สรุปผลการประชุม
การดาเนินการเพื่อยกระดับการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) ประธาน
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
3. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการคลัง
4. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
5. นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
6. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
7. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
8. นายประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร
9. นางสาววัชราภรณ์ มาตยานันท์
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
10. นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
รองอธิบดีกรมสรรพากร
11. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้อานวยการสานักวิชาการภาษี กรมสรรพากร
12. นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ผู้อานวยการสานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
13. นางสาวนันทพร คอวนิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
14. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
15. นางสาวสุภัตรา เปี่ยมวัตถาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
16. นางสาวฉันท์ธิตา มุขวิลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
17. นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์
18. นางสาวโสภา จิตจานงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
19. นายสุทธิ สุโกศล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์
รองเลขาธิการ
21. นางสาวอรัญญา คชชาญ
นักวิชาการมาตรฐานชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
22. คุณกาญจนา นพพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์บริการลงทุน
23. นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชานาญการพิเศษ
สานักงานประกันสังคม
24. นางพรพรรณ ศุภนคร
ผู้ตรวจราชการกรม
25. นายสุขสันต์ เจริญทวีโชค
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ

2

26. นางสาววิไลพร วงษ์อัยรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
27. นางสาวสุปรียา รอดเรือง
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
28. นางสาวจรสพรรณ เอกอธิคมกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
29. นางมุกจรินทร์ สุทธิจินดาวงศ์
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
30. นางสาวสุภรณ์ ชยากรสกล
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
31. นางสาวโสมวิภา โยธะพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง
32. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
วิศวกรใหญ่
33. นายอนวัช สุวรรณเดช
ผู้อานวยการสานักผังเมืองรวม
34. นายอนวัช บูรพาชน
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
35. นายสมโชค เล่งวงศ์
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
36. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ศักดิ์เอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
กระทรวงการต่างประเทศ
37. นายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ
นักการทูตชานาญการ
38. นางสาวธัญชนก อุทัยวรรณ
นักการทูตปฏิบัติการ
กรมการค้าภายใน
39. นายสมชาย รัตน์สุภา
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
40. นายสารวย แดงด้วง
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
41. นางภารดี อินทชาติ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
42. นางสาวจิตอาภา กุลวานิช
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กระทรวงคมนาคม
43. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
44. นางสาววนัญญา วรรณจารัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
45. นางสาวภัทรพร สว่างฟ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนานาญการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46. นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์
รองเลขาธิการ สผ.
47. นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
48. นายสุรสิทธิ์ ชัยภูมิ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
49. นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
กรมบังคับคดี
50. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี
51. นางเพ็ญรวี มาแสง
เลขานุการกรมบังคับคดี
52. นางสาวรังสิมา รัตนะ
นิติกรชานาญการ
สานักงานศาลยุติธรรม
53. นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจาสานักประธานศาลฎีกา
54. นางสาวนภัทร์พร เจริญวัฒนา ทองใบ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจาสานักประธานศาลฎีกา
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กรุงเทพมหานคร
55. นายสุชัย อมรดารารัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารฯ 3
56. นายเกียรติพัฒน์ สอนเจริญ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)
57. ร้อยตารวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ
58. นายปิโย คงหิรัญ
นิติกร 6 กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
59. นายวิฑูรย์ อยู่ทิม
รองผู้ว่าการฯ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
60. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
ผู้อานวยการใหญ่
61. คุณวันพร บัวศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
62. คุณปัญญาภรณ์ เสียงเจริญ
63. คุณธรรมนูญ เกิดนาค
ผู้อานวยการฝ่ายฯ
64. คุณสมภพ ภาคสวรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายฯ
65. พ.ต.ท.ปิติ ตรีกาลนนท์
ผู้อานวยการฝ่ายฯ
66. นายประเสริฐ กลิ่นเชย
ผู้อานวยการส่วนฯ
67. คุณนาตยา ใยเจริญ
68. คุณอาทิตย์ โพธิ์จันทจินดา
69. คุณนาสุข เรืองกฤษ
70. นางสาวหทัยรัตน์ เพชรศักดิ์
71. คุณฉฎานิศา ชานาญเวช
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
72. พ.ต.ท.อุนันท์ อนุเอกจิตร
รอง ผกก.3
ภาคเอกชน
73. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธาน กกร. และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
74. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
75. คุณสนั่น อังอุบลกุล
รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
76. คุณกลินท์ สารสิน
รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
77. คุณวัลลภ วิตนากร
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมฯ
78. คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมฯ
79. คุณกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
80. ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
ผู้อานวยการอาวุโสศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธ.ทหารไทย
81. คุณกาญจนา ไทยชน
ผู้อานวยการ กกร.
82. คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
83. คุณจตุพร อุปลกะลิน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
84. คุณสุพรรณา ธรรมศรี
ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย
85. คุณคมกริช นาคะลักษณ์
ผู้ช่วยประธานกรรมการหอการค้าไทย
86. คุณอมรเทพ ทวีพาณิชย์
ผู้ช่วยรองประธานกรรมการหอการค้าไทย
87. คุณกนิษฐา ฝนทั่ง
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารองค์กร
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88. คุณรชยาทิพย์ ฉันทกรชยานันท์
89. คุณอภินันท์ ศรีระสันต์
90. คุณปิยนุช ภู่ขาว
91. คุณกฤติกา อาคมธน
92. คุณวิศรุต วิมาลี
93. คุณวิชญ์พล พินิจกุลวิวัฒน์
94. คุณเสาวลักษณ์ โถแก้ว
95. คุณนภัค พิณรัตน์
สานักงาน ก.พ.ร.
96. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
97. นางสาววิริยา เนตรน้อย
98. นางสาวมนวดี จันทิมา
99. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร
100. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ์
101. นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ
ผู้ช่วย ผอ.บริหารหอการค้าไทย
เลขานุการประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
เจ้าหน้าที่ สภาอุตสาหกรรมฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กร สภาอุตสาหกรรมฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กร สภาอุตสาหกรรมฯ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าฯ
เจ้าหน้าที่ กกร.
