒๐ เพื่อออกให้แก่ธุรกิจที่ไม่อาจจัดประเภทลงในขอบเขตของประเภทธุรกิจเดิมและอยู่
ระหว่างการทดลองประกอบกิจการ โดยยังไม่อาจทราบได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
หรือประโยชน์สาธารณะหรือไม่ ซึ่งใบอนุญาตประเภทนี้มีประโยชน์ในการลดความจําเป็นที่ต้องสร้าง
เพิ่งอ้าง, หน้า ๖
Chicago Code, § 4-4-016
๑๑๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑๖ หน้า ๑๒
๑๒๐
Chicago Code, § 4-4-022
๑๑๗
๑๑๘

๕๖
ใบอนุญาตประเภทใหม่ ๆ ขึ้นทุกครั้งที่มีธุรกิจประเภทใหม่เกิดขึ้น ทําให้นครชิคาโกสามารถรองรับ
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น๑๒๑
๕.๓ มาตรการทางเลือกอื่น
นอกจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้นําเสนอมาข้างต้นแล้ว ในบริบทที่แตกต่างกัน
ผู้ กําหนดนโยบายอาจพิ จารณาเลื อกใช้ มาตรการอื่ น ๆ เพื่ อเป็ นทางเลื อกทดแทนหรื อประกอบกั บ
มาตรการอื่นได้ อาทิ
(๑) การบังคับให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งอาจเหมาะสมในกรณีที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้บริโภคมีความสามารถตัดสินใจเลือกบริการที่มีคุณภาพได้เอง เช่น การบังคับให้เปิดเผย
ข้อมูลด้านโภชนาการแทนการเข้าไปควบคุมและอนุญาตเกี่ยวกับสูตรอาหาร๑๒๒
(๒) การใช้กลไกตลาดเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแทนการใช้
ดุ ลพิ นิ จของหน่ วยงานผู้ กํา กั บดู แ ล เช่ น การใช้ ค าร์ บอนเครดิ ต (carbon credit) แทนการใช้
ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
(๓) การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าแทนการขยายขอบเขต
การอนุญาต เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการอันนํามาสู่การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของ
บริการบางประเภท๑๒๓
(๔) การกํากับดูแลด้านราคา (price regulation) รวมทั้งการใช้ภาษีเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (corrective tax)
(๕) การใช้ โทษทางอาญาหรื อ โทษทางปกครองแทนการอนุ ญ าต เช่ น
การเพิ่มโทษทางอาญาของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายแทนการขยายขอบเขตใบอนุญาต
การถือครองอาวุธปืน เพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืน
๖. การลดภาระในการขออนุญาต
๖.๑ การลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต
ศูนย์วิจัยแอชเพื่อการปกครองและนวัตกรรมประชาธิปไตยได้ให้แนวทาง
การลดความซับซ้อนของระบบอนุญาตสําหรับรัฐบาลท้องถิ่นไว้ จํานวน ๕ ข้อ๑๒๔ ได้แก่
(๑) ประกาศกระบวนการอนุญาตทางออนไลน์ โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึง
ข้อมูลเพื่อการติดต่อสอบถาม กําหนดเวลาสําหรับกระบวนการแต่ละขั้นตอน ค่าใช้จ่าย วิธีการที่ต้อง
ดําเนินการในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ให้แก่ประชาชนควรเป็นข้อมูลระยะเวลาการพิจารณาเฉลี่ย
ตามความเป็นจริง

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑๖ หน้า ๑๐
โปรดดูตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลโภชนาการในคดี New York State Restaurant Association v. New York
City Board of Health, 556 F.3d 114 (2nd Cir. 2000)
๑๒๓
โปรดดูตัวอย่างข้อเท็จจริงในคดี North Carolina State Board of Dental Examiners v. Federal Trade
Commission, 574 U.S. ___ (2015)
๑๒๔
โปรดดู STREAMLINED PERMITTING & LICENSING, Ash Center for Democratic Governance and
Innovation, Harvard Kennedy School สามารถเข้าถึงได้ทาง
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/streamlined-permitting-licensing-599 (เข้ า ถึ ง ครั้ ง
สุดท้ายวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑๒๑
๑๒๒

๕๗
(๒) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมด้านใบอนุญาต เพื่อประกาศข้อมูลใบอนุญาต
ต่าง ๆ ในที่เดียวกัน โดยควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ทราบถึงกระบวนการ
กว้าง ๆ ในการขอรับใบอนุญ าตประเภทอื่น ที่ไม่ ได้อยู่ในความรับผิ ดชอบของตน อีกทั้ง ควรมีการ
ประกาศข้อมูลเป็นหลายภาษาเท่าที่จะสามารถทําได้๑๒๕
(๓) สร้ า งผู้ ปฏิ บัติ งานให้ เ ป็ น ผู้ บริ การลู กค้ า และมี การประเมิ น ผลผ่ า น
ระบบตัวชี้วัดและเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการ
(๔) เริ่มทดลองออกใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ครอบคลุมเฉพาะธุรกิจหรือ
กิจกรรมที่มีขอบเขตจํากัดก่อน แล้วหากได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงนําความคิดเห็นและเสียงตอบรับที่
ได้รับจากการทดลองออกใบอนุญาตประเภทใหม่นั้นไปใช้ปรับปรุงและขยายขอบเขตไปให้กว้างขวาง
และครอบคลุมกิจกรรมนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
(๕) จัดตั้งผู้ตรวจการซึ่งเป็นอิสระสําหรับธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเป็นตัวแทน
ของธุรกิจในการให้คําแนะนําและสะท้อนความคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่กํากับดูแล
๖.๒ บทบัญญัติ “เจ้าคุณปู่” (Grandfather Clause)
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทเฉพาะกาลประเภทหนึ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนสิทธิที่
ได้รับไว้แล้ว (acquired right) กล่าวคือ กําหนดให้ผู้ที่ประกอบกิจการหรือทํากิจกรรมที่ต่อมามีการ
กําหนดให้ต้องขออนุญาต สามารถประกอบกิจการหรือทํากิจกรรมต่อไปได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประเภทใหม่หรือไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ จนกว่าผู้ประกอบกิจการหรือผู้ทํา
กิจกรรมรายนั้นจะเลิกประกอบกิจการหรือทํากิจกรรมนั้นไปเอง หรือสามารถขอต่อใบอนุญาตได้โดย
ไม่ต้องมีคุณสมบัติบางประการที่กําหนดโดยกฎหมาย อาทิ การยกเว้นการทดสอบความรู้เป็นช่างไฟฟ้า
รับอนุญาต๑๒๖ การยกเว้นไม่ต้องปรับปรุงสระว่ายน้ําหรือสปาให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและ
การออกแบบใหม่๑๒๗ การที่ร้านขายแอลกอฮอล์ที่เปิดอยู่เดิมได้รับการยกเว้นให้สามารถตั้งอยู่ใกล้ชิด
กับสถานที่ทางศาสนาได้ต่างจากร้านที่เปิดใหม่๑๒๘ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติประเภทนี้มีผลเป็น
การลดภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตใหม่ให้แก่บุคคลที่ทํากิจกรรมนั้นมาตั้งแต่ก่อน
กฎหมายใหม่ประกาศใช้ อย่างไรก็ดี บทบัญญัติประเภทนี้ก็มีข้อเสียสําคัญ คือ สร้างความไม่เป็นธรรม
ระหว่างผู้ประกอบกิจการรายใหม่และผู้ประกอบกิจการที่มีอยู่เดิม ในบางครั้งจึงถูกใช้เพื่อให้ประโยชน์
ที่ไม่ชอบธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการรายเดิม

ตัวอย่างเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมธุรกิจขนาดย่อม
(Small Business Administration) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง
https://www.sba.gov/business-guide/launch/apply-for-licenses-permits-federal-state (เข้ า ถึ ง ครั้ ง
สุดท้ายวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑๒๖
Arkansas Code, § 17-28-310
๑๒๗
Montana Administrative Rules, 37.115.1905
๑๒๘
New York State Alcoholic Beverage Control Law
๑๒๕

๕๘
บทที่ ๖ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายญี่ปุ่น∗
๑. แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
โดยทั่ วไป ฝ่ า ยบริ หารมี หน้า ที่ อย่ างกว้า งขวางในการควบคุ มดู แ ลและจั ดการ
สภาพสังคม ยกตัวอย่างเช่น ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งรวมถึงชีวิต เสรีภาพ อนามัย
ของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินซึ่งสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารยังคงมี
หน้าที่ประการอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายสาธารณะ เช่น การควบคุมดูแลพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปในทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ได้
วางกรอบนโยบายไว้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงมีความความจําเป็นในการที่รัฐจะต้อง
เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนโดยการจํากัดเสรีภาพในการดําเนินการบางอย่างที่อาจ
มีความอันตรายหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะโดยรวม อาทิเช่น การกําหนดให้มีข้อจํากัด
ห้ามมิให้ประกอบธุรกิจบางประเภท การกําหนดให้มีการดําเนินการบางประการก่อนหรือระหว่าง
การประกอบกิ จ การ เป็ น ต้ น ซึ่ ง เครื่ องมื อในการควบคุ มนั้ น โดยทั่ วไปมั กปรากฏในรู ป แบบของ
มาตรการควบคุมต่าง ๆ (許認可等) ยกตัวอย่างเช่น การขออนุญาต (許可) การขอการรับรอง (認定)
การลงทะเบียน (登録) การจดแจ้งก่อนดําเนินการ (届出) และมาตรการอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๗) พบว่าในประเทศญี่ปุ่นมีการกําหนดให้มีมาตรการ
ควบคุมทั้งสิ้น ๑๔,๘๑๘ รายการ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา

๒. รูปแบบของมาตรการควบคุม
คํ า ว่ า “ระบบอนุ ญ าต” ในภาษาญี่ ปุ่ น นั้ น คื อ คํ า ว่ า “ 許可制” แต่ ท ว่ า คํ า นี้
มีความหมายอย่างแคบในระบบกฎหมายญี่ปุ่นเนื่องจากการขออนุญาตเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ
มาตรการควบคุมทั้งหลาย (許認可等) ที่มีการบังคับใช้เท่านั้น นอกเหนือจากคําสั่งอนุญาต (許可)
ระบบกฎหมายญี่ ปุ่ น ยั ง มี ก ารใช้ มาตรการควบคุ มในรู ปแบบอื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น คํ า สั่ ง อนุ มัติ ( 認可)
∗

