เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ ...การจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. .... ..............................................................................
กฎหมายใหม่
แก้ไข / ปรับปรุง
ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ ...กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์..................................................
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร ...เพื่อให้มีกฎหมายรองรับ และกากับดูแลบริษั ทจากัด
ที่จัดตั้งโดยบุคคลคนเดียว อีกทั้งเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจ และ
ส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ
ธนาคารโลก................................................................................................................................................
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด...เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วน
และบริษัท กาหนดให้ผู้เริ่มกิจการจัดตั้งบริษัทจากัดและผู้ถือหุ้นต้องมีจานวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป จึงมี
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการลงทุนจัดตั้งบริษัท
จากัดเพื่อประกอบธุรกิจโดยไม่จาเป็น ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์
จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว โดยไม่ประสงค์ที่จะร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุน
รายอื่นได้ และเพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง เนื่องจาก
ไม่จาเป็นต้องมีการชักชวนให้ผู้ร่วมทุนรายอื่น ซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันในการดาเนินธุรกิจ
มาร่วมจัดตั้งเป็นบริษัทแต่อย่างใด ประกอบกับรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็กเข้าสู่ระบบเพื่อจะได้
เข้าถึงระบบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้........................................................................... .............
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ ... 1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แนวทางการจดทะเบียนกิจการบริษัททั่วโลกก็เปิดโอกาสให้มีการ
จดทะเบียนได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อส่งเสริมให้กิจการขนาดเล็กเข้าสู่ระบบ รวมทั้งมีการรวมตัวกัน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว
มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบาย
ที่จะทบทวน ปรับปรุง พัฒนาเพื่อกาหนดให้มี กฎหมายที่มีความทันสมัย อีกทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations Commission on
International Trade Law UNCITRAL) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
อัน เนื่ องมาจากความแตกต่า งของกฎหมายภายในของแต่ล ะประเทศ โดยคณะทางานย่อยว่าด้ว ย
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วิส าหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่ อม และรายย่อย (MSMEs) ภายใต้คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้ า
ระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (UNCITRAL) มีความมุ่งหมายสาคัญในการช่วยเหลือทางการเงินกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย หรือระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance) เห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้อง
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อแก่กิจการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย โดยควรมีจุดเริ่มต้นจากการ
มีเครื่องมือที่เอื้อต่อการจัดตั้งองค์กรธุรกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด “Think Small First” โดยควรมีมาตรฐาน
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและการดาเนินการจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ ประกอบกับรายงานของ Organisation for Economic Co – operation and Development
(OECD) ที่ชี้ให้เห็นว่าขนาดขององค์กรธุรกิจมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ
2) รั ฐ บาลปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ ค ว ามส าคั ญ กั บ ความแข็ ง แกร่ ง ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และ
พยายามอย่างเต็มที่ในการช่ว ยเหลือและสนับสนุน SMEs ให้ เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่กาลั งฟื้นตัวอย่างในปัจจุ บัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการกาหนดให้ SMEs เป็นวาระ
แห่งชาติ ซึ่งจะเน้นการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ SMEs ในลักษณะของการบูรณาการการทางานระหว่าง
กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินนโยบาย
ให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไป SMEs ถือเป็นกลไกสาคัญที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ผ่านการซื้อขายสินค้าและบริการ การสร้างรายได้
การจ้างงานและการส่งออก ในปัจจุบัน SMEs มีจานวนประมาณ 2.7 ล้านรายทั่วประเทศหรือคิดเป็น
ร้อยละ 97.2 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ และผลิตภั ณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของ GDP รวมทั้งประเทศ นอกจากนี้ จานวน SMEs ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากค่านิยมการเป็นเจ้าของกิจการของคนรุ่นใหม่ที่ทาให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
ดังนั้นความแข็งแกร่งของ SMEs จึงเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี อย่างไรก็ดี SMEs
ยังคงมีข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความมั่นคงของกิจการโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ที่กาลังฟื้นตัวในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบ
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ระยะเร่งด่วน
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่ งเงินทุนได้มากขึ้น และเพิ่มขีด
ความสามารถของ SMEs ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
รวม 5 มาตรการ
(ก) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
(ข) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าประกันสินเชื่อโครงการ ค้าประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS-5) ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เพื่อช่วยให้ SMEs ที่ขาดหลักประกันในการกู้ยืมเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น
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(ค) มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Start-up) ที่มี
ศักยภาพสูง
(ง) มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ SMEs
(จ) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการเงิน การคลัง สินเชื่อ และด้านภาษีออกมาอีกหลายมาตรการ
ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคล
ธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล เช่น การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
3) ตามแผนส่ งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบั บที่ 3 พ.ศ.
2558 – 2559 มีกรอบแนวคิดในการผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อน
หลักของเศรษฐกิจไทย โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อให้ดาเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งใน
ระดับสาขาธุรกิจและระดับผู้ประกอบการ และมุ่งสนับสนุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น
ธุรกิจ (Start-up) ที่หมายถึงธุรกิจที่มีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ขั้นเติบโต (Growth & Maturity)
และขั้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turn around) โดยมีเป้าหมายที่สาคัญประการแรก คือ การจดทะเบียน
นิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นและสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
มีภารกิจที่จะต้องดาเนินการตามแผนดังกล่าว กรณีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและดาเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดทาข้อมูลร่วมกั นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้ส ามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนของการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและการดาเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งขยายและสร้างช่องทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 1.3 ทบทวน ปรับปรุง และผลักดัน กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการภาษี และ
การให้สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลักดันให้เกิดการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการทางด้านธุรกิจ เพื่อลดอุปสรรค อานวยความสะดวก
สร้างโอกาสให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใน
การสร้างแรงจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดาเนินการตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ อาทิ การลดอัตราภาษี การให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดให้
จึ ง จ าเป็ น ต้ องใช้ ม าตรการทางกฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ภ ารกิ จ นี้ ไ ด้
โดยมิอาจใช้มาตรการทางการบริหารได้..............................................................................................
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด ...ส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก................................................................................
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ...เนื่องจากการเริ่มต้น
ธุร กิจ การดาเนิ น ธุร กิจ เป็ น ข้อกาหนดที่ควรเป็นกฎหมายที่ใช้เป็นการทั่ว ไป แม้รัฐ บาลจะมีการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย แต่หากผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่อยู่ในระบบ ก็เป็นการยากที่ภาครัฐ
จะเข้าไปช่วยเหลือได้ จึงไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขปรับปรุงจาเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริษัทคนเดียวขึ้น…………………………………………………………………………………….…………….…………………
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ... -ไม่ม-ี .......................................................................................
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร ...มีกฎหมายกาหนดให้สามารถจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
โดยคนคนเดียวได้ โดยกาหนดให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย เพื่อสร้ างผู้ ประกอบการให้ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพื่อให้ ภาครัฐใช้กฎหมายเป็ น
เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการดาเนินการตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