ผู้อานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
การประชุม มี 3 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ การประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผลการประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตาม
ความเห็นของที่ประชุมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
เรื่องที่รัฐดาเนินการ
2.2 สรุ ปผลการประชุมชี้แจงผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทย ตามรายงาน Doing Business 2016 ของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ Law firm ที่เกี่ยวข้อง โดยผลการประชุมมีมติให้ตั้งคณะทางานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงานบริการภาครัฐ จานวน 3 คณะ เพื่อทาหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุงบริการของรัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งจะมีการประชุมคณะทางานครั้งแรกในวันที่ 11 มกราคม 2559
นอกจากนี้ ประมาณวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 จะมีการประชุมร่วมกับธนาคารโลก
เพื่อพิจ ารณาประเด็น การกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้ เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน และจะขอความกรุ ณาให้
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกขนเข้าร่วมประชุมด้วย
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2.3 การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้า นการปรั บ สมดุล และการพั ฒ นาระบบบริห ารงานภาครัฐ แผนงานที่ (3) เรื่อ ง
การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็น
ประธานคณะกรรมการ สานักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับสานักงบประมาณ ซึ่งผลการพิจารณา
มีห น่ว ยงานที่เสนอของบประมาณผ่ านการพิจารณา 21 หน่วยงาน รวม 31 โครงการ โดยมี 6 โครงการ
ทีส่ นับสนุนเรื่อง doing business โดยตรง เช่น โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อในการเริ่มต้นธุรกิจ ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการพัฒนาระบบ e-filing ของกรมบังคับคดี เป็นต้น มีโครงการที่สอดคล้องกับ
งานบริการภาคธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบ e-registration ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการ
พัฒนาระบบ e-building ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการพัฒนาระบบการนาวัตถุอันตรายเข้า
มาแบบ National Single Window ที่เกี่ยวข้องกับ 8 หน่วยงาน เป็นต้น
ความเห็นของที่ประชุม
- ประธาน (รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง) ให้ ข้อมูล ว่า งบประมาณบูรณาการเป็น
แนวคิดในปีนี้ที่ต้องการให้ส่วนราชการมีการทางานร่วมกัน และป้องกันความซ้าซ้อนกันในการของบประมาณ
ดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
- ประธาน กกร. กล่าวว่า เรื่อง Ease of Doing Business ที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบการ
บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-building นั้นรวมถึง NSW ด้วยหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่ดาเนินการมานานแล้ว
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม คาถาม คือ แต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ NSW มีการดาเนินการเป็นอย่างไรทั้งในส่วนที่เป็นการปรับปรุงกระบวนงาน และการเชื่อมโยง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับหน่วยงานที่ดาเนินการพัฒนาระบบสาเร็จแล้ว ควรจะนาไปใช้อย่างจริงจัง เช่น
เรื่องอ้อยและน้าตาล เป็นต้น มีการนาระบบ NSW ไปใช่ แต่ยังคงต้องส่งเอกสารอีกทาให้ไม่สะดวก หรือในการ
ขนสินค้า เมื่อรถบรรทุกขนสินค้าออกต้องมีใบกากับสินค้าด้วย จะเป็นไปได้หรือไม่ให้นาระบบเทคโนโลยีมาใช้
เช่น บาร์โค้ด ไอดี เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามสินค้าได้ทุกจุด และการเริ่มมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560
คิดว่าช้าไป ควรเสร็จสิ้นในปี 2559
- อธิบดีกรมศุลกากร ให้ข้อมูล เรื่อง NSW ว่าที่ผ่านมาเป็นดาเนินการเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC กับ PC) ดังนั้น ในปี 2559 ได้ตั้งเป้าไว้ ภายในเดือน
มีนาคม จะเปิดใช้ระบบ mobile applicationโดยขณะนี้ได้ทดลองนามาใช้กับ เรื่อง IUU นอกจากนี้ กรม
ศุลกากรได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น กรมประมงได้จัดทาฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงและเจ้าหน้าที่กรม
ศุลกากรในการตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งทางเรือ ได้มีการประชุมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเชื่อมโยงสินค้า
เกษตรของกระทรวงเกษตรฯ และสินค้าผ่านแดนของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆ กรมการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน ก็ได้หารือกันเรียบร้อย จะเห็นผลประมาณเดือนมกราคม 2559 และต่อไปจะดาเนินการ
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสาหรับสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะขยายการดาเนินการให้เชื่อมโยง
ได้ทั้งระบบใหญ่ภายในปีหน้า
- ประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ให้ข้อมูลว่า กรมศุลกากรได้นาเรื่อง NSW ไป
กาหนดเป็น KPI ของกรมแล้ว เพราะจะส่งผลไปถึงการเปิด AEC ด้วย คือ ประเทศที่อยู่ใน AEC จะต้องมี
ระบบศุลกากรเหมือนกับ NSW เพื่อให้สินค้าผ่านแดนไม่เกิดความล่าช้า ดังนั้น หากเห็นว่าในทางปฏิบัติติด
ปัญหาอะไร หรือปรับปรุงแก้ไขแล้วเป็นอย่างไร ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย จะได้นำไปกาหนด time frame ว่าจะ
แก้ไขให้เสร็จเมื่อใด เป็นการทางานเชิงรุก แทนการปล่อยให้แต่ละหน่วยงานทางานเชิงรับไปเรื่อยๆ โดยไม่มี
กาหนดที่ชัดเจนว่าเมื่อใดจะดาเนินการแล้วเสร็จ
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- ที่ประชุมได้ฝากประเด็นเรื่อง NSW ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การเชื่อมต่อระบบต่างๆ
ระหว่างกรมศุล กากรกัน หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อง สามารถส่ ง ข้อมูล ทางระบบอิเ ล็ กทรอนิกส์ ไ ด้ แล้ ว แต่ การ
เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานควรเร่งดาเนินการให้เสร็จทั้งหมด โดยให้ข้อมูลเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร
ตลอดเส้ น ทาง เพื่อท าให้ การขอใบอนุ ญาตจากหน่ว ยงานหนึ่ง สามารถเชื่อมต่อไปยัง อีกหน่ว ยงานหนึ่ง ที่
เกี่ยวข้องได้ทันทีในการออกใบรับรอง
- ผู้แทนภาคเอกชน ให้ความเห็นว่า การพัฒนาระบบนาเข้า – ส่งออกสินค้าเป็นสิ่งจาเป็น
เร่ งด่ว นเพราจะเกิด ความคุ้มค่า ต่อ ประเทศ ดังนั้น ต้องช่ว ยกั น จัดการให้ ส าเร็ จ ถ้าหากรัฐ ต้องการจะให้
ภาคเอกชนช่วย ขอให้แจ้งมาทางภาคเอกชนจะได้ร่วมกันช่วยเหลือหรือสนับสนุ น ไม่ใช่ให้รัฐดาเนินการแต่
เพียงฝ่ายเดียว
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการปรับปรุงบริการของส่วนราชการเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการจัดตั้งธุรกิจ
ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประเด็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสรรพากร สานักงานประกันสังคมไปดาเนินการใน 2 ประเด็น คือ
1) ให้ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาให้สามารถดาเนินการจัดตั้งธุรกิจ ได้ภายใน 1 วัน และ 2) ให้สานักงาน
ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพสื่อสารให้ภาคเอกชนเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงงานของรัฐ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
ดาเนินการตามมติดังกล่าว ดังนี้
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจให้สามารถยื่น
คาขอพร้ อมกับช าระค่าธรรมเนีย ม ณ จุ ดชาระค่าจดทะเบียนได้ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทาประกาศ เรื่อง การลงนามในเอกสารคาขอจดทะเบียน ที่กาหนดบุคคลที่สามารถลง
ลายมือชื่อในเอกสารได้เพิ่มขึ้น
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและ
ผู้รับบริการทั่วไปได้รับทราบว่าการยื่นข้อบังคับแรงงานมีผลบังคับทันที ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร ยังไม่ได้รับรายงาน
- สานักงาน ก.พ.ร. มีแนวคิดดาเนินการเรื่อง starting business portal เพื่อลดเอกสาร
ที่แต่ล ะส่ ว นราชการใช้ซ้าซ้อนกัน หรื อ ลดเอกสารที่ไม่จาเป็นลง โดยได้ห ารือ ร่ว มกับหน่ว ยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยในระยะแรกที่จะเกิดขึ้น คือ การทาให้หนังสือบริคนห์สนธิกับเอกสารบางอย่างที่ออกโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยวิธีง่ายๆ ก่อน โดยการส่งข้อมูลในรูป
เอกสารสแกนให้ส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระยะต่อไปจะให้สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ
ระบบให้รองรับกับโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่อง e-registration ที่จะเกิดขึ้นในปี 2560
ความเห็นของที่ประชุม
- ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ชี้แจงว่า กรมได้นาส่งประกาศ เรื่อง การ
จัดทาบันทึกข้อบังคับแรงงานมีผลบังคับใช้ทันที ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ประกอบการนายจ้าง เป็นต้น รวมทั้ง law firm ต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
- ประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า เรื่องนี้ส่วนใหญ่ หน่วยงานรั ฐได้
ดาเนินการไปเรียบร้อยดี แต่ภาคเอกชนช่วยตรวจสอบด้วยว่า เกิดผลเป็นอย่างไร แล้วแจ้งให้ สานักงาน ก.พ.ร.
