ทำอย่ำงไรให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ทำธุรกิจได้ง่ำยที่สุด ?
ดร.จิตเกษม พรประพันธ์
นางปัณฑา อภัยทาน
นางสาวพรพรรณ รุจิวาณิชย์
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทิศทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกาลังมีความชัดเจนมากขึ้นหลังเป็นที่ค่อนข้ าง
แน่นอนแล้วว่าประเทศสหรัฐอเมริกากาลังจะเปลี่ยนตัวผู้นาหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ท่ามกลางความคาดหวัง
ว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศจะคลี่ คลายลง การลงทุนระหว่างประเทศจะสดใสขึ้นตามการ
บรรเทาลงของวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หากการแจกจ่ายวัคซีนที่มีผลการทดสอบดีเยี่ยมเกิดขึ้น
วงกว้างในเร็ววัน จึงถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมยิ่งที่ เอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย
เอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เอกอัครรำชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เอกอัครรำชทูต
สหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ เอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันเสนอแนะ
แนวทำงกำรยกระดั บให้ไ ทยก้ำ วสู่ 10 อัน ดับประเทศที่ประกอบธุ ร กิจได้ง่ำ ยที่สุด ตำมมำตรฐำนของ
ธนำคำรโลก ในวันนี้จึงอยากเชิญทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อข้อเสนอซึ่งเปรียบได้กับเฉลยข้อสอบ ใน
มุมมองที่ประเทศต้นทางนักลงทุนมีต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เพื่อประเมินว่าเราจะเดินหน้าอย่างไร
ก่ อ นอื่ น ขอทบทวนว่ า รายงาน Ease of Doing Business Ranking ของธนาคารโลกสะท้ อ นว่ า
อันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจของไทยปรับดีขึ้นในทุกด้ำนจนมำอยู่ในอันดับที่ 21 จำกเกือบ
200 ประเทศ ในปี 2020 และปรับดีขึ้นชัดเจนในปี 2017 ซึ่งเป็นปีที่มีการเก็งข้อสอบผ่านการติวเข้มของที่
ปรึกษาจากธนาคารโลก โดยมิติที่มีคะแนนปรับดีขึ้นชัดเจน อาทิ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การขอส่งเสริมการ
ลงทุน การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการค้าดิจิทัล การทางานของแรงงานต่างด้าว การให้ใบอนุญาตและรับรอง
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ขณะทีข่ ้อเสนอแผนปฏิรูป 10 ประกำร ของคณะทูตฯ (รายละเอียดในตารางแนบ) ซึง่
ครอบคลุมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่กระบวนพิธีศุลกากร การขอใบอนุญาตราชการ การขอรับสิทธิ
สนับสนุนลงทุน ไปจนถึงการคลี่คลายข้อพิพาทและการบังคับคดีล้มละลาย ซึ่งมุ่งเน้นที่จะแก้อุปสรรคต่อกำร
ประกอบธุรกิจและกำรใช้ชีวิตของประชำชน
น่าสังเกตว่าข้อเสนอเหล่านี้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แม้หลายประเด็นจะได้รับการ
ขับเคลื่อน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กำรดำเนินกำรส่วนใหญ่มีผลต่อเศรษฐกิจ ไม่มำก และอำจยังไม่
สำมำรถช่วยแก้ปมอุปสรรคและปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจได้เพียงพอ ตัวอย่างที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนกฎหมายและยกเลิกกฎหมายซ้้าซ้อนแล้วกว่า 1 พันฉบับ จากทั้งหมด 1 แสนฉบับ
การเปิดใช้งานระบบประมวลภาษีศุลกากรล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่บางกรณียังมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการค้าชายแดน การจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทาเป็น
เว็บไซต์กลางสามารถทาให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลความต้องการของหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดซื้อ ป้องกันการทุจริต กระตุ้นตลาด และเพิ่มขีดความสามารถของเอกชน การปรับปรุงกระบวนการ
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พิจารณาข้อพิพาทและคดีล้มละลายซึ่งช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาให้สั้นลงแต่ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมด้าน
ความชัดเจนและความโปร่งใสในการตัดสินคดีโดยเฉพาะการลดการใช้ วิจารณญาณเพื่อตัดสิน การเปิดใช้
Smart VISA Program เอื้อให้แรงงานต่างชาติที่มีฝีมือสามารถขอวีซ่าได้ระยะเวลา 4 ปี การขอใบอนุญาตอาหาร
และยา (อย.) ได้เริ่มใช้งานระบบการยื่นขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการขอขึ้นทะเบียนตารับยา
ระบบอนุญาตโฆษณาอาหาร ระบบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ โดยบริการบางด้านใช้
ระบบอัตโนมัติแล้ว แต่ยังมีคาขอค้างการพิจารณาอยู่จานวนมาก เป็นต้น
หำกต้องกำรให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ำยที่สุดในโลกตำมที่ท่ำน
ทูตเสนอ โดยให้เกิดผลในทำงปฏิบัติที่ลงรำยละเอียดกำรดำเนินกำรให้บริ กำรแก่ธุร กิจและประชำชน
ผู้เขียนขอเสนอเพิ่มเติมให้เร่งผลักดันกำรปฏิรูปกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเพิ่มควำม