โดย นายนิธิพัฒน์ สินเพ็ง คณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

๕๙
การออกใบอนุญาต (免許) การกําหนดให้เป็นผู้ดําเนินการ (指定) การรับรอง (認定) การตรวจสอบ
( 検査) การลงทะเบี ย น ( 登録) การแจ้ ง ( 届出) การรายงานผล ( 報告) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในทางทฤษฎี
สามารถจําแนกประเภทมาตรการควบคุมเหล่านี้ได้เป็น ๓ ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
๒.๑ มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดสูงและใช้เวลามาก ได้แก่ กรณีที่การดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยทั่วไปนั้นเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย แต่หากผู้ยื่นคําร้องขอดําเนินการนั้นได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการแล้ว ความต้องห้ามตามกฎหมายนั้น
จะถู กยกเลิ กโดยคํา สั่ง ของหน่วยงานผู้ รับผิ ดชอบตามกฎหมายหรื อผู้ยื่ นคํา ร้องอาจได้ สิทธิในการ
ดําเนินการนั้นโดยไม่เป็นการขัดหรือฝ่ าฝืนต่อกฎหมาย กรณีเช่นว่านี้ ประเทศญี่ปุ่นได้กําหนดให้ มี
เครื่องมือในการอนุญาต อาทิเช่น คําสั่งอนุญาต (許可) คําสั่งอนุมัติ (認可) การออกใบอนุญาต (免許)
การกําหนดให้เป็นผู้ดําเนินการ (指定) เป็นต้น
๒.๑.๑ คํ าสั่ ง อนุญ าต (許可) ในระบบกฎหมายญี่ ปุ่นนั้ น จะใช้กับกรณี ที่
การดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งสภาพมิได้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยตรง แต่ เ นื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป็ น ในการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องสาธารณะเพราะ
การดําเนินการนั้นอาจมีผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อชีวิต เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสภาพสังคม จึงได้มี
การกําหนดให้ห้ามหรือจํากัดสิทธิในการดําเนินการนั้นไว้ตามกฎหมาย การที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มีคําสั่งอนุญาต (許可) จึงมีผลเป็นการยกเลิกบทต้องห้ามนั้นแก่ผู้ยื่นคําร้องเพื่อดําเนินการนั้น ๆ๑๒๙
ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง๑๓๐ (都市計画法) มาตรา ๒๙ วรรคแรก ได้กําหนดไว้ว่า
“ผู้ใดจะดําเนินการพัฒนาในบริเวณเขตพื้นที่ผังเมืองหรือในบริเวณเสมือนเขตพื้นที่ผังเมืองต้องได้รับ
คํา สั่ง อนุ ญาตล่ วงหน้ าจากผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดตามระเบีย บที่ กระทรวงคมนาคมได้ กํา หนด” ทั้ ง นี้
บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นใดจะต้องอนุญาตและ
กรณีใดห้ามมิให้อนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้
๒.๑.๒ คําสั่งอนุมัติ (認可) ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นใช้ในกรณีที่กฎหมายได้
กําหนดเงื่อนไขหรือมาตรฐานในการดําเนินการของผู้ที่ประสงค์จะดําเนินการ และหากผู้ยื่นคําร้องได้
ดําเนินการตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมี
คําสั่งอนุมัติ (認可) ให้ดําเนินการได้โดยทันที ซึ่งต่างจากคําสั่งอนุญาต (許可) ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
เพราะคําสั่งอนุญาต (許可) ข้างต้นนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบมีอํานาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออก
คําสั่งอนุญาตหรือไม่เป็นราย ๆ ไป หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าแม้ว่าผู้ยื่นคําร้องได้ดําเนินการตาม
เงื่ อนไขครบถ้ วนสมบู รณ์ ทุกประการแล้ วก็ ต าม ฝ่ า ยบริ หารก็ ยั ง สามารถใช้ ดุ ลพิ นิ จไม่ อนุ ญ าตให้
ดําเนินการได้ ในอีกด้านหนึ่ง คําสั่งอนุมัติ (認可) ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบหาได้
มีดุลพินิจเช่นเดียวกับคําสั่งอนุญาต (許可) ไม่ ดังนั้นหากผู้ยื่นคําร้องได้ดําเนินการครบถ้วนสมบูรณ์
ตามเงื่ อนไขหรื อมาตรฐานที่ กฎหมายได้กํา หนดแล้ว หน่ วยงานที่ รับผิ ด ชอบจะต้ องมี คํา สั่ งอนุ มัติ
(認可) ในทันที ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติผู้ประกอบกิจการการแก๊ส๑๓๑ (ガス事業法) มาตรา ๑๗
วรรคแรก ซึ่งได้บัญญัติว่า “ในการกําหนดราคาแก๊สและเงื่อนไขการให้บริการนั้น ผู้ประกอบกิจการ
การแก๊สประเภทธรรมดาต้องได้รับคําสั่งอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ
๑๒๙
法令用語辞典第八次改訂版、学陽書房、二〇〇一年、百六十五頁、五百九十六

๑๓๐
都市計画法（昭和四十三年六月十五日法律第百号）

๑๓๑
ガス事業法（昭和二十九年三月三十一日法律第五十一号）

๖๐
อุตสาหกรรมในการกําหนดสัญญาการให้บริการตามระเบียบกระทรวง...” และมาตรา ๑๗ วรรคสอง
กําหนดไว้ว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมต้องมีคําสั่งอนุมัติหากเห็นว่า
คําร้องขออนุญาตในวรรคก่อนสอดคล้องกับ (เงื่อนไข) ในแต่ละอนุมาตรา (ดังต่อไปนี้)” จะเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติผู้ประกอบกิจการการแก๊สมิได้ให้ดุลพินิจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมที่จะไม่อนุมัติคําร้องหากผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้
ในแต่ละอนุมาตราของมาตรา ๑๗ วรรคสองแล้ว
๒.๑.๓ การออกใบอนุญาต (免許) มีพื้นฐานมาจากหลักการเดียวกันกั บ
คําสั่งอนุญาตและคําสั่งอนุมัติข้างต้น กล่าวคือ เป็นการที่รัฐยินยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดําเนินการ
ที่กฎหมายได้จํากัดสิทธิห้ามมิให้ดําเนินการไว้และเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลนั้นในการดําเนินการ
ตามคําร้องโดยไม่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการธนาคาร (銀行法)๑๓๒
มาตรา ๔ ได้บัญญัติไว้ว่า “หากมิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ห้ามมิให้ประกอบกิจการ
การธนาคาร” ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓ ล้านเยน หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติกิจการประกันสุขภาพ (保険業法)๑๓๓ มาตรา ๓ ที่กําหนดไว้ใน
ลักษณะที่คล้ายกันว่า “หากมิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ห้ามมิให้ประกอบกิจการประกัน
สุขภาพ” และได้กําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ ให้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๓ ล้านเยน หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๖๑ เช่นเดียวกัน
๒.๑.๔ การกําหนดให้ เป็ นผู้ ดํ าเนิน การ (指定) เป็ น กรณีที่รัฐ ยิ นยอมให้
ผู้ยื่นคําร้องสามารถดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ในฐานะพิเศษยิ่งกว่าการออกคําสั่งอนุญาตทั่วไป
ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินการเช่นว่านั้นมักมีลักษณะเป็นการที่ผู้ยื่นคําร้องมีส่วนเข้าร่วมจัดทําบริการ
สาธารณะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมมาตรฐานการดําเนินการเป็นพิเศษ ดังนั้น การกําหนดให้
ผู้ยื่นคําร้องเป็นผู้ดําเนินการ (指定) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องพิจารณาถึงมาตรฐานของระบบ
และความพร้อมของผู้ยื่นคําร้องเป็นสําคัญ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับการพยาบาล
จะต้องยื่นคําร้องขอให้กําหนดให้ตนเป็นผู้ดําเนินการ (指定) มิใช่การขออนุญาต (許可) หรือขออนุมัติ
( 認可) และหากหน่ วยงานผู้ รับผิ ด ชอบพิ จารณาแล้ ว เห็ น สมควรให้ ผู้ยื่ น คํ า ร้ องนั้ น ดํ า เนิ น กิ จการ
ดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะมีคําสั่งกําหนดให้ผู้ยื่นคําร้องเป็นผู้ดําเนินการ (指定) ให้บริการ
เกี่ ย วกั บ การพยาบาลต่ อ ไป โดยพระราชบั ญ ญั ติ ประกั น ภั ย การดู แ ลระยะยาว ( 介護保険法)๑๓๔
กํ าหนดให้ ก รณี ก ารให้ บ ริ ก ารสถานที่ เ กี่ ย วกั บ การพยาบาล เป็ น ต้ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารหรื อ ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการพยาบาล การให้บริการเกี่ยวกับการพยาบาลในเชิงป้องกัน การให้บริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ประสงค์จะดําเนินการให้บริการดังกล่าวจะต้องยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้มี
คําสั่งกําหนดให้ผู้ยื่นคําร้องเป็นผู้ดําเนินการในการให้บริการดังกล่าวต่อไป
๒.๒ มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดปานกลางและใช้เวลาปานกลาง ได้แก่ กรณี
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้กําหนดเงื่อนไขของการดําเนินการหรือข้อเท็จจริงบางประการไว้ล่วงหน้า
เมื่อผู้ประสงค์จะดําเนินการได้ยื่นคําร้องขอดําเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาว่าผู้ยื่น คําร้องได้ ดําเนินการตามมาตรฐานหรื อเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหาก
๑๓๒
銀行法（昭和五十六年六月一日法律第五十九号）

