เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ ...บริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ..............................................................................
กฎหมายใหม่
แก้ไข / ปรับปรุง
ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ ...กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์..................................................
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วั ตถุ ประสงค์ และเป้ า หมายของภารกิ จคื ออะไร ...เพื่ อ ให้ ก ฎหมายมี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ขจัดปัญหาในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระโดยไม่จาเป็น
แก่ประชาชน และเพื่อให้การดาเนินการของบริษัทมหาชนจากัด มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจ อันเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่อง
ความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก..............................................
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด...1) เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดในหนังสือนัดประชุม กาหนดให้การโอนหรือ
รับโอนทรัพย์สิน หรือการกระทาใดๆ ที่ กระทบต่อกิจการของบริษัทในประการสาคัญ จะกระทาได้เมื่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น
2) กาหนดให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของกรรมการ
โดยแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ การเลือกตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการออกจากตาแหน่ง
ของกรรมการ แก้ไขเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ โดยกาหนดให้คณะกรรมการอาจประชุมโดย
ติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี โดยกรรมการไม่ต้องมาปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หน้าที่กรรมการและการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
3) เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ โดยก าหนดให้
นายทะเบียนมีอานาจขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาในการยื่นขอจดทะเบียน การลดระยะเวลาในการ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ยกเลิกการห้ามไม่ให้บริษัทเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด การแก้ไขให้บุริมสิทธิในหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น......
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ ...เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้บังคับใช้
มาเป็น เวลานาน บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดสิ ทธิพื้นฐานของผู้ ถือหุ้นยังไม่เพียงพอที่

-2ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะใช้สิทธิของตนได้อย่างแท้จริง และในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการบริหารงานบริษัทยังไม่มี
ความชัดเจน จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิ
ในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง ตลอดจนกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีความ
โปร่ งใส เพื่อเป็ น การควบคุมและเสริมสร้างกรรมการให้ มีการกากั บดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มเติม
บทบัญญัติเรื่องกรรมการสารองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กาหนด
หลักเกณฑ์การห้ามมิให้ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเพื่อป้องกันการสร้างหุ้นเทียม รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติ
เรื่องการควบบริษัทและกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตลาดทุนอีกทางหนึ่ง และสมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอัตรา
โทษให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน...............................................................
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด ...ส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยของธนาคารโลก ของประเทศ
ไทย และบทบัญญัติในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองผู้ถือหุ้น รายย่อย และประชาชนได้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป..................................................................................................................
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ...เนื่องจากการเริ่มต้น
ธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ และการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย ของบริษัทมหาชนจากัด เป็นข้อกาหนดที่
บัญญัติไว้ในพระราชบั ญญัติบ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง เป็นกฎหมายที่ใช้เป็นการทั่ว ไป
ทั้ ง บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด นอกตลาด
หลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จึ งไม่มี ทางเลื อกอื่น ในการแก้ไขปรับปรุง จาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535…………………………………………………………………………
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ...
ข้อดี การแก้ไขปรับปรุงพระราบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งนี้ เป็นการแก้ไข
เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างแท้จริง และปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการให้เกิดความโปร่งใส และเกิดธรรมาภิบาล
ในธุรกิจ และเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยของธนาคารโลก การปรับปรุง
ครั้งนี้ จึงส่งผลดีต่ออันดับของประเทศไทยในการประเมิน ความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ และ
ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีความทันสมัย ทันต่อสภาวการณ์ สอดคล้องกับนานาประเทศ
ข้อเสีย -ไม่มี-..............................................................................................................................