ยืด หยุ่น และควำมคล่องตั วในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 3 ด้ำ น คือ (1) กำรปฏิรู ปกฎระเบียบ
(Regulatory Impact Assessment : RIA) (2) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางานภาครัฐ และ (3) กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บเพื่ อ ดึ ง ดู ด แรงงำนทั ก ษะสู ง จำกต่ ำ งประเทศ เข้ ำ สู่ ภ ำคกำรผลิ ต ที่ เ ป็ น
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภำพกำรผลิตของไทย และเอื้อให้เกิดกำรพัฒนำ
ทักษะแรงงำนไทย
1) ยกเลิกข้อกำหนดที่เ ป็น อุป สรรคต่ อกำรจ้ำ งแรงงำนต่ำ งชำติ เช่น การกาหนดทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าของบริษัทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว
2) ใช้กระบวนกำรทำงำนออนไลน์และพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว
ของกำรเคลื่อนย้ำ ยแรงงำนทักษะสูง เช่น การพัฒนาบริการขออนุญาตจัดทาวีซ่ าผ่ าน
ระบบออนไลน์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อตรวจสอบประวัติและยืนยันตัวตน
แรงงานต่างชาติ การพัฒนาแอปพลิเคชันและเชื่อมโยงข้อมูลรายงานตัวของแรงงานต่างชาติ
3) สร้ำงกลไกที่เอื้อให้เกิดกำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกแรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะสูงไปสู่แรงงำน
ไทย และกำรกระจำยตัวของกำรจ้ำงแรงงำนทักษะสูงไปยังสำขำเศรษฐกิจเป้ำหมำย อาทิ
การกาหนดสัดส่วนแรงงานต่างชาติทักษะสูง ต่อแรงงานไทยสาหรับงานที่ใช้ความรู้เฉพาะ
ด้าน และการกาหนดมาตรฐานสัญญาเพื่อการถ่ายโอนความรู้จากบริษัท/แรงงานต่างชาติ
4) พัฒนำระบบกำรให้ควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์แก่แรงงำนต่ำงด้ำว
2. พัฒนำแพลตฟอร์มรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงภำครัฐ เพื่อยกระดับกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ รวมถึงเพิ่มควำมคล่องตัวและลดต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจและดำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของภำคเอกชน
1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพื้น ฐำนของประชำชนโดยเน้น บูร ณำกำรเชื่ อ มโยงฐำนข้ อ มู ล
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้งานบริการประชาชนมีความคล่องตัว มีต้นทุนต่า รวมถึง
เอื้อให้เกิดการออกแบบและประเมินผลนโยบายที่ถูกต้องแม่นยา อาทิ ข้อมูลสิทธิทางสังคม
ขั้นพื้นฐาน ข้อมูลการโอนที่ดินและการประเมินภาษีที่ดิน เป็นต้น
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2) กำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลบริ ษัท เพื่ออานวยความสะดวกส าหรับภาคธุรกิจ และลด
ต้นทุนในการทาธุรกรรม อาทิ ข้อมูลการให้สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษี
3. สนับสนุน กำรปรั บโครงสร้ ำงเศรษฐกิจโดยใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนำประเทศให้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่บริบทเศรษฐกิจใหม่ (New Normal) ที่มีควำมท้ำทำยมำกกว่ำเดิม
1) เปลี่ยนกำรออกกฎเกณฑ์แ ละมำตรฐำนด้ำ นดิจิทัลจำกเดิม ที่ “สำมำรถทำได้เ ฉพำะ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่ำนั้น (positive list)” เป็น “สำมำรถทำได้ทุกวัตถุประสงค์
ยกเว้ น กรณี ที่ ห้ ำ มไว้ บ ำงรำยกำร (negative list)” เพื่ อ สอดรั บ การปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถสนับสนุนโมเดลธุรกิจ
ที่คิดนอกกรอบให้เติบโตได้ เช่น Driverless car หรือ Sharing Economy
2) พัฒนำระบบกำรขึ้นทะเบียน/ขออนุญำต/และตรวจสอบสินค้ำผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เน้ น ลดควำมยุ่ ง ยำกและต้ น ทุ น ของกระบวนกำรท ำงำน โดยการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสินค้าที่พัฒนาหรือผลิตโดยใช้นวัตกรรม
3) ปลดล็อกข้อจำกัดด้ำนห้องปฏิบัติกำร บุคลำกร หรือผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบหรื อ
พัฒนำคุณภำพสินค้ำ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม
4) พัฒนำแพลตฟอร์มกำรค้ำดิจิทัล ให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศ และ
สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเดิมสู่ Digitalized Enterprise
หากไทยสามารถใช้โอกาสทองผลักดันข้อเสนอจากประเทศต้นทางการลงทุน ซึ่งได้ เริ่มดาเนินการมา
บ้างแล้วให้เกิดผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ โดยอาศัยประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ก้าวกระโดด การติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศแรกของโลกที่มีความง่ายในการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก คง
ไม่ไกลความจริง
-------------------------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