ที่เป็นฝ่ายเลขาฯ ทราบ จะได้ตั้งเป้าหมายในการติดตามได้ต่อไป
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- รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายกลินท์ สารสิน) กล่าวเสริมว่า
มีประเด็นที่ค้างอยู่ 2 เรื่องที่ยังไม่มีผลการดาเนินการ คือ 1) การขออนุญาตค้าปลีก ยกตัวอย่าง เซเว่น อีเลฟ
เว่น เทสโก โลตัส เป็นต้น จะต้องขอใบอนุญาตถึง 36 ใบอนุญาต ขอให้ช่วยพิจารณาแก้ไขด้วย 2) การต่ออายุ
กรรมการ การเปลี่ยนกรรมการ ที่ต้องมีการเซ็นชื่อในเอกสารจานวนมาก หอการค้าไทยได้เคยหารือกับอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ได้รับทราบว่าขณะนี้อนุญาตให้เซ็นชื่อเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ไม่เห็นมี
การประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และต่อไปในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ที่การเซ็นชื่อในเอกสารจะเหลือ
เพียงหนึ่งหรือสองใบเท่านั้น
- ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงว่า เรื่องการจดทะเบียนอื่นๆ ปัจจุบันแก้ไขให้ยื่น
เฉพาะรายการที่แก้ไข เช่น สาขาที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการยกเลิกสาขา โดยให้ระบุให้ชัดเจน ในส่วนการ
ลงนามชื่อกรรมการ เนื่องจาก กฎหมายระบุเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถมอบฉันทะได้ จึงไม่สามารถแก้ไขได้
อย่างไรก็ตาม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจ กรมจึงมีนโยบายโดยกาหนดเป็นระเบียบ เรื่อง กาหนดตัว
บุคคลที่กรรมการผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนสามารถลงนามต่อหน้าได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ฝ่ายเลขานุการได้กล่าวไปแล้ว
- ประธาน (รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ) มี ค วามเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานรัฐยังยึดมั่นอยู่กับ กฎ ระเบียบ ควรคิดใหม่ถ้าการปฏิบัติงานนั้นทาให้ไม่สะดวก การแก้กฎ ระเบียบ
มีความเป็นไปได้ไหม โดยต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหาย และไม่ผิดกฎหมาย ควรยึดหลักแนวคิดการทาให้ธุรกิจ
ง่ายขึ้น และรัฐต้องทางานน้อยแต่มีผลลัพธ์ให้มาก
- ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า ประเด็นเรื่องค้าปลีก สานักงาน ก.พ.ร. ขอรับเป็นเจ้าภาพในการ
ดาเนินการ
2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานว่า ด้านนี้มีประเด็นที่สาคัญหลายเรื่อง เกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมศุลกากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยเป็นงานที่เกี่ยข้องกับ เรื่อง
ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง การประกาศผังเมือง การทบทวนผังเมืองใหม่เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ การมี ศูนย์ one stop service การยกเลิกประกาศแนบท้าย โดยมีผลการ
ดาเนินการของหลายส่วนราชการสรุปได้ ดังนี้
- กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมี
มติให้ กระทรวงมหาดไทยยกเลิ กบัญชีกาหนดท้ายกฎกระทรวงแล้ว และให้นาผลการศึกษาของกระทรวง
อุตสาหกรรมไปเป็นข้อมูลในการจัดทาผังเมือง ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเอกชน
จัดทาหลักเกณฑ์แนวกันชนที่เหมาะสมกับโรงงานกับมติ ครม. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการ
กาหนดพื้น ที่ เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมและการจั ด ทาผั งเมือ ง ให้ กระทรวงอุ ตสาหกรรมจัด ท า
แผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาผังเมือง รวมทั้งทาแผนแม่บท eco industrial town ใน 15 จังหวัดให้แล้วเสร็จ
- กรมโยธาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องการจัดทาผังเมืองจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สองที่ คือ มาบตาพุต และแหลมฉบังเพื่อรองรับกับบริเวณอุตสหกรรมหลัก และเรื่องปัญหาทับซ้อนของผัง
เมืองจังหวัดกับท้องถิ่น รวมทั้งปรับขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต
- กระทรวงคมนาคม ได้แก้ไขกรณี เจ้าหน้าที่รถไฟ ซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟกล้ว
ผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ยอมขับรถไฟผ่านเครื่องเอกซเรย์สินค้า โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่
มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
- สาหรับเรื่อง EIA ปัญหาเกิดขึ้น ที่ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่ ถ้ามีปัญหาเรื่องขาดผู้ชานาญการในการพิจารณา EIA รวมทั้งจะมี
การกระจายภารกิจ การพิจารณารายงาน EIA ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาเป็น
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)
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ความเห็นชองที่ประชุม
- ผู้แทน สผ. ได้รายงานว่า ประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงาน EIA
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ มีระยะเวลาตามกาหนดอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่ผ่านมา
คือ การที่คณะกรรมการมีประเด็นให้ไปชี้แจงเพิ่มเติมหรือการส่งรายการชี้แจงข้อมูลเข้ามาที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
บริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ เป็นขั้นตอนที่ไม่มีระยะเวลากาหนดไว้ แต่เมื่อบริษัทที่ปรึกษาส่งรายงาน
แก้ไข/เพิ่มเติมกลับเข้ามา ทาง สผ. จะนาเสนอเข้า คชก. เพือ่ พิจารณาโดยเร็ว
ส าหรั บ ประเด็ น คณะกรรมการฯ บางครั้ ง มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น ซึ่ ง คณะกรรมการ
จาเป็นต้องรับฟังประเด็นของผู้ร้องหรือประชาชนที่ร้องเข้ามาประกอบการพิจารณาว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้
มีการประเมินและมีการเสนอมาตรการรอบคอบหรือไม่ มิฉะนั้นอาจมีเหตุไปร้องต่อศาล ศาลอาจฟ้อง คชก. ว่า
ดูไม่รอบคอบ ที่ผ่านมาประเด็นของศาลจะเห็นว่า คชก. พิจารณาด้วยความรอบคอบ มาตรการที่กาหนดไว้
สาหรับเรื่องบริษัทที่ปรึกษาที่อาจมีจานวนน้อย ทาง สผ. อยู่ระหว่างร่างกฎกระทรวงเพื่อที่จะแยกนิติบุคคลกับ
บริษัทที่ปรึกษาให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ มีการดาเนินการกระจายภารกิจการพิจารณา EIA ของโครงการที่อยู่
ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ ได้น าเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ ง ชาติ แล้ ว ซึ่ งคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ ได้เห็ น ชอบในเรื่ องการสรรหาผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ซึ่ง สผ. จะแจ้งกั บจั งหวั ดเพื่อจะออกค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
- ผู้แทนภาคเอกชน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่กล่าวกันนี้ มี 2 เรื่อง คือ เรื่อง
แรก บริษัทที่ให้คาปรึกษา เรื่องที่สอง การฟ้องร้ อง EIA เป็นเรื่องที่กระทบต่อการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง หรือแม้แต่โครงการภาครัฐ ปีหน้าจะมีนโยบายภาครัฐจานวนมาก ซึ่ง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
EIA ทั้งสิ้น ดังนั้น เรื่องนี้ควรเป็น issue หลัก บริษัทที่ปรึกษาควรมีกรอบการทางานที่ชัดเจนว่าที่ปรึกษาต้อง