-31.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร ..มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย การบริหารจัดการของกรรมการใน
บริษัทมหาชนจากัดมีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัท อีกทั้ง
ยังเป็นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก
- ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ..........................................................
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด ...การแก้ไขบทบัญญัติจะทาให้ เกิดความ
ชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ประชาชนได้ รั บ ความสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยสามารถใช้ สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานของตนได้อย่างแท้จริง การบริหารจัดการของกรรมการในบริษัทมหาชนจากัดมีธรรมาภิบาล
ทั้งยังเป็นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความ
ยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลกด้วย..............................................
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ...ลดอุปสรรค และสร้างธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ และส่งผลต่อ
การจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก สร้างความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย................................................
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ ของกฎหมายมีอย่า งไร ...พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มีการแก้ไขให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการแก้ไขเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย
การบริหารจัดการของกรรมการมีธรรมภิบาล และการบริหารจัดการมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น..................
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรั ฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด ...-ไม่ม-ี .........................................................
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี ..........
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
...เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กากับดูแล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
ตลอดจนการบริหารจัดการบริษัทตามที่กฎหมายกาหนดเป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผล
ต่อบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท..............................................................................................
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร...ก่อนมีการยกร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัด กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
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จากัด พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้กับบริษัทมหาชนจากัดทุกบริษัท ภารกิจในการเสนอกฎหมายที่มีผล
บังคับใช้เป็นการทั่วไปนั้ น จึงสมควรเป็นหน่วยงานภาครัฐ คื อกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้รั กษาการ
ตามกฎหมายเป็นผู้ดาเนินการ.................................................................................................................
2.2 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ไม่ เพราะเหตุ ใ ด ...เนื่ อ งจากการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภท
ห้างหุ้น ส่ ว นจ ากัด บริ ษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจากัด เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิช ย์ ดัง นั้น
หากธุรกิจใดมีกฎหมายเฉพาะกากับดูแล เช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเงิน เป็นต้น
เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว จาเป็นต้องขออนุญาต หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่กากับ
ดูแลธุร กิ จ เหล่ านั้ น หน่ ว ยงานนั้ นๆ จะอาศั ยข้อมูล นิ ติบุคคลและขอเชื่ อมโยงข้ อมูล กับ กระทรวง
พาณิชย์....................................................................................................................................................
2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
...เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่ว ไปทั้งประเทศ มิใช่กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้
เฉพาะพื้น ที่ หรื อเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ทาภารกิจจึงสมควรเป็นหน่ว ยงานส่ ว นกลาง ประกอบกับภารกิจ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลมิใช่ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น.............
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
หน้ าที่หลั กของหน่ ว ยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง...ผู้มีอานาจและ
หน้าที่ตามกฎหมาย........................................................................................................... ...........
หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง ...มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๗ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐..........................................................................
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในเรื่ อ ง ...ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน.............................
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง .........................................................................
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ ... เนื่องจาก
ภารกิจในเรื่องที่จะปรับปรุงแก้ไขถูกกาหนดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น จึง จาเป็นต้องตราเป็น
กฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้............................................................................

-5ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร ... เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ในบางประการ อันเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติ จึงไม่อาจใช้
มาตรการทางการบริหารได้ ....................................................................................................................
3.3 ในการท าภารกิ จ นั้ น เหตุ ใ ดจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรากฎหมายในขณะนี้ ...เนื่ อ งจากเป็ น การแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จึงจาเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ................................
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก ....พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมาย
ทั่วไป ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน..................................................
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก.......................................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก ...............................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก ..................................................................
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด...ใช้บังคับ เมื่อพ้นกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความชัดเจนในวันที่
กฎหมายมีผลบังคับใช้ และเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย......................................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ........................................................
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็น กฎในลักษณะอื่ น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ...เนื่องจากเป็นการแก้ไข
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จึงต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติ ม
อีกทั้งเป็นการแก้ไขกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป มิอาจออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้...............
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว ...เพื่อให้มีการกากับดูแล ให้มีการดาเนินการที่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล...................................
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม...เนื่องจาก
เป็นการดาเนินการที่มีผลต่อบุคคลภายนอก ผู้ประกอบธุรกิจ จึงควรมีการประกอบธุรกิจอย่างเป็น