๑๓๓
保険業法（平成七年六月七日法律第百五号）

๑๓๔
介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）

๖๑
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะทําการรับรองการ
ดําเนินการของผู้ยื่นคําร้องอย่างเป็นทางการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไป ตัวอย่างของมาตรการ
ประเภทนี้ ได้แก่ การรับรอง (認定) การตรวจสอบ (検査) การขึ้นทะเบียน (登録)
๒.๒.๑ การรับรอง (認定) ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นหมายถึงการยืนยันในสิทธิ
โดยพิเคราะห์ถึงความมีอยู่ของความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงบางประการ๑๓๕ ยกตัวอย่าง
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์กรณีมูลนิธิและสมาคม (公益
๑๓๖
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 ) มาตรา ๔
ได้ กํ า หนดให้ “มู ล นิ ธิ ห รื อ
สมาคมที่ดําเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์สามารถรับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐได้” ซึ่ง
มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ว่าด้ วยการรับรองเป็ น องค์กรเพื่ อสาธารณประโยชน์ฯ ดั ง กล่ าวได้
กําหนดเงื่อนไขของการรับรองการเป็นมูลนิธิหรือสมาคมเพื่อสาธารณประโยชน์ไว้ในอนุมาตรา (๑) ถึง
(๑๘) และบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบให้การรับรองมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ยื่นคําร้องหาก
มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ยื่นคําร้องนั้นมีสภาพที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามอนุมาตรา (๑) ถึง (๑๘)
๒.๒.๒ การตรวจสอบ (検査) อาจเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการขออนุญาต
ในการประกอบกิจการบางประเภทหรืออาจเป็นการตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการรักษามาตรฐานของการดําเนินการนั้น ๆ แม้ว่าขั้นตอนการขออนุญาตและขั้นตอน
การตรวจสอบอาจแยกได้จากกันเป็นคนละขั้นตอน แต่ด้วยความที่การตรวจสอบกับคําสั่งอนุญาต
มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งประกอบกับการตรวจสอบส่วนมากเป็นเงื่อนไขของคําสั่งอนุญาต ประเทศ
ญี่ปุ่น จึงจั ดให้ การตรวจสอบอยู่ในมาตรการควบคุ มที่เ กี่ยวกับระบบอนุญ าตประเภทที่ ๒ สํา หรั บ
ตัวอย่างการตรวจสอบอันเป็นเงื่อนไขของคําสั่งอนุญาต ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหารและอาชีว
อนามัย (食品衛生法)๑๓๗ ซึ่งมาตรา ๕๒ ได้กําหนดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้ โดยมาตรา ๕๑ กําหนดให้แต่ละจังหวัดออกข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าจะมีการกําหนดให้สถานีอนามัย
ในแต่ละท้องที่เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานของผู้ยื่นคําร้องว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่
หากเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะดําเนินการเพื่อมีคําสั่งอนุญาตต่อไป ส่วน
ตัวอย่างการตรวจสอบภายหลังคําสั่งอนุญาต ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบสัตว์ปีก
ที่ใช้เป็นอาหารและข้อบังคับผู้ประกอบกิจการกําจัดสัตว์ปีก (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
๑๓๘
に関する法律)
ซึ่งได้กําหนดในมาตรา ๑๕ ให้ “เมื่อผู้ประกอบการทําการกําจัดสัตว์ปีกจะต้อง
ได้ รั บ การตรวจสอบสภาพสั ต ว์ ปี ก ก่ อ นทํ า การฆ่ า หรื อ กํ า จั ด จากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ” โดยการ
ตรวจสอบในที่นี้เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกําจัดสัตว์ปีกอยู่แล้ว แต่
ระหว่างการประกอบกิจการนั้นผู้ประกอบการก็ยังคงอยู่ในบังคับที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
หน่ วยงานผู้รับผิ ดชอบว่ าเป็น ไปตามมาตรฐานที่ กํา หนดหรื อไม่ ซึ่ง หากปรากฏว่า มิได้เ ป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก็อาจเป็นเหตุให้เพิกถอนคําสั่งอนุญาตหรืออาจเป็นปัจจัยประกอบดุลพินิจไม่ให้ต่อ
ใบอนุญาตได้ต่อไป
๑๓๕
法律用語辞典
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๑๓๖
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）

๑๓๗
食品衛生法（昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号）

๑๓๘
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年六月二十九日法律第七十号）

๖๒
๒.๒.๓ การขึ้นทะเบียน (登録) เป็นเงื่อนไขการดําเนินการบางประเภทที่
กฎหมายได้กํา หนดให้ผู้ประกอบการต้องได้รับการบันทึ กรายละเอียดของกิจการที่ ตนประสงค์จะ
ดําเนินการในระบบสารบรรณทะเบียนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ
กิจการให้กู้ยืมเงิน (貸金業法)๑๓๙ มาตรา ๓ วรรคแรก ได้บัญญัติให้ “ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
ให้กู้ยืมเงินในเขตจังหวัดเดียวต้องมีการขึ้นทะเบียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
แห่งสถานประกอบการหรือสํานักงานของสถานประกอบการนั้น หากผู้ประสงค์จะประกอบกิจการให้
กู้ยืมเงินในเขตจังหวัดตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไปหรือมากกว่านั้นต้องมีการขึ้นทะเบียนต่อนายกรัฐมนตรี”
ซึ่งหากฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยปราศจากการลงทะเบียนจะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ปรับ
ไม่เกิน ๓๐ ล้านเยน หรือทั้งจําทั้งปรับสําหรับบุคคลธรรมดา และปรับไม่เกิน ๑๐๐ ล้านเยนสําหรับ
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๕๒
๒.๓ มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดน้อยและใช้เวลาน้อย ได้แก่ มาตรการควบคุม
ที่กําหนดให้ผู้ยื่นคําร้องดําเนินการจดแจ้งข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดบางประการต่อหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบมีหน้าที่เพียงยืนยันความครบถ้วนของรายการที่ผู้ยื่นคําร้อง
ได้ทําการจดแจ้งเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การแจ้ง (届出) การรายงานผล (報告) เป็นต้น
๒.๓.๑ การแจ้ง (届出) เป็นมาตรการควบคุมที่ใช้ในกรณีที่การดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้เป็นการต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายโดยตรง แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าการนั้น
อาจมีผลกระทบต่อสาธารณะในระดับที่ไม่มากถึงขนาดที่จําเป็นต้องใช้มาตรการประเภทที่ ๑ หรือ ๒
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจึงอาจกําหนดให้ผู้ประสงค์จะดําเนินการทําการแจ้งก่อนดําเนินการ (事前届出)
หรือแจ้ง หลังดํา เนินการ (事後届出) ได้ แล้วแต่กรณี ยกตัวอย่างเช่ น มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น การผู ก ขาด ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)๑๔๐
บัญญัติให้ “... (กรณีที่เข้าลักษณะตามวรรคนี้) ให้จดแจ้งแผนการซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการการค้า
ยุ ติ ธ รรม (ก่ อ นดํ า เนิ น การ) ตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ...” หรื อ มาตรา ๓๘/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการโทรคมนาคม (電気通信事業法)๑๔๑ ที่กําหนดให้ “ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สอง ... หากเริ่มการให้บริการ
โทรคมนาคมแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมอื่นให้แจ้ง (หลังดําเนินการ) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสารตามระเบียบกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารโดยไม่ชักช้า”
๒.๓.๒ การรายงาน ( 報告) มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ การแจ้ ง ( 届出) แต่
แตกต่างกันที่การรายงาน (報告) อาจไม่มีการกําหนดให้ต้องทําในรูปแบบอย่างเป็นทางการดังเช่น
การแจ้ง (届出) ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติผู้ประกอบกิจการซื้อขายตราสารทางการเงิน (金融商
๑๔๒
品取引法)
มาตรา ๔๖ วรรคสาม (๑) ที่กําหนดให้ “ผู้ประกอบกิจการซื้อขายตราสารทางการเงิน
ต้องทํารายงานการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ภายในสามเดื อ นนั บ แต่ สิ้ น รอบบั ญ ชี ข องปี นั้ น ๆ” เพื่ อควบคุ ม และใช้ ป ระกอบการพิ จารณาต่ อ
ทะเบียนต่อไป
๑๓๙
貸金業法（昭和五十八年五月十三日法律第三十二号）

๑๔๐
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）

๑๔๑
電気通信事業法（昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号）

๑๔๒
金融商品取引法（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)

๖๓

ตารางสรุปมาตรการควบคุมในระบบกฎหมายญี่ปุ่น
โดยจําแนกประเภทตามความเคร่งครัดและระยะเวลาดําเนินการ
ประเภท

ตัวอย่างมาตรการควบคุม

ความเคร่งครัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ประเภทที่ ๑

คําสั่งอนุญาต (許可)
คําสั่งอนุมัติ (認可)
การออกใบอนุญาต (免許)
การกําหนดให้เป็นผู้ดําเนินการ (指定)

ความเคร่งครัด
สูง

ใช้เวลา
มาก

ประเภทที่ ๒

การรับรอง (認定)
การตรวจสอบ (検査)
การขึ้นทะเบียน (登録)

ความเคร่งครัด
ปานกลาง

ใช้เวลา
ปานกลาง

ประเภทที่ ๓

การแจ้ง (届出)
การรายงาน (報告)

ความเคร่งครัด
ต่ํา

ใช้เวลา
น้อย

กล่าวโดยสรุป มาตรการควบคุมในระบบกฎหมายญี่ปุ่นนั้น ไม่สามารถระบุได้อย่าง
แน่นอนว่าต้องนําไปใช้กับกิจการประเภทใดโดยตายตัว แต่อาจจําแนกลักษณะได้ดังนี้ ประเภทที่ ๑
เป็นประเภทที่มีความเคร่งครั ดมากและใช้ เวลานานที่ สุด มั กนําไปใช้ควบคุมการประกอบการที่ มี
ผลกระทบต่อสังคมสูงหรือต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การธนาคารและการเงินบางประเภท ประเภทที่ ๒ มีความเคร่งครัดปานกลางและใช้เวลาน้อยกว่า
มักใช้กับกรณี ที่มีผลกระทบต่อสัง คมพอสมควรแต่ ยังไม่ถึง ระดั บสู งเช่ นกรณีแรก เช่น การรับรอง
สถานะนิติบุคคลบางประเภท การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน ประเภทที่ ๓ มีความ
เคร่งครัดน้อยและใช้เวลาน้อยที่สุดมักถูกนําไปใช้กับกรณีที่มีผลกระทบต่อสังคมน้อยแต่มีความสําคัญ
ต่อการการบริหารจัดการที่ดีและป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม เช่น
การซื้อขายตราสารทางการเงินบางประเภท เป็นต้น

๖๔
ตัวอย่างมาตรการควบคุมที่ใช้กับกิจการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การขายผ่อนชําระ (割賦販売法)๑๔๓

ประเภทของการดําเนินการ
มาตรการควบคุม
การซื้อแบบผ่อนชําระโดยอาศัย
การขึ้นทะเบียน
คนกลาง
กิจการการขายผ่อนชําระอันมีลักษณะ
คําสั่งอนุญาต
เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
กิจการซื้อขายอย่างเฉพาะเจาะจงอันมี
คําสั่งอนุญาต
ลักษณะเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า

พระราชบัญญัติว่าด้วย
การประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน
กิจการให้กู้ยืมเงิน (貸金業法)๑๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การประกอบกิจการการธนาคาร
การธนาคาร (銀行法)๑๔๕
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การประกอบกิจการการรับประกันสุขภาพ
กิจการประกันสุขภาพ (保険業法)๑๔๖
การประกอบกิจการเงินทุนหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการเงินทุน
การประกอบกิจการเงินทุนหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ (信託業法)๑๔๗
ประเภทจัดการเงินทุน
การประกอบกิจการการท่องเที่ยว หรือ
พระราชบัญญัติว่าด้วย
เป็นผู้แทนของผู้ประกอบกิจการการ
กิจการการท่องเที่ยว (旅行業法)๑๔๘
ท่องเที่ยว
พระราชบัญญัติว่าด้วยนายหน้า
การประกอบกิจการการเป็นนายหน้า
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(宅地建物取引業法)๑๔๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยสถานที่
การเป็นผู้ประกอบการสถานซื้อขาย
๑๕๐
ซื้อขายสินค้า (商品先物取引法)
สินค้า
พระราชบัญญัติว่าด้วยผู้ประกอบ
การเป็นผู้ประกอบกิจการซื้อขาย
กิจการซื้อขายตราสารทางการเงิน
ตราสารทางการเงิน
(金融商品取引法)๑๕๑
๑๔๓
割賦販売法（昭和三十六年七月一日法律第百五十九号）

๑๔๔
貸金業法（昭和五十八年五月十三日法律第三十二号）

๑๔๕
銀行法（昭和五十六年六月一日法律第五十九号）

๑๔๖
保険業法（平成七年六月七日法律第百五号）

๑๔๗
信託業法（平成十六年十二月三日法律第百五十四号）

๑๔๘
旅行業法（昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号）

๑๔๙
宅地建物取引業法（昭和二十七年六月十日法律第百七十六号）

๑๕๐
商品先物取引法（昭和二十五年八月五日法律第二百三十九号）

๑๕๑
金融商品取引法（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)

การขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
การขึ้นทะเบียน
(ต่อทุก ๓ ปี)
การขึ้นทะเบียน
(ต่อทุก ๕ ปี)
ใบอนุญาต
(ต่อทุก ๕ ปี)
คําสั่งอนุญาต
การขึ้นทะเบียน

๖๕
๓. แนวทางการผ่อนปรนมาตรการควบคุมตามกฎหมาย
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการริเริ่มให้ผ่อนปรนความเคร่งครัดของระบบอนุญาตครั้งแรก
ในช่วงปีโชวะที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) โดยการผ่อนปรนความเคร่งครัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูป
การบริหาร (行政改革) ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติว่าเนื่องจากมาตรการ
ควบคุมของรัฐมีจํานวนมาก จึงไม่สามารถพิจารณาได้ตลอดทุกมาตรการ จึงเห็นควรพิจารณาผ่อนปรน
มาตรการเฉพาะกิจการที่มีความสําคัญที่สุด ๑๐ ประเภทก่อน อาทิเช่น การเงิน การขนส่ง พลังงาน
การผังเมือง เป็นต้น และเมื่อนโยบายการผ่อนปรนในช่วงแรกเป็นไปได้ด้วยดี ต่อมาจึงได้มีการขยาย
การผ่ อนปรนไปสู่ กิจการในภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่ง มี ผลทํา ให้จํานวนมาตรการควบคุ มในประเภทที่ ๑
(ความเคร่งครัดสูงและใช้เวลามาก) ลดจํานวนลง และจํานวนมาตรการควบคุมประเภทที่ ๒ (ความ
เคร่งครัดปานกลางและใช้เวลาปานกลาง) และประเภทที่ ๓ (ความเคร่งครัดต่ําและใช้เวลาน้อย) เพิ่ม
จํานวนขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาตรการควบคุมในประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปีเฮซที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ถึงปีเฮซที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗)๑๕๒

นับแต่ระยะแรกของนโยบายการผ่อนปรนจนถึง ปั จจุบัน ประเทศญี่ ปุ่นได้ นํ า
หลากหลายแนวทางมาใช้เพื่อผ่อนปรนความเคร่งครัดของมาตรการควบคุมอันเกี่ยวเนื่องกับระบบ
อนุญาต ดังนี้ แนวทางที่ ๑ แก้ไขหรือยกเลิกมาตรการควบคุมที่มีความเคร่งครัดสูงและใช้เวลานาน
และนํามาตรการควบคุมที่มีความเคร่งครัดและใช้เวลาน้อยกว่ามาบังคับใช้แทน แนวทางที่ ๒ ลด
ดุลพินิจและการแทรกแซงจากภาครัฐโดยการให้ภาคส่วนเอกชนเข้ามามีบทบาทในการควบคุมแทน
หรือร่วมกับรัฐ แนวทางที่ ๓ ลดขั้นตอน อํานวยความสะดวก และสร้างความชัดเจนในกระบวนการ
ขออนุญาต๑๕๓
๑๕๒
許認可等の統一的把握の結果について

平成二十八年四月

総務省行政評価局

๑๕๓
行政改革に関する第二次答申

臨時行政調査会

一九八二年二月十日

๖๖
๓.๑ แนวทางที่ ๑ แก้ไขหรือยกเลิกมาตรการควบคุมที่มีความเคร่งครัดมากและ
ใช้เวลานานและนํามาตรการควบคุมที่มีความเคร่งครัดและใช้เวลาน้อยกว่ามาบังคับใช้แทน โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรลดความเคร่งครัดหรือไม่ ดังนี้
(๑) ความจําเป็นในการบังคับใช้มาตรการควบคุมนั้นได้หมดลงเนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๒) มาตรการควบคุมนั้น มีประสิทธิภาพต่ํา เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่า ง
ภาระหน้าที่ที่ซึ่งรัฐและผู้ยื่นคําร้องจะต้องแบกรับ
(๓) มาตรการควบคุ มนั้ น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ มีค วามเป็ น รู ปธรรมต่ํ า หรื อ
ปรากฏว่ามีมาตรการควบคุมอื่นที่มีกลไกรักษาประโยชน์นั้นบังคับใช้อยู่ในขณะนั้นแล้ว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเพื่อลดความเคร่งครัด
ของมาตรการควบคุมในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
ตัวอย่างการลดความเคร่งครัดของมาตรการควบคุมที่ใช้กับกิจการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการซื้อ
ขายสินทรัพย์ทางการเงิน
(金融先物取引法)๑๕๔
พระราชบัญญัติว่าด้วย
กิจการโทรคมนาคม
(電気通信事業法)๑๕๕
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ป้องกันภาวะพิการอันเกิดจาก
แร่กัมมันตภาพรังสี
(放射性同位元素等による放

ประเภทของการดําเนินการ

ก่อนแก้ไข

หลังแก้ไข

การเป็นผู้ประกอบกิจการ
ซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน

คําสั่งอนุญาต

การขึ้นทะเบียน

การเป็นผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม

คําสั่งอนุญาต

การขึ้นทะเบียน
และการแจ้ง

การเป็นผู้ประกอบกิจการ
ซื้อขายหรือให้เช่าซึ่ง
แร่กัมมันตภาพรังสี

คําสั่งอนุญาต

การแจ้ง

การเป็นผู้ประกอบกิจการ
ให้บริการแก๊สชนิดท่อใหญ่

คําสั่งอนุญาต

การขึ้นทะเบียน

การเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งในบริเวณทะเลส่วนใน

คําสั่งอนุญาต

การขึ้นทะเบียน

射線障害の防止に関する法

)๑๕๖
พระราชบัญญัติว่าด้วย
กิจการแก๊ส (ガス事業法)๑๕๗
พระราชบัญญัติว่าด้วย
กิจการขนส่งทางทะเลส่วนใน
(内航海運業法)๑๕๘
律

๑๕๔
金融先物取引法（昭和六十三年五月三十一日法律第七十七号）

๑๕๕
電気通信事業法（昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号）

๑๕๖
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年六月十日法律第百六十七号）

๑๕๗
ガス事業法（昭和二十九年三月三十一日法律第五十一号）

๑๕๘
内航海運業法（昭和二十七年五月二十七日法律第百五十一号）

๖๗
๓.๒ แนวทางที่ ๒ ลดดุลพินิจและการแทรกแซงจากภาครัฐโดยการให้ภาคส่วน
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการควบคุมร่วมหรือแทนกับภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
(๑) มาตรการควบคุมนั้นไม่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจของรัฐซึ่งไม่สามารถมอบ
อํานาจให้เอกชนกระทําแทนได้
(๒) การมอบอํานาจให้เอกชนกระทําการแทนรัฐจะเป็นการลดภาระที่รัฐต้อง
แบกรับ อีกทั้ง จะมีประสิทธิ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่ า
การที่รัฐต้องดําเนินการเอง
๓.๓ แนวทางที่ ๓ การลดขั้นตอน อํานวยความสะดวก และสร้างความชัดเจน
ในกระบวนการขออนุญาต เป็นมาตรการเสริมซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกกรณี ซึ่งแม้ว่าแนวทางนี้
จะมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขหรือยกเลิกตัวบทกฎหมาย และมีลักษณะเป็นแนวทางใน
เชิงปฏิบัติที่แต่ละหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันในการให้บริการประชาชนเสียมากกว่าที่ส่วนกลางจะ
สอดส่องดูแลได้ทั้งหมด แต่จากการตรวจสอบความเห็นของประชาชนพบว่า การลดขั้นตอน อํานวย
ความสะดวก และสร้างความชัดเจนของกระบวนการขออนุญาต มีผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึก
ของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของการให้บริการของรัฐ ดังนั้น การลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น อํานวย
ความสะดวก และสร้างความชัดเจนในกระบวนการขออนุญาต จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการพิจารณาปรับปรุงระบบอนุญาตต่อไป

๖๘
บทที่ ๗ การใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในประเทศอื่น ๆ∗
นอกจากฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นแล้ว ยังมี
ประเทศอื่น ๆ ที่ภาครัฐพยายามลด-เลิกการใช้ระบบอนุญาตและใช้มาตรการอื่นแทนระบบอนุญาต
หรือปรับปรุงระบบอนุญาตให้มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยที่ข้อมูลในส่วนของประเทศ
อื่น ๆ นี้มีอยู่ค่อนข้างจํากัด จึงขอสรุปแนวคิดและการดําเนินการของแต่ละประเทศในภาพรวมเท่านั้น
๑. เบลเยียม
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ได้ มี ก ารสํ า รวจขั้ น ตอนการอนุ ญ าตทั้ ง หมดสํ า หรั บ การ
ประกอบธุรกิจว่ามีอยู่จํานวนเท่าใด จากนั้นสํานักงานเพื่อการลดความซับซ้อนของระบบราชการ
(Agence pour la simplification administrative - ASA) ได้ศึกษาแนวทางในการยุบรวมขั้นตอน
ต่าง ๆ ให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวสําหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
ต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ และจําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบางกรณีต้องมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานของรัฐด้วย โดยขั้นตอนใหม่นี้เรียกว่า “ระบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบเดียวสําหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ”(Déclaration électronique unique des starters - DEUS)
ที่เริ่มใช้กับการประกอบธุรกิจบางประเภทแล้ว๑๕๙
๒. เนเธอร์แลนด์
รัฐบาลมีนโยบายทําให้ระบบอนุญาตมีความเป็นเหตุเป็นผล (rationalisation
des autorisations) โดยมีแนวคิดว่า การสอดส่องดูแลการกระทําของบุคคลผ่านกฎเกณฑ์ทั่วไปนั้น
ดีกว่าการควบคุมก่อนหน้าในเชิงป้องกัน กรณีจึงควรกําหนดให้บุคคลแจ้งการดําเนินการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งมากกว่าที่จะกํ าหนดให้ขออนุญาตจากทางราชการ โดยระบบอนุญาตชอบที่จะนํามาใช้
เฉพาะกรณีที่ (๑) มีความจําเป็นต้องกําหนดให้ การกระทํานั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องเพื่ อ
ประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบ หรือ (๒) คุณค่าที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครองมีความสําคัญถึง
ขนาดที่ต้องมีการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลกระทําการในเรื่องนั้น ๆ เป็นรายกรณีไป ในลักษณะที่เป็น
ข้อยกเว้นต่อข้อห้ามมิให้กระทําการ ทั้งนี้ ศาลบัญชี (Algemene Rekenkamer) ได้ตรวจสอบระบบ
อนุญาตของกระทรวงต่าง ๆ กว่า ๕๐๐ กระบวนงานแล้ว มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนการใช้
ระบบอนุญาต การใช้ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของระบบอนุญาต การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ การกําหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต รวมทั้งหลักประกันเกี่ยวกับความซื่อตรงของเจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณาอนุญาต๑๖๐