ทางานลักษณะแบบไหน อนุ มัติอย่างไร การติดตาม ต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนออกมาว่าจะต้องดาเนินการ
ภายในกี่วัน ส่วนประเด็นเรื่องฟ้องร้อง ถือเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันการฟ้องร้องในแต่ละครั้งทาให้
ทุกอย่างล่าช้า ซึ่งเป็นความเสียหายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทั้งสิ้น ดังนั้น ควรออกเป็นกฎหมายได้หรือไม่ว่า
บุคคลที่ฟ้องร้องต้องมีกรอบอะไรที่ฟ้องได้
- ประธาน ขอให้สานักงาน ก.พ.ร. หารือกับ สผ. ในการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น ว่า
จะต้องทาอย่างไร มีวิธีการอย่างไร ที่ติดจริงๆ คือ กฎหมาย ถ้าเป็นระเบียบต้องแก้ได้ ถ้าติดกฎหมายแก้ไม่ได้
และหากมีเรื่องฟ้องร้อง ผู้ฟ้องเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนการที่ให้ผู้ฟ้องร้องต้องรับผิดชอบอาจมองได้สอง
แนวทาง แนวทางที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องฟ้องจริง ไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้ง ในกรณีที่เป็นประชาชนจริงๆ ซึ่งอาจถูก
กระทบสิทธิ แนวทางที่สอง เป็นภาคธุรกิจ อาจมีเรื่องผลประโยชน์จึงอาจมี การแกลังกัน ต้องฝากไปกับท่าน
รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ที่ดูแลเรื่องปรับปรุงระเบียบกฎหมายทั้งหลายต่อไป
- ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ให้ข้อสังเกต เรื่องการร้องเรียนว่า ควรมีการกาหนด
กรอบ เช่น อย่างน้อยคนร้องเรียนเข้าชื่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ไม่ใช่ใครไม่เกี่ยวข้องก็มาร้องเรียนได้ ควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในพื้นที่หรือเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น
โดยตรงที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบ จึงมีสิทธิร้องเรียนได้ เป็นต้น
- ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ให้ข้อมูล เรื่อง EIA ว่า ในการสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 กระบวนการพิจารณา EIA จะมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการฯ ประมาณ
5 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาแก้ไข 4 ดือน ดังนั้น หากต้องถูกแก้ไข 5 ครั้ง จะรวมเป็นเวลาการพิจารณา 20 เดือน
แต่รัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาช่วย เป็นลักษณะ open group คือ ให้มีการตั้งคณะกรรการชานาญการระหว่า งครั้งที่
5 และ 6 ไปร่วมกันทางานนอกรอบก่อน (working group) เพื่อปิดประเด็นคาถามของ และเกิดความชัดเจน
ในทุกประเด็น ทาให้การพิจารณา EIA ที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 20 เดือน ทาได้ภายในสามเดือน สนามบิน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 EIA ผ่านเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ขณะนี้สามารถวางท่อน้ามันใต้ดินได้แล้ว นั่นเพราะ
มีขั้นตอนการทางานข้างนอกก่อน ปัญหาเรื่อง EIA ในสนามบินอื่นที่มีโรงจอดรถหรือมีอะไรต่างๆ รวมอยู่ใน
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โครงการ ก็จะช้าไปด้วยเพราะ EIA ทั้งโครงการไม่ผ่าน หากสามารถทาได้ต้องดึงบางเรื่องที่เดือดร้อนก่อน
ออกมาจากโครงการ โดยไม่ต้องรอ EIA ผ่านทั้งโครงการ ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้
- ประธานเห็นว่าวิธีการตามที่ผู้แทนการท่าอากาศยานไทยให้ข้อมูล อาจนาไปเป็น model ได้
- ผู้แทน สผ. ให้ข้อมูลว่า กรณีสนามบิน สุวรรณภูมิ เป็นกรณีที่มีคนร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบเรื่องเสียง และการท่าอากาศยานฯ ยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชย ประชาขนจึงร้องเข้ามาจานวนมาก
ลักษณะนี้ต้องนาไปประกอบการพิจารณาทาสรุป ของ คชก. อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ สผ. รับที่จะไป
ปรั บปรุ งแก้ไข ตอนนี้ มี พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ ที่ สผ. ต้องแจ้งผลการพิจารณาภายในเจ็ดวัน
หลั งจากที่มีมติเห็ น ชอบ สผ. ได้ พยายามประสานกับผู้ ประกอบการและบริษัทที่ปรึกษาให้ ดาเนินการให้
เรียบร้อย
- ผู้แทน ปตท. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผังเมือง ว่าเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเป็นโอกาส
การลงทุน สิ่งที่แก้ไขไปแล้วอยู่ ระหว่าง process คือ เรื่องของบัญชีแนบท้าย เรื่องผังสี เรื่องข้อกาหนดที่ดิน
สิ่งเหล่ านี้ คือ กลไกการกระจายอานาจไปท้องถิ่น ให้ เป็น ผู้ เสนอ แต่ยัง มีห ลายประเด็นที่เป็นปัญหา เช่น
โรงงานเดิมซึ่งเป็นโรงงานหลักของจังหวัดนั้นๆ แล้วผังใหม่เป็นสีเขียว ประเด็นจะให้ย้ายไปสร้างที่อื่นก็เป็นสิ่งที่
ยาก ทางออกยังมี ขึ้นอยู่กับว่าข้อกาหนดที่เป็นอานาจของผังเมืองจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
สามารถอนุโลม ถ้าเห็นว่ากิจการนั้นเป็นกิจการหลักของจังหวัดนั้นๆ
ประการที่สอง เรื่องบัญชีแนบท้าย แทนบัญชีแนบท้ายแบบเดิม ถ้าไม่ห้าม ก็คือ
สามารถทาได้ สิ่งที่ต้องการ คือ ผังเมืองที่ประกาศไปแล้วต้องแก้ไขใหม่หมด
เรื่องสุดท้ายที่สาคัญ เรื่องผังเมือง ประเด็นที่จะขอหารือ ผังเมืองมีขั้นตอนทั้งหมด
18 ขั้นตอน ซึ่งเอกชนมองว่าขั้นตอนตรงนี้มีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน หากเป็นไปได้ควรจะพิจารณาปรับปรุง
ลดขั้นตอนให้เหมาะสม เรื่องที่สองในขั้นตอนดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการกาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่ละขั้นตอน
บางขั้นตอนกาหนดไว้แต่ยังช้าไป ทาอย่างไรทาให้ได้ตามเป้าหมาย คาถาม คือ สิ่งเหล่านี้นักลงทุนจะไม่มั่นใจ
ว่าสุดท้ายจะทาได้ ในเรื่องขั้นตอนอีกปัญหาหนึ่ง คือ การดาเนินการของท้องถิ่น แต่ละขั้นตอนจะมีประเด็น
ของผังเมืองจังหวัด เช่น กรณีมาบตาพุต ขั้นตอนบางขั้นตอนอยู่ในอานาจของจังหวัด ค้างเป็นปี แล้วไม่มีการ
เร่งรัดหรือมีระยะเวลาชัดเจนว่าจะจบเมื่อใด ดังนั้น ขอให้ช่วยพิจารณา 3 เรื่อง 1) มีการทบทวนขั้นตอนการ
พิจารณาผังเมือง 2) ควรมีระยะเวลาที่ชัดเจน 3) เมื่อระยะเวลาชัดเจนแล้วควรมีกลไกในการดาเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนนั้นๆ
- ประธาน กล่าวว่า เรื่องผังเมือง กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าภาพเรื่องนี้อยู่ เข้าใจว่าเอกชนก็อยู่ในคณะทางานชุดนี้ด้วย ส่วนใหญ่ปัญหาในการทาธุรกิจของภาคเอกชน
เราให้ความสาคัญแต่เรื่องดี อย่างไรก็ตามถ้าติดปัญหาเป็นเรื่องกฎหมายซึ่งจาเป็น เรื่องความเป็นอยู่ประชาชน
ซึ่งจาเป็น ดังนั้น ให้ภาครัฐทาทุกอย่างตามที่ขอก็เป็นไปไม่ได้ ส่วนภาครัฐที่เป็นห่วง คือ การติดยึดกับระเบียบ
ข้อเสนอแนะของผู้แทน ปตท. ให้รับไปส่งต่อคณะกรรมการที่มีกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพไปพิจารณา
- ส านักงาน ก.พ.ร. (ผอ.อารีย์พันธ์ เจริญสุ ข) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรื่องผั งเมือง
จะต้องกาหนดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกฯ
3. ด้านการชาระภาษี
ในการนาเสนอ นายกรัฐมนตรี ในวันนั้น ไม่ได้มีประเด็นอะไรมาก ยกเว้น ที่เลขาธิการ
ก.พ.ร. นาเสนอว่าการวัดของ World Bank มีข้อสังเกตว่ามีการวัดภาษีซ้าซ้อนอยู่หลายรายการ ทาไมประเทศ
