
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 

ร่างพระราชบัญญัติ บริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... 
  กฎหมายใหม่  แก้ไข / ปรับปรุง   ยกเลิก 
 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 

๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร   เพ่ือให้มีกฎหมายรองรับและก ากับดูแลองค์กรธุรกิจ
ประเภทใหม่ที่จัดตั้งโดยบุคคลคนเดียว ซึ่งมีลักษณะและความรับผิดคล้ายกับบริษัทจ ากัด อีกทั้งเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจ และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่อง
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก 

 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด   เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ 
หุ้นส่วนและบริษัท ก าหนดให้บริษัทจ ากัดจะต้องมีผู้ริเริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นจ านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป 
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและมีความรับผิดจ ากัด จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัดตั้งด้วยตนเองเพียงคนเดียวได้ ในทางปฏิบัติบุคคลดังกล่าวจึงต้องหาบุคคลอ่ืนมาร่วม
ลงทุน หรือหาตัวแทนมาร่วมเป็นผู้ก่อการโดยให้ถือหุ้นจ านวนเล็กน้อย ซึ่งตรงกับข้อมูลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่พบว่าในจ านวนบริษัทจ ากัดทั้งหมดในประเทศไทยกว่าร้อยละ ๘๔ มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียว 
ทีถ่ือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด ซึ่งเมื่อโครงสร้างการถือหุ้นเป็นเช่นนี้ การที่ผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัด ซึ่งมุ่งเน้นการก ากับดูแลการด าเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นจ านวนมาก โดยให้ผู้ถือหุ้นมีอ านาจในการตัดสินใจร่วมกันในรูปแบบของ
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น จึงเป็นกลไกที่ยุ่งยากและสร้างต้นทุนที่ไม่จ าเป็น
ให้กับบริษัทจ ากัดที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงรายเดียว การสร้างองค์กรธุรกิจประเภทใหม่ที่เป็นนิติบุคคล
และมีการจ ากัดความรับผิดซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารงานด้วยบุคคลเพียงคนเดียวได้ จึงเป็นการอ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว ซึ่งจะส่งผล
ให้มีผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยมากขึ้น โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะได้รับผลดีจากมาตรการ
ส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐจัดให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป 

 

๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
   ๑) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมาก มีการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเป็น
ตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี 
แนวทางการจดทะเบียนกิจการบริษัททั่วโลกก็เปิดโอกาสใหม้ีการจดทะเบียนบริษัทจ ากัดได้ด้วยบุคคล
เพียงคนเดียว เพ่ือส่งเสริมให้กิจการขนาดเล็กเข้าสู่ระบบ และรองรับมาตรการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ 
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 ภาครัฐจัดให้ กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายที่จะทบทวน ปรับปรุง พัฒนาเพ่ือก าหนดให้มีกฎหมายที่มี

ความทันสมัย อีกทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของ
สหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากความแตกต่างของกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศ โดยคณะท างานย่อยว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(MSMEs) ภายใต้คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (UNCITRAL) มี
ความมุ่งหมายส าคัญในการช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ประกอบการรายย่อย หรือระบบการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance) เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือแก่กิจการขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย โดยควรมีจุดเริ่มต้นจากการมีเครื่องมือที่เอ้ือต่อการจัดตั้งองค์กรธุรกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด 
“Think Small First” โดยมีมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและการด าเนินการ    
จดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ ประกอบกับรายงานของ Organisation for Economic 
Co–operation and Development (OECD) ที่ชี้ให้เห็นว่าขนาดขององค์กรธุรกิจมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ 

   ๒) ภาครัฐให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และก าหนดให้การช่วยเหลือและสนับสนุน 
SMEs เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ 
และเน้นการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ SMEs ในลักษณะของการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวง
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินนโยบาย  

 หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด   ส่งผลให้เอกชนไม่สามารถจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
และมีความรับผิดจ ากัดที่มีเจ้าของและบริหารงานด้วยบุคคลคนเดียวได้ จะต้องหาผู้ ร่วมลงทุนหรือ
ตัวแทนอีกสองคนมาเป็นผู้ริ่เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการประเมิน
จัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก 

 

๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง   มีทางเลือกเดียว คือ 
ต้องบัญญัติเป็นกฎหมาย เนื่องจากการก่อตั้งองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เป็นนิติบุคคลและมีการจ ากัด
ความรับผิด จะต้องตราเป็นกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็มี อาจมีสองทางเลือกในการด าเนินการ  คือ   
การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 
หรือการตราเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทจ ากัดคนเดียวเป็นการเฉพาะ 

  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร   เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่อาจแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ให้รองรับการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียวได้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัด
บัญญัติอยู่ใน บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ซึ่งตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญาจะต้องมี
คู่สัญญาอย่างน้อยสองคนหรือสองฝ่าย การจะก าหนดให้องค์กรธุรกิจมีเจ้าของเพียงรายเดียวได้  จึงไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ าต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะ 
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๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร   มีกฎหมายที่ก าหนดวิธีการในการจัดตั้งและ
ด าเนินการองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและมีการจ ากัดความรับผิด ซึ่งมีเจ้าของและบริหารงานโดยบุคคล
คนเดียวได้ เพ่ือจูงใจให้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย น าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีธรรมาภิบาลและบริหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและส่งผลต่อการประเมิน
จัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก 

 

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด   การมีกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดคนเดียว  
จะส่งผลให้เอกชนสามารถจัดตั้งองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่มีการจ ากัดความรับผิด โดยมีบุคคลคนเดียวเป็น
เจ้าของและบริหารงานได้ โดยเอกชนที่จัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว จะได้รับประโยชน์จากมาตรการของ
รัฐบาลที่ออกมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น มาตรการการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การสนับสนุนให้สถาบันการเงินเปลี่ยนสินเชื่อโดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้าไป
ค้ าประกันให้ และการได้รับการลดหย่อนลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการ     
รายใหม ่ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการมีกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียวจึงก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

 

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของประชาชนในรูปแบบองค์กร เพ่ือเป็น
ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก สร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร   ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดช่องทางการจัดตั้งองค์กรธุรกิจทีไ่ม่ยุ่งยาก และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในรูปแบบองค์กรที่มีการจ ากัดความรับผิด โดยสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยการมีเจ้าของเพียงคนเดียว 

 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด   ไม่มี 

  การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร   ไม่มี 
 
๒. ผู้ท าภารกิจ 
 

 ๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้    
    เนื่องจากการจัดตั้งให้มีองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่มีการจ ากัดความรับผิดในรูปแบบใหม่ ซึ่งมี

เจ้าของและสามารถบริหารจัดการด้วยบุคคลเพียงคนเดียว จะต้องมีการตราเป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถให้เอกชนท าภารกิจนี้ได ้
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  ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร   จัดตั้งให้มีองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่มีการจ ากัดความ
รับผิดในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีเจ้าของและสามารถบริหารจัดการด้วยบุคคลเพียงคนเดียว จึงเป็นภารกิจที่ภาครัฐ
มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนและก ากับดูแลการประกอบกิจการขององค์กร
ธุรกิจที่มีการจัดตั้งขึ้น เอกชนจึงท าภารกิจร่วมกับภาครัฐในฐานะของผู้ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 

 

 ๒.๒ เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด   ในเบื้องต้นการจัดตั้งให้มีองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่มีการจ ากัด
ความรับผิดในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีเจ้าของและสามารถบริหารจัดการด้วยบุคคลเพียงคนเดียว เป็นภารกิจ
ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรธุรกิจทุกประเภท แต่อย่างไรก็ดี อาจมีองค์กร
ธุรกิจบางกลุ่มที่มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลเพ่ิมเติม เช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเงิน 
เป็นต้น ในกรณีนี้กระทรวงพาณิชย์จะท าภารกิจร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว และมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานนั้น ๆ 

 

 ๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่ 
   ภารกิจการจัดตั้งให้มีองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่มีการจ ากัดความรับผิดในรูปแบบใหม่ ซึ่งมี

เจ้าของและสามารถบริหารจัดการด้วยบุคคลเพียงคนเดียว และรับจดทะเบียนและก ากับดูแลองค์กร
ธุรกิจดังกล่าวให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นภารกิจของราชการส่วนกลาง โดยกระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งมีประสบการณ์และความช านาญและมีระบบเทคโนโลยีรองรับในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าภารกิจดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน 