∗

โดย นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ หัวหน้าคณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
OCDE, Éliminer la paperasserie – la simplification administrative dans les pays de l’OCDE,
(Édition de l’OCDE : Paris, 2003), p. 41.
๑๖๐
OCDE, เพิ่งอ้าง, p. 260.
๑๕๙

๖๙
๓. โปแลนด์
ภาครัฐมีนโยบายลดความซับซ้อนของระบบอนุญาต โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้มี
การตรากฎหมายว่าด้วยกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อทบทวนความจําเป็นของ
ระบบอนุญาต โดยกําหนดเรื่องที่สมควรใช้ระบบอนุญาต ทําให้สามารถลดเรื่องที่ใช้ระบบอนุญาตจาก
เดิมที่มีอยู่ ๓๐ กระบวนงานเหลือเพียง ๘ กระบวนงาน๑๖๑ ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ได้มีการตรา
กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยลดจํานวนใบอนุญาตตามกฎหมายและใช้การขึ้นทะเบียนแทน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการขึ้น
ทะเบียนให้เรียบง่ายและใช้เวลาน้อยลงด้วยระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแบบบูรณาการ การใช้
ระบบหมายเลขประจําตัวผู้ประกอบธุรกิจหมายเลขเดียวสําหรับการประกอบกิจการทุกประเภท และ
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์๑๖๒ และล่าสุดได้มีการจัดทํากฎหมายว่าด้วยการลดขั้นตอนของทาง
ราชการที่เป็นอุปสรรคสําหรับประชาชนและผู้ประกอบการ หรือที่เรียกกันว่า “Deregulation Act”
กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนที่เป็นภาระแก่การประกอบกิจการของเอกชน แต่
ขณะเดียวกันก็คุ้มครองคุณค่าพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ตามแนวคิดที่ว่ารัฐชอบที่จะแทรกแซงกิจการ
ต่าง ๆ ได้หากมีเหตุผลความจําเป็นในการคุ้มครองความปลอดภัย ชีวิต และสุขภาพของบุคคล หรือ
สิ่ งแวดล้ อม แต่ ทั้ง นี้ จ ะต้ องคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู้ ป ระกอบธุ รกิ จด้ วย โดยมาตรการสํ า คั ญ
ประการหนึ่งของกฎหมายนี้ คือ การจํากัดจํานวนมาตรการควบคุมของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาต
การขึ้นทะเบียน หรือการเห็นชอบให้ประกอบกิจการ๑๖๓ ปัจจุบันได้มีการตรา Deregulation Act
ออกมาใช้บังคับแล้วรวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑, ๒๐๑๒, ๒๐๑๓ และ ๒๐๑๕
๔. จอร์เจีย
สาธารณรัฐจอร์เจียเป็นประเทศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ใกล้ทะเลดํา มีพรมแดนติดกับรัสเซีย
ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และอาร์เมเนีย เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตก่อนที่จะแยกตัวเป็น
ประเทศเอกราชเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑ จอร์เจียเคยประสบปัญหาการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย เพราะ
มีการใช้ระบบอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ทั้งขั้นตอนการอนุญาตก็มีความซับซ้อนและใช้
เวลานาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี ค.ศ.
๒๐๐๕ จึงมีการตรากฎหมายว่าด้วยการอนุญาตของทางราชการ (Law on Licenses and Permits)๑๖๔
กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็น “กฎหมายกลาง” ที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ
ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยระบุถึงการอนุญาตประเภทต่าง ๆ และในเรื่องต่าง ๆ ไว้ทั้งหมด โดยในการนี้ ได้
มีการบัญญัติให้ยกเลิกระบบอนุญาตในเรื่องที่ไม่มีความจําเป็น ทําให้ระบบอนุญาตตามกฎหมายต่าง ๆ

OCDE, เพิ่งอ้าง, p. 41.
OCDE, Éliminer la paperasserie – Des stratégies nationales pour simplifier les formalités
administratives, (Édition de l’OCDE : Paris, 2006), p. 87.
๑๖๓
OECD, Administrative Simplification in Poland : Making Policies Perform, Cutting Red Tapes,
(OECD Publishing : Paris, 2011), pp. 45 – 46.
๑๖๔
สําหรับคําแปลภาษาอังกฤษของกฎหมายฉบับนี้ โปรดดู
http://www.economy.ge/uploads/kanonmdebloba/sagareo_vachroba/Licenses_and_Permits_Legis
lation_ENG.pdf
๑๖๑
๑๖๒

๗๐
เหลือเพียง ๑๕๙ เรื่อง จากเดิมที่เคยมีถึง ๙๐๙ เรื่อง๑๖๕ นอกจากนี้ ยังได้วางหลักทั่วไปเกี่ยวกับการ
อนุญาต ทั้งการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต การมีคําสั่งปฏิเสธไม่อนุญาต
และการอุทธรณ์คําสั่ง การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุญาต การยกเลิกเพิกถอนการ
อนุญาต การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ฯลฯ รวมทั้งกําหนดกลไก “การอนุญาตโดยปริยาย”
โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้มีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ให้ถือว่ามี
การอนุญาตตามคําขอ (สามสิบวันนับแต่ได้รับคําขอสําหรับ “License” (มาตรา ๑๐ วรรคสิบเจ็ด)
และยี่สิบวันนับแต่ได้รับคําขอสําหรับ “Permit” (มาตรา ๒๖ วรรคสิบ)) นอกจากกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตของทางราชการแล้ว ยังได้มีการออก Resolution ๑๔๐ on the Terms and Conditions of
Issuing Construction Permits ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร โดยยกเลิกขั้ นตอนการอนุ ญาตสํ าหรับการก่อสร้ างบางประเภท
รวมทั้งลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการอนุญาต และค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ขออนุญาต ดังนี้ การก่อสร้างอาคารที่
มีขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องขออนุญาตอีกต่อไป หรือการขออนุญาต
ก่อสร้างคลังสินค้าก็มีขั้นตอนลดลงจาก ๒๙ ขั้นตอน เหลือ ๑๗ ขั้นตอน และใช้เวลาลดลงจาก ๒๗๕ วัน
เหลือเพียง ๑๓๗ วัน ขณะเดียวกัน ได้มีการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร จากเดิมที่มีอยู่ ๑๕-๒๐ คน เพิ่มเป็น ๓๐๐-๔๐๐ คน ทําให้การอนุญาตก่อสร้าง
อาคารในกรุง ทบิ ลีซี เมื องหลวงของจอร์ เจี ย เพิ่มขึ้น จาก ๔๖๓,๐๐๐ ครั้ง ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เป็ น
๒,๑๗๕,๐๐๐ ครั้งในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ และสัดส่วนของภาคก่อสร้างในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓.๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นร้อยละ ๙ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖๑๖๖ มาตรการทาง
กฎหมายทั้งหมดข้างต้นนี้ทําให้การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้
อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจของจอร์เจียตามรายงาน Doing Business ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด
จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับที่ ๑๐๐ จาก ๑๕๕ ประเทศในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๘
จาก ๑๘๙ ประเทศในปี ค.ศ. ๒๐๑๔๑๖๗
๕. เม็กซิโก
รัฐบาลได้จัดทํา “ระบบการจัดตั้งบริษัทแบบรวดเร็ว”(Sistema de Apertura
Rapida de Empresas - SARE) เพื่อลดขั้นตอนของทางราชการสําหรับการเปิดประกอบกิจการที่มี
ความเสี่ยงต่ํา โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาเพียงแต่ขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีอากร ส่วนนิติ
บุคคลต้องขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนบริษัท ระบบนี้ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เริ่มประกอบกิจการได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งวัน ส่วนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ยื่น
ต่อทางราชการ สามารถนํามายื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ภายในสามเดือนนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
ในกระบวนการจัดทํากฎหมายดังกล่าว ได้มีการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่ามีความจําเป็นต้องใช้ระบบ
อนุญาตในแต่ละเรื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดแก่สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลหรือความเสี่ยงอื่น ๆ
หรือไม่ อย่างไร เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาถึงความจําเป็นของระบบอนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และยกเลิกระบบ
อนุญาตที่หมดความจําเป็น โปรดดู BAGAUDINAUVA (S.), OMRAN (D.) and SHAVUROV (U.), “Licensing 159
activities - not 909”, in World Bank, Celebrating Reform 2007 – Doing Business Case Studies,
(Washington D.C. : Office of the Publisher, World Bank, 2007), p. 26.
๑๖๖
BAGAUDINAUVA (S.), OMRAN (D.) and SHAVUROV (U.), เพิ่งอ้าง, pp. 27 – 29.
๑๖๗
ล่าสุดตามรายงาน Doing Business ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ จอร์เจียมีอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่อันดับที่ ๑๖
จากทั้งหมด ๑๙๐ ประเทศ
๑๖๕

๗๑
ทั้งนี้ ได้มีการตรารัฐกฤษฎีกากําหนดบัญชีกิจการที่มีความเสี่ยงต่ําเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ทราบว่า
ระบบ SARE ใช้ได้กับเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ มีบุคคลธรรมดากว่า ๒๒๖,๐๐๐ คน
และบริษัทกว่า ๑,๔๐๐ แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนบริษัทตามระบบ
SARE นอกจากนี้ ในภาพรวม รัฐบาลเม็กซิโกยังได้ดําเนินนโยบายลด-เลิกหรือปรับปรุงระบบอนุญาต
ที่มีอยู่ตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะการเปลี่ยนระบบอนุญาตมาเป็นการแจ้งก่อนดําเนินการและให้ทางราชการตรวจสอบการ
ดําเนินการนั้นในภายหลัง หรือหากการอนุญาตในเรื่องใดยังมีความจําเป็นต่อไป ก็กําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตและใช้กลไกการปฏิเสธคําขอโดยปริยายหรือการอนุญาตโดยปริยายเมื่อครบ
กําหนดเวลา รวมทั้งยกเลิกขั้นตอนหรือเอกสารที่ไม่จําเป็นในการพิจารณาอนุญาต๑๖๘
การทบทวนระบบอนุญาตในเม็กซิโก

ต้องมี

ต้องมีผล
การพิจารณา
โดยรัฐหรือไม่

ไม่ได้

ไม่ต้อง
ใช้ระบบ
พิจารณา
โดยปริยายได้
หรือไม่

ไม่ได้

ยกเลิกระบบ
อนุญาต
ได้หรือไม่

ได้

เปลี่ยนเป็นระบบ
แจ้งก่อนดําเนินการ

ยกเลิกระบบอนุญาต

ได้
กําหนดระยะเวลา
ที่จะมีการปฏิเสธหรือ
อนุญาตโดยปริยาย

ยกเลิกขั้นตอน
หรือเอกสาร
บางอย่าง

ได้

ยกเลิกขั้นตอนหรือ
เอกสารนั้นไป

ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนในทะเบียน
เอกสารของสหพันธ์

๑๖๘

OCDE, Éliminer la paperasserie – la simplification administrative dans les pays de l’OCDE,
อ้างแล้ว, p. 40-41.