ไทยมีถึง 22 รายการที่ต้องเสียภาษี โดย 12 รายการอยู่ที่สานักงานประกันสังคมให้นายจ้างต้องไปจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคม จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ให้สานักงานประกันสังคมปรับลดขั้นตอนการชาระเงินสมทบ หรือ
รณรงค์ให้ผู้ป ระกอบการมาจ่ ายเงินผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะ World Bank จะไม่นับ ว่าเป็นการ
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ให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีผู้ใช้บริการน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ได้ทราบว่าผู้ประกอบการไม่นิยม
ใช้การชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ แ จ้ ง ว่ า ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง ให้ ไปดูเรื่ องการช าระภาษี ซึ่ง ได้มีการหารือ กับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง กรมภาษี รวมทั้ง
ธนาคารที่ขอให้เข้าเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่จะทาจุดเสียภาษีจุดเดียวได้ โดยความคืบหน้าของกรมเกี่ยวกับภาษี
ทั้ง 3 กรม พร้อมที่จะดาเนินการ และที่ทาเสริมอีกเรื่อง คือ single sign on ของการเสียภาษี ซึ่งถ้าบริษัทที่
ต้องเสียทั้งภาษีรายได้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร จะนาเข้าระบบนี้ ข้อมูล พื้นฐานของบริษัทจะเชื่อมโยง
กัน รวมทั้งประกันสังคม ทาให้การเสียภาษีสะดวกมาก มีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก จุดชาระภาษีจุดเดียว เช่น
ใช้บริการ ณ ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ดาเนินการ
- ประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติอาจยังทาได้ยาก ถ้าผู้ประกอบการยัง
เลี่ยงภาษีอยู่จะไม่ยอมใช้ระบบ เนื่องจากการใช้ออนไลน์ทุกอย่างจะทาให้ตรวจสอบได้ สิ่งที่กาลังดาเนินการจะ
สอดคล้องกับสิ่งที่เราพยายามผลักดันว่าต้องการให้ทุกคนทาภาษีให้ถูกต้องให้มีบัญชี เดียว กาลังจะเตรียมเข้า
ครม. ระบบหนึ่งบัญชีจะทาให้การ implement เรื่องที่จะมีจุดชาระอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวได้ผล เป็นเรื่อง
ความคุ้มค่าที่จะชาระภาษี
- ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวว่า เรื่องการให้ธุรกิจมีบัญชีเล่มเดียว เชื่อว่าจะ
เป็นการพลิกโฉมของประเทศ เรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความรู้ทางด้านบัญชี ควรจะ
เรียนรู้เรื่องการหักค่าใช้จ่ายใดได้หรือไม่ได้ ที่สาคัญธุรกิจ SMEs ที่ไม่เคยเรียนรู้ว่าอะไรหักได้หรือไม่ได้ ส่วน
ใหญ่ให้คนทาบั ญชีจัดการ เขาไม่พยายามที่จะเรียนรู้ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า ไทย ยินดีร่วมกัน
สนับสนุนในเรื่องการเปลี่ยนไปใช้ระบบบัญชีเล่มเดียว เพราะในระยะยาวจะส่งผลดีต่อภาคเอกชนและภาครัฐ
สาหรับการหาข้อมูลว่าบริษัทใดที่ทาบัญชีเล่มเดียว สามารถทาการ survey ได้
หรือสอบถามธนาคาร ซึง่ ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เปิดบัญชีสองเล่ม เพราะมีการปล่อยกู้ คนที่ใช้วงเงินแบงค์กว่า
เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ใช้วงเงินแบงค์ในการทาธุรกิจ ถ้า survey อาจกลับมาสารวจอีกครั้ง ใน 6 เดือน หรือ 1 ปี
สามารถสอบถาม (survey) ผ่านธนาคารได้ว่าลูกค้าท่านตอนนี้นาบัญชีใดมายื่นขอกู้ หรือนาบัญชีมาตรวจสอบ
ว่ายังมี transaction อยู่หรือไม่ก็ได้
- ผู้ แ ทนส านั ก งานประกั น สั ง คม ได้ ร ายงานความก้ า วหน้ า เรื่ อ งการท าระบบ
e-payment ของสานักงานประกันสังคม ว่ามีการดาเนินการมานาน แต่นายจ้างไม่ค่อยจะสนใจการมาใช้
ระบบ e-payment ก็ถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลมาดาเนินการในเรื่องการปรับปรุงบริการการชาระภาษี ในส่วน
สานั กงานประกัน สั งคม ได้ จั ดทา action plan ใหม่ โดยจะมีการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานของ
ประกัน สั งคม การทา e-payment ร่ ว มกับธนาคาร ซึ่งได้ เริ่มดาเนินการหารือกับธนาคารตั้งแต่เดือ น
พฤศจิกายนที่ผ่านมา หน่วยงานคาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 และจะจัดทา
MOU กับทุกธนาคารในเดือนมกราคม 2559 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในที่นี้ขอถือ
โอกาสแจ้งผู้แทนสมาคมธนาคารไทยว่า สานักงานประกันสังคมจะมีหนังสือเชิญธนาคารมาประชุมในเรื่องการ
ปรับปรุงโปรแกรมเรื่องการรับเงินสมทบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดตัวใหม่ในวันที่ 18 เมษายน 2559
- ผู้ แ ทนสมาคมธนาคารไทย กล่ า วว่ า กรณี ก ารส ารวจตามที่ ป ระธานสภา
อุตสาหกรรมฯ กล่าวไว้ ในอนาคตท่านประธานอาจไปคุยกับทางธนาคารได้ ส่วนที่สานักงานประกันสังคมฝาก
กลับไปจะรีบไปหารือผู้รับผิดชอบในสมาคมโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับระบบทางด้านไอทีต่อไป
ส่วนเรื่องการชาระภาษี มีหนึ่งประเด็นที่จะสอบถาม เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ ซึ่งได้มีการเสนอประเด็นมาตั้งแต่การประชุมครั้งแรกๆ เรื่อง doing business และได้ไปหารือกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกรมสรรพากรแล้ว ขอทราบว่าปัจจุบันสถานะของเรื่องเป็นอย่างไร
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- ประธาน กล่ า วว่ า มาตรการอะไรที่ ต้ อ งด าเนิ น การต่ อ ก็ ค วรท าให้ ไ ด้ ต าม
ก าหนดเวลา สิ่ ง ที่ น่ า คิ ด คื อ ควรจะเป็ น มาตรการถาวรหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ ใ ช่ ม าตรการถาวรอาจจะเป็ น บาง
Transaction เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างประเภทรายได้ เป็นต้น
4. ด้านการท่องเที่ยว Visa และ Work permit
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 แบ่งเป็นสอง
ส่วนใหญ่ๆ คือ เรื่องของท่องเที่ยวและเรื่องของแรงงาน ในเรื่องท่องเที่ยว ให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ของการท่าอากาศยานไทย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการใช้ท่าอากาศยานไทยที่ค่อนข้างสูง อีกประเด็นหนึ่งคือ
ความแออัดในท่าอากาศยานไทย ทั้งเรื่องการจราจรทางอากาศและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน และเรื่องระบบ
การขนส่งระหว่างสนามบินว่าเป็นอย่างไร ในส่วนนี้ทางท่าอากาศยานให้ข้อมูลมาว่าเรื่องการลดความแออัด
ทุกสนามบินใหญ่ๆ ของประเทศไทยได้ดาเนินการหลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เรื่องการลด
ความแออัด ได้นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ตั้งแต่เรื่องการเช็คอิน อัตโนมัติ เรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัมภาระ
ของผู้โดยสารอัตโนมัติ และการคัดกรองล่วงหน้าทาให้ขั้ นตอนการตรวจหนังสือเดินทางน้อยลง มีเครื่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้งขาเข้าขาออก สามารถอานวยความสะดวกสาหรับคนเข้ามาในประเทศ และลด
ความแออัดของการเข้าเมือง นอกจากนี้ ท่าอากาศยานไทยยังได้ร่ว มกับ ตม. ในการพัฒ นาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการขอวีซ่าและขั้นตอนการให้บริการภายในสนามบิน มีการขยายพื้นที่พักรอผู้โดยสาร ใน
ส่วนของการทาคาขอวีซ่า on arrival ตม. ได้มีการทาเคาน์เตอร์ถ่ายรูป เพื่อทาหลักฐานเอกสารในการขอวีซ่า
ก็ช่ ว ยอานวยความสะดวกได้ มากขึ้ น นอกจากนี้ยั งมี โ ครงการจะท าเรื่อ ง Smart Travel เพื่ อผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเครื่องบิน คนที่เข้ามาในประเทศเมื่อเห็นข้อมูลนี้แล้วก็สร้างความเข้าใจได้มากขึ้น
ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการปรับปรุงลานจอดเครื่องบิน เพิ่มขยายลานจอด
เครื่องบิน มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศใหม่ และมีการปรั บปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้
เป็นท่าอากาศยานภายในประเทศ จะทาให้ท่าอากาศยานรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเชียงใหม่ได้มากขึ้นและ
ลดความแออัด รวมทั้งท่าอากาศยานที่เชียงรายขณะนี้อาจจะยังไม่มีปัญหาเท่าไร เพราะยังมีศักยภาพรองรับ
คนได้ นี่คือข้อมูลที่ได้จากท่าอากาศยานไทย สิ่งที่ยังไม่ได้ตอบกลับมาคือการพัฒนาสนามบินที่อู่ตะเภา และ
การพัฒนาระบบการขนส่ง เข้าใจว่าเป็นความเกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคม
ประเด็นที่สอง เรื่องแรงงาน ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลความต้องการแรงงาน
ของประเทศ ในการประชุมกับนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงแรงงานรับที่จะเป็นเจ้าภาพในการเก็บข้อมูลเรื่อง
แรงงาน โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้ข้อมูลจาก BOI ว่าได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นสองกลุ่ม
กลุ่ ม แรก ความร่ ว มมือ กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จการค้ า ส านั ก งานรัฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกระทรวงไอซี ที
สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะทาระบบร่วมกัน พัฒนาระบบไอทีเพื่อลดการบันทึกข้อมูลในเรื่อง
เดียวกัน เพื่อที่ว่าผู้เข้ามาลงทุนจะไม่ต้องส่งเอกสารซ้าซ้อนกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ BOI อีกส่วน
หนึ่ง BOI ร่วมกับกรมการจัดหางาน สานักงานตรวจคนเข้ามเมืองจะทาระบบ single visa and work permit
ช่ว ยให้ ก ระบวนการขอในการรั บ การส่ งเสริ มการลงทุ นสะดวกมากขึ้น ส าหรั บเรื่ อง วี ซ่า กระทรวงการ
ต่างประเทศได้แจ้งว่าการทาขอวีซ่า รหัสบี คือ วีซ่าในการเข้าทางานหรือมาติดต่อธุรกิจ ได้ปรับปรุงบริการ ลด
จานวนเอกสารประกอบการขอตรวจตราบีลง ใครที่เข้ามาในประเทศกลุ่มที่มีบัตร APEC Business Travel
Card เดิมกระทรวงการต่างประเทศจะอนุญาตให้เข้ามาสามปี ขณะนี้ขยายเป็นห้าปี
ความเห็นของที่ประชุม
- รองปลั ด กระทรวงคมนาคม ได้ ชี้ แ จงว่ า ระบบพั ฒ นาขนส่ ง มวลชนที่ เ ชื่ อ มกั บ
สนามบิน ขณะนี้สนามบินหลักๆ ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมต่อการเดินทางในช่วงที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่
เป็นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ ตาม การเชื่อมโยงสนามบินขณะนี้เราเปิดกรุงเทพไปสุวรรณภูมิ ที่อยู่ในแผนการ
เชื่อมโยงสุวรรณภูมิ -ดอนเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมนาเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีที่จะต่อเชื่อม
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จากสถานีพญาไทไปยังบางซื่อ ส่วนแรกดาเนินการที่บางซื่อก่อน เนื่องจากส่วนที่จะไปถึงดอนเมืองอยู่ระหว่าง
การปรับแบบ เพราะว่าจะต้องให้มีความสอดคล้องกันระหว่างรถไฟ โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ไทย-จีน
และในส่วนของแอร์พอร์ตลิงค์ ที่จะไปดอนเมือง สาหรับสุวรรณภูมิไปท่ าอากาศยานอู่ตะเภา เราใช้โครงการ
รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพไปพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาตาม พรบ. พ.ศ. 2556 คาดว่าภายในสี่เดือน
การรถไฟจะศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายน คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2559 จะเสนอผลการศึกษาจาก
สุวรรณภูมิจะเชื่อมไปยังสถานีลาดกระบังไปพัทยา ไประยอง
ท่าอากาศยานของภูเก็ต ขณะนี้สานักงานแผนและนโยบายการขนส่ง ได้มีการศึกษา
ระบบที่จะเชื่อมระหว่างตัวเมืองไปยังสนามบินและไปยังสะพานสารสิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นจะนาเสนออนุมัติโครงการจาก ครม. เพื่อดาเนินการในปีต่อไปครับ
- ผู้แทนสภาหอการค้าไทย (นายกลินท์ สารสิน) ได้แจ้งว่า เรื่องการท่องเที่ยวได้เคย
เสนอไปว่า ควรยกเลิกการกรอกเอกสาร ตม.6 สาหรับคนไทยที่ออกนอกประเทศหรือเข้าประเทศ เพราะ
เอกสารกรอกแล้วไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เรื่องที่สอง คนเข้าประเทศไทยที่สุวรรณภูมิแถวค่อนข้างยาว ส่วน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบริการสาหรับคนไทยเท่านั้น แต่ชาวต่างชาติคิวยาวมาก สาหรับเรื่อง Work Permit
ยกตัวอย่างเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (expert) มาพูดบนเวทีต่างๆ มาสัมมนา มาประชุมบริษัทเขาเอง ต้องมี
Work Permit หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
- ผู้แทน BOI ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของ Work Permit กับวีซ่า BOI ได้ทางาน
ลักษณะ one stop service เพื่ออนุญาต Work Permit และใบอนุญาตทางานให้กับนักลงทุนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้จัดทาลักษณะ e-service คือ ให้ผู้ยื่นคาขอ
ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4
หน่วยงาน ทาให้การยื่นมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากลดความซ้าซ้อนในการยื่นเอกสารของหน่วยงาน ไม่
ต้องยื่นเอกสารทุกครั้งที่ยื่น คาดว่าจะลดเวลาการพิจารณาอนุญาตได้จากเดิม 15 วันเหลือ 5 วัน
- ประธาน กล่าวว่า เรื่องท่องเที่ยว เรื่องการท่าอากาศยาน แม้ปัจจุบันจะทาได้ดีขึ้น
มากแล้ว แต่ควรพิจารณาปรับปรุงให้ได้มากกว่านี้ คิวในการตรวจคนเข้าเมืองควรประมาณ 10-15 นาที ถ้า
ครึ่งชั่วโมงจะถือว่านาน เช่นเดียวกับจีนยุคแรก ซึ่งปัจจุบันจีน ปรับปรุงเร็วมาก ขณะที่ปริมาณคนเดินทางเขา
ประเทศมากกว่าประเทศไทย ยังสามารถทาให้รวดเร็ว ได้ ขอให้การท่าอากาศยานนาไปพิจารณาด้วย เข้าใจว่า
อาจจะมีการปรับปรุงขยายช่องเพิ่มขึ้น และฝากฝ่ายเลขานุการไปหารือกับ ตม. เรื่องการกรอกแบบ ตม. 6
ด้วยว่ายังมีความจาเป็นอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกได้หรือไม่ตามที่สภาหอการค้ามีความเห็น
- ผู้ แ ทนสภาหอการค้ า ไทย ขอเสริ ม เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว กรณี โ รงแรมที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้ เวลา 14.00-17.00 น. ห้ามขายแอลกอฮอล์ ซึ่งการขายดังกล่าวเป็นการขายอยู่ในโรงแรม ในทาง
ปฏิบัติดูไม่สอดคล้องกัน เรื่องที่สอง ร้านอาหารที่อยู่ในระยะสามร้อยเมตรจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยห้าม
ขายแอลกอฮอล์ ร้านที่สามารถขายได้ถ้ามีใบอนุญาตเก่า ปัจจุบันประกอบธุรกิจใหม่ต้องดูว่าห่างจากโรงเรียน
หรือเปล่า ขณะนี้ยังพอได้ แต่ในอนาคตลาบากมากๆ เพราะโรงเรียนมี ทั่วกรุงเทพและทั่วจังหวัด ขอฝากเป็น
ข้อสังเกตไว้ด้วย
5. การท่าเรือ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลว่า เรื่องของการท่าเรือเป็นเรื่องที่ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี
หารือการต่อสัญญาของการเช่าพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับการนิคมอุตสาหกรรมที่แหลมฉบัง
ขณะนั้นที่พูดกัน คือ อายุของการเช่าและความชัดเจนในการดาเนินการต่อไปเป็นอย่างไร สานักงาน ก.พ.ร.