รวมทั้งเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสเพื่อลดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบการดาเนินธุรกิจอีกทั้ง ยังเป็นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและ
ส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ
ธนาคารโลก ............................................................................................................................................
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด... ปัจจุบันมาตรการที่ช่วยผู้ประกอบการราย
ย่อยบางส่วน ซึ่งเป็นบริษัทจากัดที่มีผู้เริ่มกิจการหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่สามคนขึ้นไป ก็ได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐที่มีออกมารองรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนให้สถาบันการเงิน
เปลี่ยนสินเชื่อโดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้าไปค้าประกัน ให้ธนาคารที่รัฐ
ถือหุ้นตั้งกองทุนเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพแต่ไม่มีเงินทุนได้สร้างธุรกิจของตัวเอง
ได้รับการลดภาษีนิติบุคคล และยกเว้นภาษี 5 ปี ดังนั้น หากให้เอสเอ็มอีที่เป็นบุคคลคนเดียวจัดตั้งเป็น
นิติบุคคลคนเดียวได้ ก็จะยิ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นนิติบุคคลได้เข้าสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งจะทาให้
มาตรการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันมีความสมบูรณ์มากขึ้น เป็นการใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการดาเนินการตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ดังนั้นการมีกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวจึงก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย.......................
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1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ...ลดอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ และส่งผลต่อการจัดอันดั บความ
ยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก สร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย...............................................................................
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร ...ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดช่องทางการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก และเป็น
การอานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว โดยไม่ประสงค์ที่จะ
ร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น หรื อไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นได้ และเพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิด
ข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง......................................................................................
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด ...-ไม่ม-ี .........................................................
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี ..........
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
...เนื่ อ งจากกระทรวงพาณิช ย์ ไ ด้ รั บ มอบหมายภารกิ จ ให้ เ ป็ น ผู้ ก ากับ ดู แ ลการจั ด ตั้ ง องค์ ก รธุ ร กิ จ
ตลอดทั้งการบริหารจัดการองค์กรธรกิจตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ว่าด้วย
หุ้นส่วนและบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งจะส่งผลต่อบุคคลภายนอกที่มี
นิติสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ...............................................................................................................
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร...กระทรวงพาณิชย์มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในการ
ยกร่ างกาหมายว่าด้ว ยการจั ดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวจากผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน
หากแต่ภารกิจในการเสนอกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปนั้ น สมควรเป็นหน่วยงานภาครัฐ คือ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้ดาเนินการ.......................................................
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
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ จากนั้น
หากธุรกิจใดมีกฎหมายเฉพาะกากับดูแล เช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเงิน เป็นต้น
เมื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว จาเป็นต้องขออนุญาต หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจ
เหล่านั้น หน่วยงานนั้นๆ จะอาศัยข้อมูลนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ โดยบางหน่วยงานมีการขอ
เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว จึงควรเป็น
ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกัน..............................................................................................
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2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
...ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานที่รับจดทะเบียนตามกฎหมายอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งมีประสบการณ์
ความชานาญเกี่ยวกับการจดทะเบียน อีกทั้งมีระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนอยู่แล้ว.......................................................................................................
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
หน้ าที่หลั กของหน่ ว ยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง...ผู้มีอานาจและ
หน้าที่ตามกฎหมาย.........................................................................................................................
หน้ า ที่ของรั ฐ และแนวนโยบายแห่ งรัฐ ในเรื่อ ง ...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 ... ไม่สามารถ
ใช้มาตรการทางบริหารได้........................................................................................................................
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร ... เนื่องจากเป็นการกาหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจ จึงไม่อาจใช้มาตรการทางการบริหารได้ .......................................................................................
3.3 ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ ...เนื่องจากเป็นมาตรการที่ต้องการ
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบโดยการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งต้องจดทะเบียนกับภาครัฐ จึงไม่อาจ
ใช้มาตรการทางบริหาร เช่น มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบภายในของฝ่ายบริหารได้ จาเป็นต้องใช้
มาตรการทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจนี้ได้...................................
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก ....พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมาย
ทั่วไป ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน....................................................
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก.......................................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก ........................................................................................................
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(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก ..................................................................
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด... บังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความ
ชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และต้องปฏิบัติตาม............................................................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ........................................................
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ...เนื่องจากเป็นเรื่องจากจัดตั้ง
องค์กรธุรกิจ จึงต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ.........................................................................................
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว ...เพื่อให้มีการกากับดูแล ให้มีการดาเนินการที่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล...................................
3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่ มีผลเป็นการควบคุม...เนื่องจาก
เป็นการดาเนินการที่มีผลต่อบุคคลภายนอก............................................................................................
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร…มีการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่นเดียวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอื่นๆ...........................................
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร...-ไม่ม-ี .......................................................................
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร ...จะมีประกาศนายทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจากัดคนเดียว กาหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจ ในการอนุญาตไว้.......................................................................................................................
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่...-มี-....................................................
3.7.5 มีการเปิ ดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร...จะมี
ประกาศนายทะเบียน เรื่องหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจากัดคนเดียว
กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่....................................................
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่...-ไม่ม-ี .....................................................................................
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่...-ไม่ม-ี .................................................................
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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 ...จะมีประกาศนายทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจากัดคนเดียว กาหนดไว้.................................
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา

โทษทางปกครอง

ระบบผสม

3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด...-ไม่ม-ี ...............
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร...-ไม่ม-ี .....................
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การด าเนิน การตามภารกิจ ในเรื่ องนี้มีกฎหมายอื่น ในเรื่ องเดียวกัน หรื อทานองเดียวกันหรื อไม่
... ไม่มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น.........................................................................................................
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่...เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอีกลักษณะหนึ่งขึ้นใหม่........
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ....................................................................................
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง..........................
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ...................................................................
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5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว ..................................................................................................
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก ...จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ทีส่ ามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่
ระบบ อันจะนามาซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ......................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ...ผู้ประกอบธุรกิจ และประเทศไทย....................................................
- เชิงลบ ...บริษัทตามกฎหมายนี้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ……………..………..………
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ...ผู้ประกอบธุรกิจ..................................................................................
ด้านสังคม
- เชิงบวก ...เป็นการส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาดาเนินธุรกิจ ในรูปบริษัทง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ....
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ...ประชาชน และประเทศชาติ..........................................................
- เชิงลบ ... -ไม่มี-.........................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ................................................................................................
ด้านอื่นๆ
- 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....การมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว
ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยให้การประกอบธุรกิจมีการดาเนินธุรกิจที่ง่ายขึ้น...................................................
5.4.2 เศรษฐกิจ หรื อสั งคมมีการพัฒ นาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด ...เป็นการส่ งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ............................................................
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด...เป็นการ
แก้ไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ.................................
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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... -ไม่ม-ี ................................................................................................................................
5.5 ความยุ่งมากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย...-ไม่ม-ี ...................................................
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ...ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม.....................................................................................................................................
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ ...ใช้กาลังคนที่ที่มีอยู่เดิม ไม่จาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลัง.............................
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี...ใช้เจ้าหน้าที่เดิม..........................................
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย...-ไม่มี-................................
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน...-ไม่ม.ี ...................และงบลงทุนจานวน ...-ไม่ม-ี ......................................
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกีย่ วกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร ...ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ
อัตรากาลังและงบประมาณ.....................................................................................................................
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้า ใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย...จัดทาคาอธิบายประกอบ
กฎหมาย..........................................................................................................................................
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ...มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้า.......................................................................................................................................