๗๒
บทที่ ๘ บทวิเคราะห์สรุป
นานาอารยประเทศต่างยอมรับว่ารัฐมีอํานาจที่จะแทรกแซงและควบคุมกํากับการ
ประกอบกิจการ การประกอบอาชีพ หรือการกระทําอื่นใดของบุคคล ที่อาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมได้ อย่างไรก็ดี การใช้อํานาจของรัฐต้องพอสมควรแก่เหตุและมีหลักประกันสิทธิแก่บุคคล
เช่น ในฝรั่งเศสและเยอรมัน ที่มีหลักว่าการใช้มาตรการควบคุมของรัฐจะต้องได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์
ในการตรากฎหมาย หรือในสหรัฐอเมริกา ก็มีหลักว่าการกําหนดมาตรการควบคุมของรัฐต้องพิจารณา
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เช่น หลักศุภนิติกระบวน หรือการคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกัน
มาตรการควบคุมในประเทศต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลาย แยกย่อย แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายและระบบราชการในแต่ละประเทศ แต่ในภาพรวมอาจแยกมาตรการควบคุม
ของรัฐออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (๑) มาตรการควบคุมก่อนหน้า และ (๒) มาตรการควบคุม
ในภายหลัง มาตรการควบคุมก่อนหน้าเป็นกรณีที่รัฐตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลและการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพิจารณาให้สิทธิตามกฎหมายแก่บุคคล เช่น การอนุญาต การรับรอง หรือการขึ้น
ทะเบียน ซึ่งกฎหมายอาจกําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ ส่วน
มาตรการควบคุมในภายหลัง เช่น ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ เป็นกรณีที่รัฐยินยอมให้บุคคลดําเนินการ
ตามความประสงค์ไปก่อนได้และจะมีการตรวจสอบการดําเนินการนั้นในภายหลัง
ที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ “ระบบอนุญาต” เป็นมาตรการหลักในการควบคุม
การประกอบกิจการ การประกอบอาชีพ และการดําเนินการอื่นใดของบุคคล แต่โดยที่การอนุญาต
เป็นกลไกที่สร้างภาระแก่บุคคล เพราะผู้ขออนุญาตต้องรอผลการพิจารณาจากทางราชการ ซึ่งอาจใช้
เวลานาน ทั้งยังมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะใช้อํานาจตามอําเภอใจหรือมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
โดยในส่วนของการอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ความล่าช้าและความไม่แน่นอนใน
การพิจารณาอนุญาตถือเป็นอุปสรรคแก่การประกอบธุรกิจของเอกชนที่อาจเสียโอกาสในการหาลูกค้า
พัฒนานวัตกรรม หรือเสียเปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจ และอาจมีผลกระทบต่อการจ้างงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวม และบางกรณียังอาจมีผลเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
ทําให้ไม่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภค
ผลกระทบที่อาจเกิดจากระบบอนุญาตข้างต้นเป็นที่มาของแนวคิดในการลดการใช้
ระบบอนุญาตในกฎหมาย ในระดับสหภาพยุโรป ได้มีการออกข้อกําหนดว่าด้วยบริการที่มุ่งหมายให้
ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการบริการในประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี อันจะเป็นการส่งเสริม
การลงทุนและจ้างงานภายในสหภาพยุโรป ซึ่งหลักที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การจํากัดการใช้ระบบ
อนุญาตให้น้อยที่สุด โดยใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเนื่องจาก “เหตุผลอันสําคัญยิ่ง
เกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวม” และไม่มีมาตรการอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่าที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้ และระบบอนุญาตจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ฝรั่งเศสได้วางหลักในการตรากฎหมายโดยให้ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น โดยเฉพาะ
กรณีของกิจการที่เป็น “บริการ” ตามนัยข้อกําหนดสหภาพยุโรป และอิตาลีได้ออกกฎหมายอนุวัติการ
ข้อกําหนดของสหภาพยุโรปให้ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์
ของส่วนรวม แต่ลดความซับซ้อนของระบบอนุญาตโดยใช้กลไกการอนุญาตโดยปริยาย หากไม่ใช่เรื่อง
ที่กฎหมายห้ามใช้กลไกดังกล่าว ในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป ก็มีแนวคิดในทํานองเดียวกันว่าควร
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ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นต้องปกป้องคุ้มครองประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวม
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา
สําหรับ “ประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวม” ที่เป็นเหตุผลให้ใช้ระบบอนุญาตนั้น
แต่ละประเทศอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันไป แต่ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น ชีวิตและสุขภาพของบุคคล
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ บางประเทศอาจให้ความสําคัญกับ
“คุณค่า” ในบางเรื่องเป็นพิเศษ เช่น อิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีอารยธรรมเก่าแก่
มีศิลปะวัตถุและโบราณสถานจํานวนมาก ย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะถือว่า “ภูมิทัศน์” และ “มรดกทาง
วัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่ต้องปกป้องคุ้มครองอย่างเคร่งครัดด้วยระบบอนุญาต หรือในสหภาพยุโรปที่
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับระบบสวัสดิการสังคม ก็ถือว่า “ความสมดุลทางการเงิน
ของสวัสดิการสังคม” และ “นโยบายทางสังคม” เป็นประโยชน์ของส่วนรวมที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ใช้ระบบอนุญาตได้ ทั้งนี้ ความสําคัญของสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองมิใช่ “ตัวชี้วัด” เพียงประการเดียว
ในการตัดสินว่าสมควรใช้ระบบอนุญาตหรือไม่ แต่จะต้องพิจารณาถึง “ผลกระทบ” ที่อาจเกิดแก่สิ่ง
ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองประกอบด้วย ดังนี้ ในฝรั่งเศส ในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร จึงมี
การใช้มาตรการควบคุมที่เคร่งครัดลดหลั่นกันไปตามจํานวนสุกรที่เลี้ยง โดยกรณีเลี้ยงสุกรจํานวนน้อย
ใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ จํานวนปานกลาง ใช้ระบบขึ้นทะเบียน ซึ่งมีขั้นตอนเรียบง่ายกว่าระบบ
อนุญาต และจํานวนมาก ใช้วิธีการอนุญาตซึ่งเป็นระบบที่เข้มงวดที่สุด กรณีจึงสรุปได้ว่า การพิจารณา
ใช้ระบบอนุญาตนั้น ต้องเป็นไปตาม “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” ที่เรียกร้องให้การใช้อํานาจของรัฐ
ซึ่งรวมถึงการตรากฎหมาย ต้องเป็นการกําหนดมาตรการที่ได้ผล จําเป็น และคุ้มค่า ดังนั้น กรณีที่รัฐ
จะใช้ระบบอนุญาตในเรื่องหนึ่ง ย่อมต้องพิจารณาก่อนว่า (๑) ระบบอนุญาตเป็นมาตรการที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมในเรื่องนั้น (๒) ไม่มีมาตรการอื่นที่ดีกว่าที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ และ (๓) ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนรวมมีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดแก่ปัจเจก
บุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ การใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุในการพิจารณากําหนดมาตรการ
ควบคุมของรัฐนี้ ปรากฏอย่างชัดเจนในประเทศที่พัฒนาหลักกฎหมายมหาชนเป็นระบบ เช่น ฝรั่งเศส
และเยอรมัน
ส่วนการดําเนินการเรื่องใดที่ไม่มีผลกระทบต่อ “ประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวม”
หรือมีผลกระทบน้อยมาก ก็มีแนวคิดว่าอาจนํามาตรการอื่นมาใช้แทนที่ระบบอนุญาตได้ โดยเฉพาะ
“ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ” ที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งเรียกว่า “déclaration préalable” ใน
ฝรั่งเศส “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA” ในอิตาลี “obligation d’annonce”
ในสวิตเซอร์แลนด์ “Anzeigepflict” ในเยอรมัน หรือ “届出”ในญี่ปุ่น โดยมองกันว่า ระบบแจ้ง
ก่อนดําเนินการเป็นกลไกที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้อยกว่าระบบอนุญาต เช่น กรณี
การแจ้งประกอบกิจการ บุคคลที่แจ้งสามารถประกอบกิจการได้โดยทันทีในวันที่มีการแจ้ง ไม่ต้องรอ
ผลการพิจารณาจากทางราชการที่อาจจะล่าช้าและไม่แน่นอน ส่วนทางราชการก็สามารถตรวจสอบ
การประกอบกิจการในภายหลังได้ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก็อาจ “คัดค้านการแจ้ง” หรือออกคําสั่งให้หยุดการประกอบ
กิจการได้ ระบบแจ้ งก่อนดํา เนินการจึ งเป็นกลไกที่ “เป็น มิตร” ต่อการประกอบธุรกิจของเอกชน
เพราะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเริ่มประกอบธุรกิจ ในบางประเทศ เช่น อิตาลีถึงกับนําระบบแจ้งก่อน
ดําเนินการมาใช้เป็น “เครื่องมือหลัก” ในการควบคุมกํากับกิจการที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันสําคัญ
ยิ่งของส่วนรวม ส่วนในฝรั่งเศส สภาแห่งรัฐก็แนะนําให้ผู้ตรากฎหมายเลือกใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการ
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มากกว่าระบบอนุญาต เช่นเดียวกับในสวิตเซอร์แลนด์ที่กฎหมายกลางเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการวางหลักให้ผู้ตรากฎหมายพิจารณาใช้ระบบแจ้งก่อนดําเนินการเป็น “ทางเลือก” แทน
ระบบอนุญาต
ทั้งนี้ ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย ก็มีหลักเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต เช่น ในสหรัฐอเมริกา ที่มีหลักเกี่ยวกับใบอนุญาตว่าการกําหนดเงื่อนไข
ด้านสารบัญญัติของการอนุญาต จะต้องเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข นอกจากนี้ มีหลักที่
ให้วางกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย โดยในฝรั่งเศส ได้ถือตามข้อกําหนด
สหภาพยุโรปที่ให้การอนุญาตต้องตั้งอยู่บน “เกณฑ์พิจารณา” ที่ป้องกันการใช้อํานาจตามอําเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ โดยเกณฑ์พิจารณาต้องมีลักษณะต่าง ๆ เช่น ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ มีลักษณะภาวะวิสัย
(ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนตีความตามมุมมองของตนได้) มีความชัดเจน โปร่งใส ฯลฯ
ในส่วนของกระบวนการพิจารณาอนุญาต มีหลักว่ากฎหมายจะต้องกําหนดขั้นตอน
การพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส และสร้างภาระแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด หลักนี้ปรากฏชัดเจนใน
ข้อกําหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยบริการที่กําหนดให้วิธีพิจารณาและแบบพิธีในการอนุญาตต้องมี
ความชัดเจน ประกาศให้ทราบล่วงหน้า มีหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาและ
เป็นกลาง ไม่สร้างความยุ่งยากซับซ้อนและความล่าช้าโดยไม่จําเป็น และมีค่าใช้จ่ายที่พอสมควรแก่เหตุ
โดยไม่สูงเกินต้นทุนในการพิจารณาอนุญาต เช่นเดียวกับในสวิตเซอร์แลนด์ที่กฎหมายกลางเกี่ยวกับ
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการวางหลักให้ผู้ตรากฎหมายกําหนดกระบวนการขั้นตอนที่เรียบง่าย
และสร้างภาระน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ หรือในสหรัฐอเมริกา ก็มีหลักทํานองเดียวกันในแนวปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับใบอนุญาตประกอบอาชีพของสหรัฐอเมริกาที่ให้ลดภาระในกระบวนการขอรับใบอนุญาต
ไม่ว่าจะเรื่องค่าธรรมเนียม เอกสาร หรือระยะเวลาที่ใช้
ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาในกระบวนการอนุญาต คือ “ระยะเวลา” ในการพิจารณา
อนุญาต เพราะการพิจารณาของทางราชการมักจะมีความล่าช้า ซึ่งความล่าช้าถือเป็น “ต้นทุนแฝง”
สําหรับผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่าง ๆ ข้อกําหนดสหภาพยุโรปว่าด้วย
บริการพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการกําหนดให้ใช้ “ระบบอนุญาตโดยปริยาย” สําหรับการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการบริการ โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ถือว่ามีการอนุญาตโดยปริยายให้ประกอบกิจการบริการที่ร้องขอนั้นได้ แต่ข้อกําหนดฯ ก็เปิด
ช่องให้รัฐสมาชิกอาจกําหนดเกี่ยวกับผลของการนิ่งเฉยของฝ่ายปกครองในแนวทางที่แตกต่างออกไปได้
หากมีเหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม
ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้ใช้ระบบอนุญาตโดยปริยายเป็นการทั่วไปตามแนวทางของข้อกําหนด
สหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศสและอิตาลี๑๖๙ (แต่ทั้งนี้ ก็มีข้อยกเว้นมิให้ใช้หลักดังกล่าวเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวมและกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ยกเว้น) ส่วนบางประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้ปฏิเสธที่จะใช้ระบบ
อนุญาตโดยปริยายเป็นการทั่วไป แต่แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาตด้วยการกําหนด
“ระยะเวลาเร่งรัด” ในการพิจารณาอนุญาตให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ขณะที่บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
นอกจากฝรั่งเศสและอิตาลีแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่ใช้ระบบอนุญาตโดยปริยาย เช่น เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
และสเปน ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ได้หันมาใช้ระบบอนุญาตโดยปริยายอย่างจริงจังโดยผลของข้อกําหนดสหภาพยุโรป
ว่าด้วยบริการ
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ก็ไม่ปรากฏแนวคิดเรื่องระบบอนุญาตโดยปริยาย ทั้งนี้ กฎหมายของบางประเทศได้ให้ความสําคัญกับ
ปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตอย่างมาก เช่น กฎหมายอิตาลี ซึ่งมีกลไกกระชับกระบวนการ
พิจารณาอนุญาต มิให้ขั้นตอนต่าง ๆ มีผลทําให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาจนเกินสมควร ไม่ว่าจะ
เป็นขั้นตอนการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน หรือการให้คําปรึกษาและการประเมินทางเทคนิคของ
องค์กรอื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต และในเรื่องที่ยังใช้ระบบอนุญาตปกติ (ไม่ใช่ระบบ
อนุญาตโดยปริยาย) ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาต ก็มีการกําหนดเกี่ยวกับความรับผิด
ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเรื่องล่าช้า และกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่อื่น
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่นั้น รวมทั้งกําหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตชดใช้เงินแก่
ผู้ยื่นขออนุญาตตามจํานวนวันที่พิจารณาเรื่องล่าช้าด้วย
นอกจากหลักในการตรากฎหมาย (ใหม่) ที่ให้ใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จําเป็นและเป็น
ภาระแก่ประชาชนน้อยที่สุดแล้ว ทุกประเทศได้ดําเนินการลด-เลิกระบบอนุญาตในกฎหมายที่ใช้อยู่
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดในการลดความซับซ้อนของระบบราชการ
ที่มุ่งหมายลดขั้นตอนของทางราชการที่เป็นอุปสรรคโดยไม่จําเป็นต่อการประกอบกิจการ การประกอบ
อาชีพ และการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีเหตุผลสําคัญเพื่อให้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน การลด-เลิกระบบอนุญาตยังเป็นผลดีต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่ปลดเปลื้องภาระงานส่วนหนึ่งออกไปได้ และสามารถทุ่มเทเวลาและกําลังเจ้าหน้าที่ให้กับภารกิจอื่น
ที่จําเป็นและสําคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
การลด-เลิกระบบอนุญาตและลดความซับซ้อนของระบบอนุญาตในประเทศต่าง ๆ
มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่
• ยกเลิกระบบอนุญาต
ทุกประเทศได้ดําเนินการยกเลิกระบบอนุญาตในเรื่องที่ไม่จําเป็น โดยบางกรณีมีการ
นํามาตรการควบคุมอื่นมาใช้แทนที่ระบบอนุญาต มาตรการทางเลือกที่ใช้กันมาก คือ ระบบแจ้งก่อน
ดําเนินการ ในอิตาลี มีการกําหนดให้นําระบบแจ้งก่อนดําเนินการ (SCIA) มาใช้แทนที่ระบบอนุญาต
เป็นการทั่วไป โดยผลของกฎหมายกลางว่าด้วยการพิจารณาทางปกครอง ขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนําระบบแจ้งก่อนดําเนินการมาใช้แทนระบบอนุญาต
นอกจากนี้ บางกรณียังมีการนํามาตรการอื่น ๆ มาใช้แทนระบบอนุญาต เช่น การขึ้นทะเบียน ซึ่งใน
ฝรั่งเศสมองว่าเป็น “ระบบอนุญาตแบบลดรูป” ซึ่งมีขั้นตอนที่เรียบง่ายและรวดเร็วกว่าการอนุญาต
หรือในสหรัฐอเมริกา ก็มีการใช้ระบบรับรองตนเอง จดทะเบียน หรือบังคับวางหลักประกันแทนระบบ
อนุญาตให้ประกอบอาชีพ และในหลายประเทศ ใช้วิธีการให้ข้อมูล เช่น การปิดฉลากผลิตภัณฑ์หรือ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเอง ทั้งนี้ ในบางกรณีอาจมีการ
ยกเลิกระบบอนุญาตไปโดยไม่มีมาตรการควบคุมอื่นมาแทนที่ เช่น การก่อสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่
ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลในฝรั่งเศส ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ ได้วางเกณฑ์พิจารณาในการยกเลิก
ระบบอนุญาตไว้ในแนวทางที่คล้ายคลึงกัน โดยกรณีที่ระบบอนุญาตในเรื่องใดพ้นสมัยไปแล้ว (เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม) หรือสร้างภาระจนเกินสมควรแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ขออนุญาต หรือไม่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการอื่นที่นํามาใช้แทนที่ได้ ย่อมสมควรยกเลิกระบบ
อนุญาตในเรื่องนั้นเสีย
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• ยุบรวมใบอนุญาต