ได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้การนิคมอุตสาหกรรมต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน
ท่าเรือแหลมฉบังต่อเนื่องจากสัญญาเดิม นอกจากนี้การดาเนินการต่อไปคือการท่าเรือแหลมฉบังจะแจ้งให้การ
นิคมอุตสาหกรรมทราบต่อไป
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6. อาหารและยา

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า เรื่องอาหารและยา ในวันนั้นที่ประชุมร่วมกับ นายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ อย. ได้ ชี้แจงหลายเรื่อง แต่ ยังมีข้อเรียกร้องเข้ามาเรื่อยๆ ในหลายเวทีที่ส านักงาน ก.พ.ร. จัด
รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มอบให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายโชติ ตราชู เป็นหัวหน้า
ทีมไปแก้ปัญหา อย. นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้เป็นประธาน
การประชุมร่วมกันระหว่าง อย. ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณา เพราะธุรกิจทีต่ ้องขอ อย. เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออก มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมากกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี ขอบเขตงานของ อย. มากมาย ในแต่ละปีจะมีคาขอด้านอาหาร
ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคาขอ ด้านยาพันกว่าคาขอ และด้านอื่นๆ ห้าหมื่นคาขอ แม้กระทั่ง OTOP เอง ที่คาขอ
แต่ละปี เป็นเรื่องอาหารสองหมื่นห้าพันรายการด้วย ดังนั้น สิ่งที่ อย. ต้องให้ความสาคัญ คือ การให้ใบอนุญาต
แล้วไปกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาหลายเรื่องได้รับการแก้ไข แต่ยัง
มีประเด็น เรื่องกระบวนการพิจารณาของ อย. ทึ่จะต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ (expert deliver) มี
ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับเนื้อหาหรือวิชาการที่จะต้องตรวจ ทาง อย. จึง
ต้องการการสนับสนุนจากกรมบัญชีกลางที่มาพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนให้กับ expert ด้านนี้ว่าจะเป็นอย่างไร
เรื่องที่สอง ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมารับเป็นหน่วยตรวจแทน โดย อย. ทา
หน้าที่เป็น accredit ให้
เรื่องที่สาม อย. อาจต้องมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย กลุ่มที่
มีเสี่ยงมาก เข้าระบบ Risk Assessment เพื่อที่เวลาประเมินจะได้ปรับ process ให้เร็วขึ้น ในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่า รวมทั้งเรื่องการวางระบบ e-submission ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ อีกประเด็นหนึ่ง อย. เป็น
หน่วยงานที่ใช้เอกสารมากในการยื่นคาขอ เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพ ประกอบกับ พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกฯ ไม่ให้รับเอกสารเพิ่มเติมจากที่ขอครั้งแรก ทาให้ อย. ใช้วิธีการขอเอกสารให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะ
ได้ไม่ขอเพิ่ม แต่การนาระบบ e-submission จะช่วยให้ส่วนหนึ่งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ง่ายขึ้น และอีกปัญหาหนึ่งที่ภาคเอกชนเสนอมา เนื่องจากเวลา อย. รับเอกสารต้องตรวจเอกสารให้เสร็จ อย. จึงนา
ระบบการจองคิวผ่านอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แต่การจองเข้าไปครั้งหนึ่งกว่าจะได้ คิว คือ3 เดือน ภายหลังได้รับใบ
นัดแล้วจะสามารถตรวจสอบได้ ทาให้มีช่วงระยะเวลาการรอคอยคิวนาน และเพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าว อย.
กาลังเสนอร่างแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งได้ทราบว่าถูกส่งคืนมาทบทวน
หลายครั้งแล้ว รวมทั้งเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งเป็นเรื่องยาก ดังนั้น ในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ในวันนั้น ได้ให้คาแนะนาว่า อาจจะดึงบางเรื่องเสนอไปก่อน ถ้าแก้ไข พ.ร.บ. ยาทั้งฉบับ อาจใช้เวลานาน
- ผู้แทน อย. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องระบบคิว เนื่องจากผู้ประกอบการมีจานวน
มากและเจ้าหน้าที่มีจานวนน้อย และต้องดาเนินการตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ อย. จะต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เพราะสามารถขอเอกสารได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งประเด็น นี้ได้ขอหารือ
สานักงาน ก.พ.ร. แล้วแต่ยังไม่ได้รับคาตอบถึงความชัดเจนถึงการขอเอกสารได้ครั้งเดียว การทางานของ อย.
ต้องให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น ต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ช่วยตรวจสอบความปลอดภัย ในขั้นตอนนี้จึงไม่สามารถกาหนดได้ว่าจะต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จุด
นี้เป็นประเด็นสาคัญ เจ้าหน้าที่ของ อย. เมื่อได้รับเอกสารที่ผู้ประกอบการมายื่น จะต้องตรวจให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ใช้เวลามาก ทาให้แต่ละวันรับผู้ประกอบการได้น้อยลง ทาให้มีปัญหาเรื่องระบบคิว อย. ได้พยายาม
แก้ไขโดยเพิ่มช่ องบริ การมากขึ้น และพัฒ นาระบบ e-submission โดยภายในปี พ.ศ. 2559 คาดว่า จะมี
ผู้ใช้บริการผ่านระบบ e-submission เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ มีระบบขอจดแจ้งอัตโนมัติเครื่องสาอาง การนาเข้า
ต่อไปต้นปี 2559 อาจจะเริ่มได้ในระบบยาบางส่วน
สาหรับปัญหาที่ขึ้นทะเบียนล่าช้า ขณะนี้ส่วนของยาได้พยายามแก้ไขโดยมีการขอ
เพิ่ ม ค่ า ตอบแทนให้ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ปั จ จุ บั น เอกสารที่ ต้ อ งอ่ า นมี จ านวนมากต่ อ หนึ่ ง ต ารั บ ยา แต่ ไ ด้ รั บ
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ค่าตอบแทนเป็นหลักพันบาท ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นนายแพทย์ เป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัย จึงดาเนินการขอเพิ่ม
อัตราค่าตอบแทนไปกับกรมบัญชีกลางแล้ว อีกประการที่ต้องการแก้ไข คือ การเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจาก
ตาม พ.ร.บ. ยา กาหนดให้เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยา ใบละประมาณ 2,000 บาท เมื่อตารับยาได้รับ
ใบอนุญาตดังนั้น งานที่ยื่นเข้ามาเป็นจานวนมากแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตจะไม่ได้ค่าธรรมเนียม แต่หน่วยงานต้อง
ใช้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญภายนอกมากมาย ตรงนี้เป็นส่วนแนบท้าย พ.ร.บ. ยา ที่ต้องการแก้ไข
- ประธาน ให้ข้อแนะนาว่า อาจใช้วิธีออกเป็นกฎกระทรวงหรือเป็นอะไรก็ได้ ที่สามารถ
ทาได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการแก้ไขกฎหมาย หรือ outsource ไปเลย แล้วเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการใช้
แนวคิดเดียวกับการทาพาสปอร์ตของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่มีเหตุผลที่จะไปเพิ่ม เจ้าหน้าที่เพื่ออ่าน
เอกสาร จองคิวก็แบบเดียวกับวีซ่า ให้เอกชนดาเนินการโดยเราเป็นผู้กาหนดจะต้องเสร็จภายในกี่วัน
- ผู้แทนสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า หน่วยงานภาคเอกชนยินดี ไม่ว่าจะผ่านสภาหอการค้า
หรือสภาอุตสาหกรรมให้ตั้งหน่วยงาน outsource ขึ้นมาช่วย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาหรือ
นักวิจัยก็ได้ จะได้รวดเร็ว มีประเด็นเฉพาะหน้าขอฝาก ถ้าเป็นไปได้หากมีการขอใบอนุญาต อย.ขอให้พิจารณา
กรณีผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศไทยก่อนผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศ ได้หรือไม่ เพราะเมื่อภาคเอกชนผลิต
ของมาแล้ว ต้องรออีก 3-6 เดือน หากมีคู่แข่งก็จะเสียหายได้
อีกเรื่องหนึ่ง เป็นไปได้ไหมว่ายาบางอย่างที่ EU หรือยุโรป ผ่านการรับรองแล้ว
สามารถนามาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องขอ อย. อีก ได้หรือไม่ เช่น ยาต้านมะเร็ง เป็นต้น
- ผู้ แทนสภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย (คุณ กิตติฯ ) ได้ใ ห้ ความเห็ นว่ า การ
outsource ที่เคยหารือกัน Expert Reviewer ที่เป็นผู้อ่านรายละเอียดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ถ้าให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยตรวจสอบทุกอย่าง อย. ทาหน้าที่ approve หรือขึ้นทะเบียนอาจารย์มหาวิทยาลัย แล้ว
นาผลการตรวจของอาจารย์เหล่านั้นมา submit กับ อย. จะทาให้การออกใบอนุญาตรวดเร็วขึ้น
- ประธาน กล่าวว่า การดาเนินการ มี 2 ส่วน 1) ตรวจเอกสาร 2) ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ผู้อ่าน โดยให้แยกเป็น 2 ส่วน อะไรที่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูง จาเป็นที่ อย. ต้องตรวจสอบเอง อะไรที่
สามารถให้ outsource ได้ก็แยกออกไป เรื่องอาหารหรือยา ผู้ที่อ่าน document หรือเก็บ document
จะต้อง Reliability พอสมควร
- ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้ให้ข้อมูลประเด็นเรื่องค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ที่ อย. ได้
ส่งเรื่องมาให้ยังขาดเอกสารเกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็นในการขอปรับ เพราะว่าขอปรับจากเดิมที่เคยอนุมัติไว้
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ขอปรับเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่ได้บอกเหตุผลความ
จาเป็นมา อยู่ระหว่างประสานกับเจ้าหน้าที่ ถ้า อย. ชี้แจงมาเร็วก็จะพิจารณาได้เร็ว
7. ด้านการบังคับคดี
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานที่ประชุมว่าขณะนี้ กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างการเสนอกฎหมาย
ใหม่เรื่องการฟื้นฟูธุรกิจ SMEs ที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้มอบหมายให้นายสมพล เกียรติ
ไพบูลย์ ช่วยพิจารณากฎหมายใหม่ให้ดาเนินการให้ทันภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทันรอบของการ
survey ของธนาคารโลก เรื่อง Doing Business
- อธิบดี กรมบังคับ คดี ให้ ข้อมูล ว่า กรมบังคับคดี และส านักงานศาลยุติธ รรมได้
ร่วมกันเพื่อปรับปรุงในส่วนของ e-Court เพราะธนาคารโลกจะวิเคราะห์จากประสิทธิภาพของกระบวนการ
พิจารณา ซึ่งต้องนา automation มาใช้ทุกระบบ ตั้งแต่ฟ้องคดีจนถึงตอนท้าย ส่วนนี้เองมีข้อดี คือ ศาลแจ้ง
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับปลายปี นี้ในเรื่องคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องก็อยู่ที่ว่าจะทาให้เกิดขึ้นจริงในส่วน
ของการปฏิบัติที่เป็น automation อย่างไร ส่วนนี้ศาลรับไปพิจารณาให้
สาหรั บ กรมบั งคับคดี จะใช้ automation ในปี พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต่ใช้ระบบ
e-filing ประชาชนไม่ต้องเดินมาถึงสานักงานบังคับคดีในคาขอที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อน อันที่สอง e-payment
ต้นปี 2559 จะเริ่มดาเนินการที่เงินไม่เกินสามหมื่นบาทก่อน เพื่อให้สมดุลกับ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางมา
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สาม ระบบ e-Insolvency Case Management System ของระบบคดีล้มละลายทั้งระบบ คาดว่าจะดาเนินการ
ได้ในปี พ.ศ. 2560 ในคดีล้มละลาย สิ่งที่เป็นจุดอ่อนตอนนี้ คือ การสืบทรัพย์ของลูกหนี้ เพื่อจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้
ธนาคารโลกให้น้าหนักกับตัววัดนี้มาก แต่ประเทศไทยได้คะแนนน้อย ซึ่ง ใช้ระบบ honor system ลูกหนี้เดิน
มาแจ้งว่ามีหนี้เท่าไรเราก็เชื่อตามนั้น หน่วยงานมีประเด็นข้อมูลทรัพย์สินในส่วนของภาครัฐไม่น่าเป็นห่วง จะทา
MOU กับหน่ วยงานที่เป็นนายทะเบีย นของทรัพย์สินทั้งหมด จะเป็นระบบเชื่อมโยง สิ่งที่เป็นกังวล คือ
ทรัพย์สินที่อยู่กับธนาคาร กรมบังคับคดี จะขอหารือกับสมาคมธนาคารไทย ประเด็นคือ จะขอเข้าถึงข้อมูล
ลูกค้าธนาคารเป็นรายย่อย
นอกจากนี้ ประเด็นการแก้ไขกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่เข้า สนช. เรื่องยังอยู่ที่กฤษฎีกา
ซึ่งอาจทาให้ไม่ทันวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารโลกปิดการสารวจ ก็จะทาให้ประเทศไทยไม่ได้
คะแนนเพิ่ม และมีส่วนที่ยังขาดในประเด็นที่ธนาคารโลกวัดในกฎหมายอยู่ 2 ฉบับ คือ ส่วนของล้มละลายภาค
ฟื้นฟูกิจการธุรกิจ SMEs และ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี ที่ลดกระบวนการขั้นตอนอย่าง
มาก ซึง่ การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา
- ผู้แทนสานักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศาลได้มีการแก้ไข
ระเบียบที่ออกตามกฎหมายใหม่ ทาให้คู่ความยื่นคาฟ้องคดีได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ต้นปีหน้าจะใช้งานได้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ส่วนของ e-Court คงต้องใช้เวลาอยู่ เพราะมีข้อกฎหมาย
กระบวนการต้องระมัดระวังค่อนข้างมาก ถ้าจะใช้ได้ทั้งประเทศก็ต้องใช้เวลามากหน่อยครับ
- ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.อารีย์พันธ์ เจริญสุข) รายงานเพิ่มเติมว่า มีอีก 2 เรื่องที่ค้างอยู่
คือ เรื่องข้อมูลแรงงาน จะต้องมีการจัดทาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการผลิตแรงงาน เรื่องที่สอง การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รองปลัดกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า
จะมีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-พัทยา สองเรื่องนี้ที่ค้างไม่มีการมอบหมายให้ไปดาเนินการต่ออย่างไร
- ผู้ แ ทนปลั ด กระทรวงแรงงาน ชี้ แ จงว่ า ได้ มี ก ารประชุ ม หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง
สาหรับประเด็นในวันนี้ จะขอนากลับไปเรียนปลัดกระทรวงแรงงานต่อไป และจะนาผลการดาเนินการกลับมา
รายงานอีกครั้งหนึ่ง
- รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้แจ้งข้อมูลว่า กรณีการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา
อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ขณะนี้ขีดความสามารถอยู่ที่แปดแสน ถ้าเทอร์มินัลใหม่ สร้างเสร็จจะรองรับได้
สามล้านคนต่อปี แล้วมีแผนกาหนดไว้ว่าจะมีปรับในกรณีที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นห้าล้าน ในส่วนการเชื่อมโยง
คมนาคมได้ทาแผนบูรณาการเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการเชื่อมโยง เรื่องระบบรถไฟ
8. ประเด็นอื่นๆ
- ประธาน มีประเด็นเพิ่มเติมว่า มีเรื่องที่ภาครัฐด้วยกัน ตีความไม่เหมือนกัน เช่น
กรณี การเสียภาษีของนักลงทุนที่ได้รับสิทธิจาก BOI โดย BOI และกรมสรรพากรมีความเห็นไม่ตรงกัน ควรไป
หารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
---------------------------------------------------------------