-11-

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร...-ไม่ม-ี ...........................................................................................................
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี ...........
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร ...มีการรับฟังความคิดเห็ นจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการเชื่อมโยงข้อมูล.........................................................................................
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์......................................................
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก...กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็น หน่ วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิช ย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภ ารกิจเกี่ยวกับการรับ
จดทะเบียนนิติบุคคล…………………….……………………...........................………………………………………….
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-ี .................................................
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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........................................................................
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง... 1) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....
2) กฎกระทรวงกาหนดชื่ออักษรภาษาต่างประเทศที่
มีความหมายว่าเป็น “บริษัท...จากัดโดยบุคคลคนเดียว” พ.ศ. ....
3) ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดให้ บุ ค คลคนหนึ่ ง ของ
จัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวได้มากกว่าหนึ่งบริษัท พ.ศ. ....
4) ประกาศกรมพัฒ นาธุรกิจ การค้า เรื่อง กาหนด
แบบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. ....
5) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเก็บรักษาบัญชีและงบการเงินสาหรับบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. ....
6) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการการจัดทาบัญชี รายการย่อ งบการเงิน และการยื่นงบการเงิน สาหรับบริษัทจากัดคนเดียว
พ.ศ. ....
7) ประกาสกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. ....
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจัดการ
ชาระบัญชีกรณีบริษัทจากัดคนเดียวเลิกโดยเหตุอื่นนอกจากเหตุล้มละลาย พ.ศ. ....
9) ประกาศนายทะเบี ย น เรื่ องหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร
และเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. .... ……………….……………………………………
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร ...-ไม่ม-ี ...........................................................................................................................
10.ประเภทของโทษที่กาหนด
มีการรับฟังความคิดเห็น

ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

-๑๓-

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
บริ ษัท ศูน ย์ รั บ ฝากทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนแห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สานักงานบัญชี และ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย..................................................................................................................
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร ..............................................
1. ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการจ้างศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จานวน 3 ครั้ง และกระทรวงพาณิชย์เมื่อได้รับร่างแล้วจึงได้นาร่างพระราชบัญญัติมาปรับปรุงและ
รับฟังความคิดเห็นอีกหนึ่งครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้
ก) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน
2558 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
รับฟังสัมมนามาจากทุกภาคส่ วน ได้แก่ ผู้ แทนของกระทรวงพาณิชย์ สานักงานเศรษฐกิจการคลั ง
กรมสรรพากร ธนาคาร ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ปรึกษากฎหมาย นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงทาให้ การรับฟังความเห็นได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะในหลายๆ ด้าน
โดยรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างเห็นด้วยต่อการจัดตั้งบริษัทจากัดโดยเจ้าของคนเดียว
ข) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม
2558 ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมสุ รเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกากับดูแล
เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพากร ส านั กงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และตัวแทนจากสถาบันการเงิน
ในฐานะของผู้มีส่วนได้เสีย ทาให้การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับความเห็นต่อร่างกฎหมาย รวมทั้ง
ข้อมูลและข้อเสนอแนะในหลาย ๆ ด้าน
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ค) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม
2558 ช่วงบ่าย ณ ห้ องประชุ มสุ รเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะเป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นิสิตนักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ทาให้การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับความเห็นต่อร่างกฎหมาย รวมทั้งข้อมูล
และข้อเสนอแนะในหลายด้าน
ง) จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน
2558 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมาจากทุกภาคส่วน
ได้แก่ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมบังคับคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าฯ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมธนาคารไทย สานักงานกฎหมาย สานักงานบัญชี ผู้สื่อข่าว ฯลฯ
ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นด้วยต่อการมีกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อร่างเพิ่มเติม
2. นาร่างพระราชบัญญัติลงเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤศจิกายน 2558
๓. จั ดรั บฟั งความคิดเห็ นและข้ อเสนอแนะ เพื่อทบทวนร่างพระราชบั ญญั ติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ให้กระทรวงรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณา โดยยึด
หลั กการให้ เจ้ าของกิ จการที่ แท้จริ งต้องเป็นผู้ มี สั ญชาติ ไ ทย พร้ อมทั้งรั บความเห็ นของส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย กรมบังคับคดี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กกร. และ
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยทุกภาคส่วนเห็นด้วยต่อการมี
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่าง
๔. นาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. .... ลงเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนต่อร่างกฎหมาย
ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ภายหลังสิ้นสุด
การรับฟังความคิดเห็น มีผู้ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน 3 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการและ
เหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป.........................................................................................................................................
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดทา
ไม่มีการจัดทา
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ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
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 .......................................................
(นางกุลณี อิศดิศัย)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
........./ธันวาคม/2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ...สานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข...
หมายเลขติดต่อ...02-547-44๖๙ - 71...