ในบางเรื่องกฎหมายอาจกําหนดให้มีระบบอนุญาตอยู่หลายกระบวนงานหรือมี
ใบอนุญาตหลายใบ ซึ่งเป็นการสร้างความซ้ําซ้อนโดยไม่จําเป็น ในหลายประเทศ จึงมีการยุบรวมระบบ
อนุญาตที่มีหลายกระบวนงานหรือมีใบอนุญาตหลายใบ ให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวหรือขอใบอนุญาต
เพียงใบเดียว เพื่อลดภาระในการขออนุญาตสําหรับผู้ประกอบการและประชาชน เช่น ในฝรั่งเศสและ
อิตาลี ที่มีการออกแบบระบบการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมแบบเดียวเบ็ดเสร็จ
บางกรณี อาจไม่มีการยุบรวมใบอนุญาตหลายประเภทให้เหลือประเภทเดียว แต่
อาจมีการกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจขอใบอนุญาตประเภทเดียวแทนที่จะต้องขอหลายใบ
เช่น กรณีนครชิคาโกในสหรัฐอเมริกา ที่มีหลักให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ต้องกํากับดูแล
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะในเรื่องใดแล้ว ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบจํากัด
ซึ่งเป็นใบอนุญาตทั่วไปสําหรับธุรกิจทุกประเภทอีก ซึ่งหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ําซ้อน
ของใบอนุญาตเช่นเดียวกับการยุบรวมกระบวนอนุญาตหรือใบอนุญาต ในทํานองเดียวกัน ในเยอรมัน
ก็มีกลไกที่ยอมรับว่าใบอนุญาตประกอบกิจการหนึ่งมีผลทางกฎหมายครอบคลุมไปถึงกิจการอื่นที่เป็น
เครื่องมือสําคัญและจําเป็นอันจะทําให้กิจการหลักบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กําจัดขยะมีผลให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการกําจัดขยะได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองอีก
• กําหนดให้การอนุญาตมีผลทางกฎหมายอย่างเต็มที่
หลายประเทศมีแนวทางในการลดภาระของผู้ได้รับอนุญาตโดยให้สิทธิแก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตอย่างเต็มที่ เช่น ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่ในบางเรื่องมีการเปลี่ยนใบอนุญาตที่มีกําหนดเวลา
หรือมีอายุไปเป็นใบอนุญาตที่ใช้ได้ตลอดไป หรือในสหรัฐอเมริกา ที่วางแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นได้เต็มขอบเขต
ของอาชีพ แม้จะทับซ้อนกับอาชีพอื่นบ้างก็ตาม
• อํานวยความสะดวกในการขออนุญาต
ในเรื่องที่ยังจําเป็นต้องใช้ระบบอนุญาตอยู่ต่อไป ทุกประเทศก็พยายามอํานวย
ความสะดวกแก่บุคคลผู้ขออนุญาตให้มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยการใช้ระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ในการรับคําขออนุญาต หรือการใช้ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการยื่นขอ
อนุญาตออนไลน์
ในภาพใหญ่ แนวทางการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตใน
ต่างประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึง “พัฒนาการ” ของหลักการตรากฎหมาย รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในเรื่องหลักการตรากฎหมาย เดิมการใช้อํานาจของรัฐเพื่อกําหนดมาตรการควบคุม
ทางกฎหมาย เช่น ระบบอนุญาต จะอยู่ภายใต้ข้อพิจารณาในทางนิติศาสตร์เท่านั้น เป็นต้นว่า การ
จํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคลจะต้องได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย
อันเป็นการใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไป มากํากับการใช้อํานาจของรัฐ
ในการตรากฎหมาย อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อมีแนวคิดว่าด้วย “คุณภาพของกฎหมาย” (มีกฎหมายเท่าที่
จําเป็น ชัดเจนแน่นอน เรียบง่าย เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย) กฎหมายที่ “ดี” ย่อมมิใช่กฎหมายที่มีความ
ถูกต้องในทางนิติศาสตร์ (ชอบด้วยหลักการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ) เท่านั้น แต่ต้องเป็นกฎหมายที่มี
“ประสิทธิภาพ” อันเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ (public management) ซึ่ง