 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 

 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
                  หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่อง    
    (๑) การบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  
    (๒) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และ  
    (๓) พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
                  หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง   มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๗ ตาม รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                  ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 
                  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง ....... 
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 ๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่   ไม่สามารถใช้

มาตรการทางบริหารได้ 
  ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร   เนื่องจากเป็นการจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล

ในรูปแบบใหม่ จึงไม่อาจใช้มาตรการทางการบริหารได้ จ าเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติเพ่ือให้สามารถจัดตั้งและก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานและความรับผิดทางกฎหมาย
ขององค์กรธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้ 

 

 ๓.๓ ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้   เนื่องจากกฎหมายว่าองค์กรธุรกิจ
ในนานาประเทศทั่วโลกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยแนวคิดที่ส าคัญในปัจจุบันคือการท าให้การจัดตั้งและ
การบริหารงานองค์กรธุรกิจท าได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิมากขึ้น และมีต้นทุนลดลง โดยวิธีการหนึ่งที่หลาย
ประเทศก าหนดให้มี คือ การสร้างองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ เป็นนิติบุคคลมีการจ ากัดความรับผิดใน
ลักษณะเดียวกับบริษัทจ ากัด แต่สามารถจัดตั้งและด าเนินการได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวซึ่งเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจบางขนาดและบางประเภท ซึ่งในประเทศไทยเองก็ควรก าหนดให้สามารถจัดตั้งองค์กรใน
ลักษณะเดียวกัน จึงสมควรให้มีการตรากฎหมายที่ก าหนดวิธีการในการจัดตั้งและการบริหารงานองค์กรใน
ลักษณะเดียวกัน ในเวลานี้ 

 

 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก)  การใช้บังคับกฎหมาย 

                 ใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ท่ัวประเทศ เนื่องจาก   พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายในการจัด
ให้มีองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศเลือกใช้อย่างเท่า
เทียมกัน 

                   ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก.......................................... 
                   ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก ...................................................  
  (ข)   ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
                   ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก ....................... 
                   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด   บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมีเวลา
ในการเตรียมความพร้อมในการรับจดทะเบียนและในการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดคนเดียวที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ และเพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีเวลาที่จะศึกษารูปแบบและความรับผิดของบริษัท
จ ากัดคนเดียว เพ่ือให้สามารถจดทะเบียนจัดตั้งหรือเข้าท าธุรกรรมกับบริษัทจ ากัดคนเดียวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

                   ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ............. 
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 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น   เนื่องจากเป็นเรื่องของการ

จัดตั้งองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ จึงต้องตราเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
 

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 
        ควบคุม  ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)   ส่งเสริม 
       ระบบผสม 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว   เพ่ือให้มีการรับจดทะเบียนและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทจ ากัดคนเดียวให้มีการด าเนินการทีเ่ป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการควบคุม  
   เนื่องจากเอกชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพ่ือให้การแบ่งแยกความรับผิดระหว่างเจ้าของทุนและบริษัทจ ากัดคนเดียว 
เป็นไปอย่างชัดเจน และเพ่ือคุ้มครองเจ้าหนี้และบุคคลภายนอกที่ท านิติกรรมกับบริษัทจ ากัดคนเดียว 
๓.๗.๒  มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร   มีการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่นเดียวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ 
 คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร   มีความคุ้มค่าจากการรับจดทะเบียนที่สะดวก 
เพราะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการจดทะเบียน จึงท าให้การก ากับดูแลมีความคลอบคลุม
และมีประสิทธิภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

  ๓.๗.๓  มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร   จะมกีารออกประกาศนายทะเบียน 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจ ากัดคนเดียว ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจในการอนุญาตไว้อย่างชัดเจน 

  ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่   มี 
  ๓.๗.๕  มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ย่ืนค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร    
   จะมกีารออกประกาศนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัท

จ ากัดคนเดียว ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ การปฏิเสธค าขอ และการให้ยื่นค าขอใหม ่ไว้ด้วย 
  ๓.๗.๖  มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่    ไม่มีเนื่องจากเป็นการจดทะเบียนที่มีผลตลอดไปจนกว่า

จะเลิกบริษัท 
   มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่    ไม่มี 
 

 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร    ไม่มี 
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม ่    ไม่มี 
    หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น    ไม่มี 
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  ๓.๘.๓  องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่    ไม่มี 

    เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ    ไม่มี 
 

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร    จะมีการออกประกาศนายทะเบียน 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจ ากัดคนเดียว ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่ก าหนด 
        โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง           ระบบผสม     
 

 ๓.๑๑  การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด     เป็นการ
ก าหนดโทษทางอาญาในฐานความผิดและระวางโทษในลักษณะเดียวกับโทษทางอาญาที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 ๓.๑๒  ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร     เป็นการก าหนด
โทษทางอาญาในฐานความผิดและระวางโทษในลักษณะเดียวกับโทษทางอาญาที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 

 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันหรือไม่     
   ไม่มีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน เนื่องจากเป็นการจัดให้มีองค์กรทางธุรกิจที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับบริษัทจ ากัด แต่สามารถจัดตั้งและถือหุ้นได้โดยบุคคลคนเดียว ซึ่งแตกต่างบริษัทจ ากัดที่
จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ท านองเดียวกันที่มีอยู่    ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้รองรับการ
จัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียวได้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดบัญญัติอยู่ใน บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา 
ซึ่งตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญาจะต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยสองคนหรือสองฝ่าย 
การจะก าหนดให้องค์กรธุรกิจมีเจ้าของเพียงรายเดียวได้  จึงไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ าต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะ 
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๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 

 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย  
                   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
                   ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
  สามารถแบ่งผู้ได้รับผลกระทบจากการมีกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดคนเดียว ได้ดังนี้ 

๑. ผู้ประกอบการ 
- เชิงบวก ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและมีการจ ากัดความรับผิด    

ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารงานด้วยบุคคลคนเดียวได้ ซึ่งเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และลดความขัดแย้งใน
องค์กรระหว่างผู้ถือหุ้นได้อย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และ
สะท้อนโครงสร้างการถือหุ้นในองค์การธุรกิจในประเทศไทยได้ตรงตามความเป็นจริงยิ่งขึ้น 

- เชิงลบ เมื่อผู้ประกอบสามารถบริหารงานได้ด้วยตัวเองคนเดียว จึงท าให้กระบวนการ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นขาดหายไป ผู้ประกอบการจึงมี
โอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย และโดยที่กลไกบางเรื่องในกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัด  
คนเดียวมีความแตกต่างจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัด เช่น ในเรื่องทุนของบริษัทจ ากัดคนเดียว
และการโอนใบส าคัญการลงทุน จึงอาจท าให้เจ้าหนี้ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทจ ากัดคนเดียว
ในระยะแรก เนื่องจากไม่มั่นใจถึงสิทธิที่ตนมีในกรณีที่บริษัทจ ากัดคนเดียวผิดนัดช าระหนี้  
เช่นนี้  จึงจะต้องมีระยะเวลาที่ ให้ผู้ เกี่ยวข้องทั้ งหมดท าการศึกษาและเรียนรู้  ก่อนที่
ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการมีกฎหมายฉบับนี้ 

๒. ลูกจ้าง 
- เชิงบวก คาดหมายได้ว่าจะมีการจ้างงานมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการใหม่  และ

ผู้ประกอบการเดิมท่ีเข้าสู่ระบบ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดคนเดียว 
- เชิงลบ ลูกจ้างที่ท างานกับบริษัทจ ากัดคนเดียวจะมีความเสี่ยงสูงกว่าลูกจ้างที่ท างานกับ

บริษัทจ ากัด เนื่องจากบริษัทจ ากัดคนเดียวมีเจ้าของทุนและผู้จัดการเพียงรายเดียว (ในกรณีที่
เจ้าของทุนเป็นผู้จัดการเอง) จึงอาจส่งผลให้บริษัทจ ากัดคนเดียวมีทุนต่ ากว่าบริษัทจ ากัดที่มี
ลักษณะคล้ายคลีงกัน นอกจากนี้หากเจ้าของทุนของบริษัทจ ากัดคนเดียวเจ็บป่วยร้ายแรงหรือ
เสียชีวิตโดยกระทันหัน ก็อาจมีผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้ใดมีอ านาจ
ในการสั่งจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง จะต้องจนกว่าทายาทของเจ้าของทุนเข้ามาด าเนินการแทนใน
ภายหลัง 
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๓. เจ้าหนี้ 
- เชิงบวก เจ้าหนี้ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติตบุคคล และเป็นธนาคารพาณิชย์จะปล่อยกู้ให้