-6มาตรฐาน เท่าเทียมกัน และถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนที่ต้องการ
จะมาลงทุนในประเทศไทย.......................................................................................
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร…-ไม่ม-ี ....................
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร...-ไม่ม-ี .......................................................................
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร ...มีกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กาหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ ในการอนุญาตไว้...........................................................................................
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่...-มี-....................................................
3.7.5 มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ อุ ท ธรณ์ ก ารปฏิ เ สธค าขอ การให้ ยื่ น ค าขอใหม่ หรื อ ไม่ อย่ า งไร ...
มีกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่........
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่...-ไม่ม-ี .....................................................................................
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่...-ไม่ม-ี .................................................................
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร...-ไม่ม-ี ..........
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม...-ไม่ม-ี .......................
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น...-ไม่ม-ี ................................
3.8.3 องค์ป ระกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่...-ไม่ม-ี ............................................................................................
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ...-ไม่ม-ี ...................
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร ...มีกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบั ญญัติบ ริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวั นที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕
กาหนดไว้.................................................................................................................................................
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา

โทษทางปกครอง

ระบบผสม

3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด...เนื่องจากเป็น
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ มี ก ารก าหนดโทษทา งอาญาไว้ ท้ า ย
พระราชบัญญัติ จึงจาเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกัน..........................................................................
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร...แก้ไขอัตราโทษ
ปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น.................................................................................................................

-74. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การด าเนิน การตามภารกิจ ในเรื่ องนี้มีกฎหมายอื่น ในเรื่ องเดียวกัน หรื อทานองเดียวกันหรื อไม่
... ไม่มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น.........................................................................................................
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่...เป็นกรณีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม.................................................
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ....................................................................................
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง..........................
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ...................................................................
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว ..................................................................................................
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก ...จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างแท้จริง
อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และมีกฎหมายที่กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน ให้ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน...........................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ...ผู้ประกอบธุรกิจ และประเทศไทย....................................................
- เชิงลบ ...บริษัทตามกฎหมายนี้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ให้เกิดการคุ้มครอง
ผู้ถือหุ้นรายย่อย และส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี …................................................……..…
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ...ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้มีมาตรการดังกล่าวในบริษัทของตน..........
ด้านสังคม
- เชิงบวก ...มีมาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้น และเป็นการส่งเสริมมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ....
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ...ประชาชน และประเทศชาติ..........................................................
- เชิงลบ ... -ไม่มี-.........................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ................................................................................................

-8ด้านอื่นๆ
- เชิงบวก .....................................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก .........................................................................................................
- เชิงลบ .......................................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ...........................................................................................................
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด...-ไม่ม-ี .........................................................
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ ..........................อย่างไร.................................................
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมี ก ารด ารงชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ในเรื่ อ งใด อย่ า งไร และเพีย งใด หรื อ เป็ น การอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด....การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ครั้งนี้ จะเป็นการขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้อย่างแท้จริง บริษัทจะมีธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกิจที่เป็นไปตามหลักสากล อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการลงทุน
ของประเทศไทย ซึ่งเป็น การจูงใจให้ต่างชาติสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดการจ้าง
งาน และรายได้จากการประกอบธุรกิจในประเทศ...................................................................................
5.4.2 เศรษฐกิจ หรื อสั งคมมีการพัฒ นาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด ...เป็นการส่ งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ............................................................
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด...เป็นการ
แก้ไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ สร้างธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวใน
การประกอบธุรกิจมากขึ้น.......................................................................................................................
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด ....เป็นการยกระดับการแข่งขัน
ของประเทศ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมิน
ของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business).................
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด ...เป็นการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรธุรกิจให้ทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อบรรยากาศในการลงทุน......................
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร ...-ไม่มี-..............................
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด ...-ไม่มี-....................................................................
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ได้แก่...เนื่องจากเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการลงทุน...............