3/4

ข้อเสนอคณะทูต สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ปุ่น
เทียบเคียงกับอันดับประเทศไทยในด้ำนกำรประกอบธุรกิจได้ง่ำยของธนำคำรโลก
Indicator

ลำดับ

ข้อเสนอคณะทูตฯ

1

ลดขั้น ตอนพิ ธี ศุล กากรผ่ า นแดนสู่
ระบบดิจิทัล
จัดตั้งพิธีศุลกากรผ่านระบบบัญชีที่
สามารถระบุความเสี่ยง และมีระบบ
ประมวลภาษีศุลกากรทันสมัย
ทบทวนการอนุ ญ าตของราชการ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลด
ความซ้าซ้อน

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Rank2020
2020
(Best = 1
Worst = 190)

Indicator
Trading across
borders
Trading across
borders

Registering property
Dealing w/
construction permits
Starting a business
เพิ่มแพลตฟอร์มรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Starting a business
และท าให้ กระบวนการท างานเป็ น
ระบบออนไลน์ภายในปี 2568
ลดความซ้าซ้อนในการสมัครขอรับ Starting a business
การส่งเสริมการลงทุนของ BOI
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเดินหน้าสู่ Starting a business
การค้าดิจิทัล
ปฏิ รูป ข้อกาหนดเกี่ย วกับ แรงงาน Starting a business
ฝีมือและชาวต่างชาติ และขั้นตอน
การขอวีซ่าสาหรับแรงงานฝีมือ
เน้นความสาคัญและความโปร่งใส Enforcing contracts
เพื่อคลี่คลายข้อพิพาท
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบั ง คั บ คดี Resolving
ล้มละลาย ตีพิมพ์ดัชนีกฎหมายว่า insolvency
ด้วยการล้มละลายทั้งหมด
เพิ่ ม กระบวนการดิ จิ ทั ล ในการ Starting a business
อนุ มั ติ ของ อย. ออกเอกสารแบบ
ดิ จิ ทั ล แ ล ะ รั บ ล า ย เ ซ็ น
อิเล็กทรอนิกส์
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Score (0 worst - 100 Best)
2019 2018 2017 2016

%Change
from 2016
to 2020

62

85

85

84

84

84

0.7

62

85

85

84

84

84

0.7

67
34

70
77

69
72

69
72

68
72

67
72

3.2
7.8

47
47

92
92

92
92

92
92

85
85

83
83

11.7
11.7

47

92

92

92

85

83

11.7

47

92

92

92

85

83

11.7

47

92

92

92

85

83

11.7

37

68

68

68

66

66

3.7

24

77

77

76

74

72

6.2

47

92

92

92

85

83

11.7