องค์กรธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้น และมีผู้ประกอบการรายเดิม
เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องอีกจ านวนหนึ่ง 

- เชิงลบ  ด้วยเหตุที่ลักษณะความรับผิดและกฎเกณฑ์ในการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดคนเดียว   
มีความแตกต่างจากบริษัทจ ากัดอยู่บ้าง เจ้าหนี้จึงต้องใช้เวลาศึกษาและเรียนรู้แนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงในการให้บริษัทจ ากัดคนเดียวและเจ้าของทุนกู้ยืมเงิน (โดยใช้ใบส าคัญการ
ลงทุนหรือกิจการของบริษัทจ ากัดคนเดียวเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการช าระหนี้) และ
โดยที่สินทรัพย์ของบริษัทจ ากัดคนเดียวมาจากเจ้าของทุนเพียงรายเดียว  จึงอาจท าให้
ความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทจ ากัดคนเดียวต่ ากว่าบริษัทจ ากัด เนื่องความยุ่งยากใน
การแปรสภาพในกรณีที่เจ้าของทุนประสงค์จะหาผู้มาร่วมลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างสภาพคล่อง
ของบริษัทจ ากัดคนเดียว 

๔. ผู้บริโภค 
- เชิงบวก  ผู้บริโภคจะมีผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่ด าเนินการเป็นนิติบุคคลให้เลือกมากขึ้น  
- เชิงลบ  เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ผู้บริโภคอาจยังไม่คุ้นชินในการท าธุรกรรมกับบริษัทจ ากัด

คนเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับการท าธุรกรรมกับบริษัทจ ากัด  
   

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด    มีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของเจ้าของทุน 
โดยกฎหมายอนุญาตให้บุคคลธรรมดาแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของทุนในบริษัทจ ากัดคนเดียว ได้เพียง
คนละหนึ่งบริษัทในเวลาเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๒)  
การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร    เป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็น  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้
เจ้าของทุนใช้ประโยชน์จากความเป็นนิติบุคคลและการจ ากัดความรับผิดของบริษัทจ ากัดคนเดียว
ในทางที่ไม่สมควร เช่น ใช้ในการเลี่ยงภาษี ใช้เพ่ือเอาเปรียบเจ้าหนี้ ใช้เพ่ือจ ากัดความรับผิดที่จะเกิด
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค หรือใช้เพ่ือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนใด กฎหมายว่าด้วย
บริษัทจ ากัดคนเดียวจึงก าหนดให้บุคคลธรรมดาแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของทุนในบริษัทจ ากัดคนเดียว
ได้เพียงคนละหนึ่งบริษัทในเวลาเดียวกันเท่านั้น 

 

 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย     

ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด    การมีกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดคนเดียว  จะท าให้
ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่จ ากัดความรับผิดได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการ
ชักจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้น 
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  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด    เมื่อมีผู้ประกอบการในระบบมากขึ้น 
เศรษฐกิจก็จะขยายตัว และส่งผลให้รัฐสามารถเก็บภาษีเพ่ือน าไปใช้พัฒนาประเทศได้มากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 

   การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด  
   ลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการจัดการประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้

อย่างมีนัยส าคัญ ด้วยเหตุที่เจ้าของทุนซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทจ ากัดคนเดียวสามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตัวเองคนเดียว ท าให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจและลดต้นทุนในการด าเนินกิจการ 

   ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด    เป็นการยกระดับการแข่งขัน
ของประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 

   และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด    เมื่อมีจ านวนผู้ประกอบการในระบบมากขึ้น    
ก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในหมู่ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  ๕.๔.๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร    ไม่มี 
   สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด    ไม่มี 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