-95.5 ความยุ่งมากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย...-ไม่ม-ี ...................................................
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ...ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม.....................................................................................................................................
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ ...ใช้กาลังคนที่ที่มีอยู่เดิม ไม่จาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลัง.............................
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี...ใช้เจ้าหน้าที่เดิม..........................................
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย...-ไม่มี-................................
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน...-ไม่ม.ี ...................และงบลงทุนจานวน ...-ไม่ม-ี ......................................
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร ...ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ
อัตรากาลังและงบประมาณ.....................................................................................................................
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย...จัดทาคาอธิบายประกอบ
กฎหมาย.........................................................................................................................................
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ...มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้า.............................................................................................................................................
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร...-ไม่ม-ี ...........................................................................................................
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี ...........
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร ...มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบจากการ
แก้ไขทุกขั้นตอน มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...............................................................

-107.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์......................................................
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก...กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การ
รั บ จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ตลอดจนการก ากั บ ดู แ ลนิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ า ว ให้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
กฎหมาย…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน .....................................................................................................
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ .....................................................................................................
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ................................................................
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น....................................................................................
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์...........................................................
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ…………………………
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสม่าเสมอ ……………………………………………………………………
8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง...-ไม่ม-ี ........
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด ........................................................................................
8.2.2 หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร
... -ไม่มีการใช้ดุลพินิจ-.................................................................................................................
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร...-ไม่ม-ี .................................................
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง …………………………………………………………………..
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี ............................................
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี .............................................
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่ ...ได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว........................................................................

-๑๑ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง... 1) กฎกระทรวงกาหนดลั กษณะบริษัทที่ถื อว่าเป็ น
บริษัทลูก ตามมาตรา ๖๖/๓ พ.ศ. .... (หากมีลักษณะที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเพิ่มเติม)
๒) กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไข การประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี พ.ศ. .... (มาตรา ๗๙)
๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการแต่งตั้ง และการถอดถอน
กรรมการสารองพ.ศ. .... (มาตรา ๗๙/๒)
๔) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย
การซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ตามมาตรา ๑๔๖/๒ และ
มาตรา ๑๔๖/๓ พ.ศ. ....
๕) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการ
ดาเนินการการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน ตามมาตรา ๑๘๕/๔ พ.ศ. ....
๖) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินหรือการประทาที่ถือว่ากระทบต่อกิจการของบริษัทในประการ
สาคัญ ตามาตรา ๑๐๗ (๒)(ง) พ.ศ. ....
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร ...-ไม่ม-ี ...........................................................................................................................
10.ประเภทของโทษที่กาหนด
มีการรับฟังความคิดเห็น

ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ ...กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน...............................................................................................................................................
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
ประชาชนทั่วไป
องค์กรอื่น ได้แก่ . ..สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-๑๒บริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย................
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร ... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จั ดให้ มีการรับ ฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสียจากร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว เช่น ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลั ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
1) ครั้งที่ ๑ มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้มี
การเสนอร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อปี ๒๕๔๖ และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๕๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... นามารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่ง
และได้ น าร่ างพระราชบั ญญั ติ ดั งกล่ าวขึ้ นรั บฟั งความคิ ดเห็ นทางเว็ บไซต์ กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า
(www.dbd.go.th) ด้ ว ย ภายหลั งเสร็ จสิ้ นการรั บฟั งความคิ ดเห็ น กรมได้ ท าหนั งสื อถึ งส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... พร้อมนาส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวว่าบทบัญญัติที่เสนอให้มีการแก้ไข
ยังคงมีความทันสมัยและสมควรมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์
๓) ครั้งที่ ๓ นาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจาก
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ลงเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครั ฐและภาคเอกชน รวมทั้ งประชาชนต่ อร่ างกฎหมาย ผ่ านทางเว็ บไซต์ กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า
(www.dbd.go.th) ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ภายหลังสิ้นสุ ด
การรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน ๖ ราย ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลใน
การแก้ไขกฎหมาย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป...
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

-13ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ฯ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีฯแล้ว

ลงชื่อ .......................................................
(นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
........./กันยายน/2560
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