๗๗
เป็น “มิติใหม่” ของหลักในการตรากฎหมาย และเป็นที่มาของกลไกต่าง ๆ ในการตรากฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ หรือในประเด็นการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย ก็มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
ภาระที่จะเกิดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งภาระที่จะเกิดแก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต
เองด้วย ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพ” ในการดําเนินงานของภาคเอกชนและภาครัฐ ในยุค
ปัจจุบัน หลักการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายที่ต้อง “ปรับตัว” โดยพัฒนา
หลักกฎหมาย กําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย และสร้าง “กลไกทางกฎหมาย” เพื่อรองรับหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐ จนกล่าวได้ว่า หลักการบริหารจัดการภาครัฐได้กลายสภาพเป็นกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมาย (juridicisation des préceptes managériaux) และกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือที่รับใช้
การบริหารจัดการภาครัฐ (managérisation du droit) ซึ่งมีผลทําให้หลักการบริหารจัดการภาครัฐมี
สภาพบังคับในทางกฎหมายมากขึ้น อย่างไรก็ดี การที่หลักการบริหารจัดการภาครัฐได้แทรกซึมเข้ามา
ในแดนของกฎหมายนี้ ในท้ายที่สุดอาจจะจบลงด้วยการที่หลักการบริหารจัดการภาครัฐต้องสูญเสีย
“แก่นสาระ” เดิมไป เพราะถูกกลืนโดย “ตรรกะทางกฎหมาย” และถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้
แก่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่รัฐจะกําหนดขึ้น๑๗๐
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เดิมทั้งสองภาคส่วนมี
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และวิธีคิดที่แตกต่างกัน โดยภาครัฐจัดทําภารกิจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ขณะที่
ภาคเอกชนดําเนินกิจการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน การดําเนินงานของภาครัฐคํานึงถึงความชอบด้วย
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นสําคัญ ขณะที่ภาคเอกชนเน้น “ประสิทธิภาพ” ในการบริหารกิจการ
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ความแตกต่างนี้ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีท่าทีที่เผชิญหน้ากัน โดย
ภาครัฐวางกฎเกณฑ์ควบคุมภาคเอกชนอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลายี่สิบปีที่ผ่านมานี้ ความ
แตกต่างระหว่างทั้งสองภาคส่วนเริ่มลดน้อยถอยลงตามลําดับ ในส่วนของภาครัฐ เริ่มให้ความสําคัญ
กับประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน รวมทั้งการให้บริการประชาชน ขณะที่
ภาคเอกชน ก็มิได้มุ่งแสวงหาผลกําไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีแนวคิดว่าผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (ทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชน สภาพแวดล้อม รวมทั้งคู่แข่งขัน)
ตามแนวคิด “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility - CSR) ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้
เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือ
และไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยภาครัฐต้องอํานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน (ที่สร้างงานและ
ความมั่งคั่งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ) ส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมในเรื่องต่าง ๆ แนวคิดนี้เป็น
ที่มาของการปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้มาตรการควบคุมของรัฐ จากเดิมที่ใช้การควบคุมก่อนหน้าเป็น
หลัก (ระบบอนุญาต) ก็เปลี่ยนไปเป็นการควบคุมในภายหลังโดยให้เอกชนเริ่มประกอบกิจการไปก่อน
และทําการตรวจสอบในภายหลัง (ระบบแจ้งประกอบกิจการ) ทั้งนี้ เพื่อมิให้การควบคุมของรัฐเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบกิจการของเอกชน

๑๗๐
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๗๘
บทที่ ๙ ข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ
คณะทํางานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายต่างประเทศเท่านั้น
มิได้รวมถึงการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายไทยและแนวทาง
แก้ไขปัญหาหรือการจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักที่เหมาะสมในการใช้ระบบอนุญาต อย่างไรก็ดี
จากการศึกษาการใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายต่างประเทศ คณะทํางานฯ เห็นว่ามีหลักการและ
ข้อพิจารณาหลายประการที่ชอบด้วยเหตุผลและอาจนํามาปรับใช้กับระบบกฎหมายไทยได้ ในการนี้
คณะทํางานฯ จึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางในการใช้ระบบอนุญาต ซึ่งเป็นเพียง “กรอบความคิดทั่วไป”
ประกอบการพิจารณาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยมีข้อเสนอแนะห้าประการ ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่หนึ่ง : ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น
โดยที่ระบบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล จึงสมควรนํามาใช้เฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นที่ประจักษ์ว่าการดําเนินการของบุคคลอาจก่อ
ความเสียหายต่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวม เช่น ชีวิตและสุขภาพของบุคคล สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ ซึ่งระบบอนุญาตสามารถป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นได้ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลและการดําเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนยินยอมให้บุคคล
ดําเนินการ (หลักความสัมฤทธิ์ผล) และไม่มีมาตรการอื่นใดแล้วที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
(หลักความจําเป็น) และประโยชน์ที่เกิดแก่ส่วนรวมนั้นคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาระที่เกิดแก่บุคคล
ผู้ขออนุญาต (หลักความได้สัดส่วน) อันเป็นข้อพิจารณาตาม “หลักความพอสมควรแก่เหตุ” ส่วนกรณี
อื่น ๆ ชอบที่จะใช้มาตรการควบคุมที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้อยกว่าระบบอนุญาต เช่น
การแจ้งก่อนดําเนินการ ที่ให้บุคคลดําเนินการตามความประสงค์ไปก่อน และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การดําเนินการในภายหลัง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้แก้ไข
การกระทําหรือให้หยุดการดําเนินการนั้นได้ แต่ทั้งนี้ การแจ้งก่อนดําเนินการสมควรนํามาใช้ในเรื่องที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจเท่านั้น
สําหรับหลักเกณฑ์สารบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาต (คุณสมบัติของบุคคล เงื่อนไขใน
การดําเนินการ ฯลฯ) ย่อมอยู่ภายใต้หลักความพอสมควรแก่เหตุเช่นเดียวกัน โดยกฎหมายพึงกําหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพียงเท่าที่จําเป็น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่มุ่ง
คุ้มครองเท่านั้น
ข้อเสนอแนะที่สอง : วางกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่
กฎหมายต้องกําหนด “เกณฑ์พิจารณา” ที่ตีกรอบการใช้อํานาจพิจารณาอนุญาตของ
เจ้ า หน้ าที่ ไว้ อย่า งรั ด กุม เพื่ อป้ องกั นมิ ให้ มีการใช้ อํานาจตามอํ า เภอใจ โดยเกณฑ์ พิจารณาต้ องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (๒) ต้องมีเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ของส่วนรวมและได้
สัดส่วนกับประโยชน์ของส่วนรวมนั้น (๓) ชัดเจน (๔) มีลักษณะภาวะวิสัย ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แต่ละ
คนตีความตามมุมมองของตนได้ (๕) ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และ (๖) เข้าถึงได้
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ข้อเสนอแนะที่สาม : กระบวนการพิจารณาอนุญาตต้องสร้างภาระน้อยที่สุด
กระบวนการพิจารณาอนุญาตต้องมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินสมควร มีความ
ชัดเจน โปร่งใส มีหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลาง มีค่าใช้จ่าย
พอสมควรแก่เหตุและได้สัดส่วนกับต้นทุนในการดําเนินการของทางราชการ มีการกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเป็น “ระยะเวลาเร่งรัด” หรือเป็นกําหนดเวลาที่ทําให้
เกิด “การอนุญาตโดยปริยาย” หากเป็นเรื่องที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งของส่วนรวมและ
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในระดับต่ํา และควรกําหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จําเป็นต้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับอนุญาตอยู่เสมอเป็นระยะเท่านั้น
ข้อเสนอแนะที่สี่ : อํานวยความสะดวกในการขออนุญาต
ภาครัฐสมควรอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขออนุญาต เช่น จัดให้มีศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขออนุญาต (ระบบขออนุญาตออนไลน์) ฯลฯ
ข้อเสนอแนะที่ห้า : ทบทวนระบบอนุญาตในกฎหมาย
สําหรับระบบอนุญาตที่กําหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว สมควรมีการทบทวน
ความเหมาะสมโดยใช้หลัก “สํารวจ-ประเมิน-ปรับเปลี่ยน” ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สํารวจระบบอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จํานวนการอนุญาตต่อปี ระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบ) (๒) ประเมินระบบอนุญาตในแต่ละเรื่อง (จําเป็นต้องมีการ
ควบคุมด้วยระบบอนุญาตหรือไม่ มีการใช้ระบบอนุญาตซ้ําซ้อนกันหรือไม่ สร้างภาระแก่หน่วยงาน
ของรัฐและผู้ขออนุญาตมากจนเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่ พ้นสมัยแล้ว
หรือไม่ ใช้ระยะเวลานานเกินไปหรือไม่ มีปัญหาในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ มีปัญหาความโปร่งใสในการพิจารณาของหน่วยงานหรือไม่ มีต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดจากระบบอนุญาตอย่างไร สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์จากระบบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร) และ
(๓) ปรับเปลี่ยนระบบอนุญาต (ยกเลิกระบบอนุญาตโดยไม่มีมาตรการควบคุมอื่นมาแทนที่ ยกเลิกระบบ
อนุญาตและใช้มาตรการควบคุมอื่นแทน เช่น การแจ้งก่อนดําเนินการ ยุบรวมกระบวนการอนุญาตใน
เรื่องเดียวกันที่มีอยู่หลายกระบวนงานให้เหลือเพียงกระบวนงานเดียว ปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
อนุญาตให้เรียบง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับปรุงการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน พัฒนาระบบการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)
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“ระบบอนุญาต” เป็นมาตรการสําคัญที่รัฐใช้คุ้มครองประโยชน์
ของส่วนรวม แต่ก็สร้างภาระแก่ผู้ขออนุญาตที่ต้องรอผลการพิจารณาของทาง
ราชการซึ่งอาจมีความล่าช้า และเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจหรือ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการและการ
ประกอบอาชีพของบุคคล และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงหลังจึงมี
แนวคิดที่จะใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันสําคัญยิ่ง
ของส่วนรวมเท่านั้น และเป็น ทางเลือกสุดท้าย เมื่อมาตรการอื่นไม่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ นานาอารยประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้ระบบอนุญาตเกิน
ความจําเป็นและพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ในห้วงเวลาที่ประเทศไทย
กําลังตื่นตัวกับการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายและมีหลักในการตรากฎหมาย
โดยใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จําเป็น และยกเลิกการอนุญาตที่ไม่จําเป็น จึงน่าสนใจ
ที่จะศึกษาแนวคิด หลักการ และนโยบายของต่างประเทศ เพื่อนํามาปรับใช้กับ
การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต่อไป
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รายงานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นงานทาง
วิชาการที่ศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมาย ตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน
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