ได้แก่    มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกระยะเวลา ๕ ปี ตามข้อก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย    คาดว่าอาจมีความยุ่งยากเกิดขึ้นบ้าง
ในระยะแรก ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียน ผู้ประกอบการที่ยื่นขอจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว 
เจ้าหนี้ และผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทจ ากัดคนเดียว เนื่องจากจะต้องใช้เวลาใน
การศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการจัดตั้ง การจดทะเบียน วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของ
เจ้าของทุนและผู้จัดการที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันของบริษัทจ ากัด อย่างไรก็ดี
คาดหมายได้ว่าความยุ่งยากดังกล่าวจะลดลงไปตามล าดับ หลังจากมีการใช้บังคับกฎหมายแล้วใน    
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ     มีความคุ้มค่ามาก 
เนื่องจากการด าเนินภารกิจในการจัดให้มีองค์กรธุรกิจนิติบุคคลที่จ ากัดความรับผิดและสามารถเป็น
เจ้าของและบริหารงานได้ตัวบุคคลคนเดียว ใช้งบประมาณภาครัฐไม่มากนัก เนื่องจากระบบการรับ 
จดทะเบียนบริษัทจ ากัดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันสามารถรองรับการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
คนเดียวเพ่ิมเติมได้ โดยไม่จ าต้องมีอัตราบุคลากรเพิ่ม ขณะที่ภาคเอกชนจะได้รับจากความสะดวกและ 
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  ต้นทุนที่ลดลงในการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทจ ากัดคนเดียว และเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว

จากจ านวนผู้ประกอบการในระบบที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 

 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 

 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้    ใช้ก าลังเจ้าหน้าทีท่ี่มีอยู่เดิม  ไมจ่ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลัง 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมี    ใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่เดิม 
  (ค) งบประมาณท่ีคาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย    ไม่มี 
  โดยเป็นงบด าเนินงานจ านวน     ไมม่ี          และงบลงทุนจ านวน     ไม่มี  
 

 ๖.๒ ในกรณีที่ เป็นร่ างกฎหมายที่ มีผลต่อการจัดตั้ งหน่วยงานหรืออัตราก าลั ง มีความเห็น 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร    ไม่มี
เรื่องเก่ียวข้องกับอัตราก าลังและงบประมาณ 

 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
                   วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย    จัดท าค าอธิบายกฎหมาย 

และการจัดการอบรมให้กับประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษาผ่านสถาบันการศึกษา 
                   การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน    จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าและผ่านการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 

 ๗.๑ มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร    ไม่มี  

 

 ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่อย่างไร    ไม่มี 
 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร    มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และก าหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 

 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก     รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจการค้าทุกฉบับ จึงก าหนดให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจ 
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๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ 
 

 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
                   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
                   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
                   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
                   ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
                   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
        ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
                   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสม่ าเสมอ  
 

 ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง    ไม่มี

การก าหนดในพระราชบัญญัติ แต่จะมีการก าหนดในประกาศนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจ ากัดคนเดียว 

   แต่ละขัน้ตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด    จะมีการก าหนดในประกาศต่อไป 
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร    
 (๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยให้มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรธุรกิจ 
 (๒) หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาความถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทมหาชนจ ากัด ภายใต้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร    ไม่มี 

 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร    มีระบบการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานภายในภายใต้โครงสร้างของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร      สามารถร้องเรียนและแสดง

ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าโดยตรง ณ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และที่
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
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๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 

 ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ 
ของกฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 
  ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองดังนี้ 
 

เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดท า
กฎหมายล าดับรอง 

กฎกระทรวง 

๑) กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับบริษัทจ ากัดคนเดียว 
พ.ศ. .... (มาตรา 4) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๒) กฎกระทรวงก าหนดชื่อ ค า  หรือข้อความที่ห้ามน ามาใช้เป็นชื่อบริษัท
จ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... (มาตรา 10) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๓) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียวได้มากกว่า
หนึ่งบริษัท พ.ศ. .... (มาตรา 12) 

จะด าเนินการออกเมื่อมีลักษณะ
ทีส่มควรก าหนดให้บุคคลคนหนึ่ง
สามารถขอจัดตั้งบริษัทจ ากัดคน
เดียวได้มากกว่าหนึ่งบริษัท 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
4)  ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่ อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ ชื่ อ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่าบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... (มาตรา 13) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจดทะเบียน พ.ศ. .... (มาตรา 5) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

6) ประกาสกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ข้อยกเว้นให้บริษัทหรือผู้ท าบัญชี
ของบริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. .... (มาตรา 28) 

จ ะ ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก เ มื่ อ มี
ลักษณะที่สมควรก าหนดให้มี
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี 

6) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี 
รายการย่องบการเงิน และการยื่นงบการเงิน ส าหรับบริษัทจ ากัดคนเดียว 
พ.ศ. .... (มาตรา 29) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดท า
กฎหมายล าดับรอง 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ต่อ) 

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงิน
ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... 
(มาตรา 29) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจ ากัดคนเดียวเป็นบริษัทจัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ....  (มาตรา 42) 

ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร 
  การตราอนุบัญญัติต่าง ๆ นั้น จะกระท าเฉพาะภายใต้กรอบท่ีร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้เท่านั้น 
 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 

        มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
 

 ๑๐.๑  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น 
         หน่วยงานภาครัฐ 
            ส านักงบประมาณ    ส านักงาน ก.พ. 
            ส านักงาน ก.พ.ร.    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ ...กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
         ภาคประชาชน/องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
            ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ     
            ประชาชนทั่วไป     

     องค์กรอ่ืน ได้แก่...สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานบัญชี และ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 
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๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
 ๑. ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการจ้างศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

จ านวน ๓ ครั้ง และกระทรวงพาณิชย์เมื่อได้รับร่างแล้วจึงได้น าร่างพระราชบัญญัติมาปรับปรุงและ  
รับฟังความคิดเห็นอีกหนึ่งครั้ง รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ดังนี้ 
   1.1) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟัง
สัมมนามาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมสรรพากร ธนาคาร ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ปรึกษากฎหมาย นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงท าให้การรับฟังความเห็นได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะในหลายๆ 
ด้าน โดยรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างเห็นด้วยต่อการจัดตั้งบริษัทจ ากัดโดยเจ้าของคนเดียว 

    1.2) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและก ากับดูแล 
เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมสรรพากร ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และตัวแทนจากสถาบันการเงิน 
ในฐานะของผู้มีส่วนได้เสีย ท าให้การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับความเห็นต่อร่างกฎหมาย 
รวมทั้งข้อมูลและข้อเสนอแนะในหลาย ๆ ด้าน 

    1.3) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะเป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นิสิตนักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป ท าให้การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับความเห็นต่อร่างกฎหมาย รวมทั้งข้อมูล
และข้อเสนอแนะในหลายด้าน 

    1.4) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้ งที่  ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
มาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมบังคับคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าฯ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมธนาคารไทย ส านักงานกฎหมาย 
ส านักงานบัญชี ผู้สื่อข่าว ฯลฯ ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นด้วยต่อการมีกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้ งมี
ข้อเสนอแนะต่อร่างเพ่ิมเติม 

  ๒. น าร่างพระราชบัญญัติลงเผยแพร่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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   ๓. จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ให้กระทรวงรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณา โดยยึดหลักการให้
เจ้าของกิจการที่แท้จริงต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไป
พิจารณา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
รับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กกร. และ
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยทุกภาคส่วนเห็นด้วยต่อการ
มีกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่าง  

   ๔. น าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. ....  ลงเผยแพร่เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนต่อร่างกฎหมาย ผ่าน
ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายหลังสิ้นสุด
การรับฟังความคิดเห็น มีผู้ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน ๓ ราย ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการและ
เหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป 

   5. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว ลงเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนต่อร่างกฎหมาย ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่าง16 พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และจัดรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค จ านวน ๒ ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 
ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) จ านวน 23 ราย และผ่านการจัดรับฟังความคิดเห็น จ านวน 110 
ราย ผู้แสดงความคิดเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการให้สามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดโดยบุคคล 
คนเดียว  
 

๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
            จัดท า      ไม่มีการจัดท า 
         ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 
            วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น     
            จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
            พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น     
            ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 



-17- 
 

        ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น     
            ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างกฎหมาย 
 

   ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีฯแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ ....................................................... 
        (นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธ์) 
                         อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                       ........./กุมภาพันธ์/๒๕๖๒ 
  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ...ส านักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา  เหล่าพูลสุข... 
หมายเลขติดต่อ...๐๒-๕๔๗-๔๔๖๙-๗๑... 
 


