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บันทึกสรุปเสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
๑. ที่มา
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับ เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และในข้อ ๑๗ ของค าสั่ง
ดังกล่าวได้กาหนดมาตรการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปรวมไว้ ด้วยว่า “ในกรณีที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกาหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง
หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการ ให้เป็นหน้าที่
ของผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องดาเนินการ
ให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่น ว่านั้นส่ง ข้อมูลหรื อสาเนาเอกสารดังกล่า วมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือดาเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอานาจดังกล่าวประสงค์จะได้สาเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ
อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรื อจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอานาจนั้นเป็นผู้จัดทาสาเนา
เอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนาดังกล่าวจาก
ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง”
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ มี ผู้ ร้ องเรี ยนมายั งส านั กงาน ก.พ.ร. ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ เป็ นจ านวนมากว่ า ปั จจุ บั น
ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง รวมทั้งผู้มีหน้าที่ในการรับชาระ
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังคงเรียกให้ประชาชน (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ต้องนาสาเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้ มายื่ นประกอบการอนุ มัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ ง
การช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยม รวมทั้ งการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งหั วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ โดยอ้างว่า
(๑) คาสั่งดังกล่าวใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจเท่านั้น ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อ ๑๗
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง
(๒) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐต้องมีการทาบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MoU)
เสียก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้ กับไม่มีกฎหมายหรือคาสั่งภายในฝ่ายบริหารใดกาหนดให้ต้องดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว ทั้งที่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรั ฐเป็นเรื่ องที่ ต้องดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนอยู่แล้ว
๒.๒ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอข้อเท็จจริงตาม ๒.๑ ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
๒.๓ ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าวนั้น ทั้งหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสุ่มเสี่ยง
ที่ จะถู กฟ้ องร้ องเป็ นคดี อาญาว่ าละเว้ นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามที่ กฎหมายบั ญญั ติ เนื่ องจากค าสั่ งหั วหน้ า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ดั งกล่ าวมี สถานะเที ยบได้ กั บกฎหมายระดั บพระราชบั ญญั ติ ทั้ งยั งมี ผลกระทบต่ อ

๒
ความเชื่อมั่นในภาครั ฐ (Trust in Government) ในภาพรวมอีกด้วย ก.พ.ร. จึงมีมติในการประชุมเมื่ อวันที่
๔ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรี ยกส าเนา
เอกสารที่ ท างราชการออกให้ จากประชาชน) อั นเป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หาแบบ Quick win เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ หน่วยงานของรัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรั ฐแห่ งใดมี กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บที่ ก าหนดให้
ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสาเนาเอกสารหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดออกให้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องทาบันทึก
ข้อตกลง (MoU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน
การติดต่อราชการได้โดยเร็วที่สุด
(๒) เมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นผู้สั่งพิมพ์ (Print out)
เอกสารหรือหลักฐานนั้นออกมาจากระบบที่มีการเชื่อมโยงไว้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์เอกสารนั้นออกมาเป็นผู้ลงนาม
รับรองว่าได้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาจากระบบที่เชื่อมโยงไว้จริง และให้ใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นประกอบ
เรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการ ทั้งนี้ ประชาชนผู้มาขอรับบริการไม่ต้องเป็นผู้นาสาเนามาเอง และไม่ต้องลงนาม
รับรองความถูกต้องของสาเนาเอกสารดังกล่าว
(๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการตาม (๑) และทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนตาม (๒) ได้พร้ อมกั น
ทุกหน่วยงานในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
(๔) การให้ บริ การที่ เป็ นตั วเงิ นแก่ ประชาชนไม่ ว่าจะอยู่ ในรู ปแบบใด รวมทั้ งการจ่ าย
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ให้ดาเนินการผ่านระบบ National
e-Payment ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
(๕) ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และถือเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ
(๖) ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการนี้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
อย่างทั่วถึง
(๗) ให้สานักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network เพื่อรับข้อร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้น
ทราบเพื่อนาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด้วย
(๘) ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ให้ถือเป็นหลักว่า
ห้ามมิให้กาหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชนอีกต่อไป
๒.๔ สาหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ก.พ.ร. กาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ดังนี้
(๑) มาตรการระยะกลาง (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑.๑ ให้หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้ บริการประชาชน
เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง ในกรณีนี้ หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลของประชาชน
จาก Linkage Center เพื่อกรอกลงในแบบคาร้องดิจิทัล (Digital Form) ของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ
๑.๒ ให้ ห น่ ว ยงานพิ จารณาลดรายการเอกสารส าเนาต่ าง ๆ ที่ ประชาชนต้ องใช้
ประกอบการขอรับบริการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐)

๓
(๒) มาตรการระยะยาว (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
ให้สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกัน
พัฒนาศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) ให้ครอบคลุมรายการ
เอกสารที่ทาการเชื่อมโยงมากขึ้น ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐ : สามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงานได้
เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานการดาเนินการกับทางราชการ และสามารถให้บริการออนไลน์ได้
ประชาชน : สามารถดูข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริการภาครัฐ
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ทั้งนี้ ประชาชนตาม 2.3 และ 2.4 หมายถึงทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
๓. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยที่มาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสาเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ที่ ก.พ.ร. เสนอ จะมีผลใช้บังคับกับส่วนราชการโดยทั่วไป จึงเป็นเรื่องที่
ต้องเสนอต่อคณะรัฐ มนตรี ตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีมติ
เห็น ชอบมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ป ระชาชน (การไม่เ รีย กสาเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ

