กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ หอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บ ไซต์
www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น
บัดนี้ ได้ครบกาหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสีย
ได้แก่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ วยงานภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สมาคมการค้าต่างๆ
ผู้ประกอบการ สานักงานกฎหมาย และสานักงานบัญชี ดังนี้
1.1 ก่อนการยกร่างกฎหมาย กรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี) ภาคเหนือ
(วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย) ภาคกลาง (วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี) และภาคใต้
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่) มีผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจานวน 236 คน เพื่อทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นผู้ เข้าร่วมการรับฟัง มีความเห็นว่า
ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์
1.2 กรมได้มีการนาประเด็นที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่าง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ลงเผยแพร่เชิญชวนหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน
รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547
4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com
1.3 ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการแก้ไขแล้ว กรมได้ ดาเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น แล้วนาขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2561 กรมได้ น าเผยแพร่ เ ชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
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ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสาร
หมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com
2. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย จานวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่
13 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วม
แสดงความคิดเห็น
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
(www.dbd.go.th) มีผู้เข้าชมร่างกฎหมายจานวน 519 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน 1 ราย โดยผู้แสดง
ความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย โดย
มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
ลาดับ มาตรา
๑.
3

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
การกาหนดนิยามคาว่า “สมาคมการค้า ” ขึ้นใหม่ ส่งผลให้
นิยามคาว่า “สมาคมการค้า ” ตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
และกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า มีความหมายไม่ตรงกัน อาจ
เกิ ด ความสั บ สนแก่ ผู้ ใ ช้ ก ฎหมาย โดยเฉพาะการตี ค วามจะ
อ้างอิงกฎหมายฉบับใด หากประสงค์จะให้สมาคมที่จัดตั้งตาม
กฎหมายอื่น สามารถเข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าได้ ควรแก้ไข
ในบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาชี้แจง
การเพิ่มนิยามคาว่า “สมาคมการค้า”
เพื่ อให้ สมาคมการค้ าตามกฎหมายว่ า
ด้ วยสมาคมการค้ า และสมาคมซึ่ งจด
ทะเบียนตามกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์
ในการส่ ง เสริ ม การค้ า บริ ก าร การ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ อุ ต สาหกรรม
การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการ
หาก าไรหรื อรายได้ มาแบ่ งปั นกั น ให้
สามารถสมั ค รและใช้ สิ ท ธิ ใ นฐานะ
สมาชิกสามัญของหอการค้าได้
สาหรับการใช้คานิยามนั้น ย่อมต้อง
พิ จารณาในนิ ยามของกฎหมายแต่ ล ะ
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2.

29(๑)

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

หอการค้ า ไม่ ค วรสามารถประกอบธุ ร กิ จ ได้ เนื่ อ งจาก
เจตนารมณ์ ข องกฎหมายนั้ น หอการค้ า เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม่
แสวงหากาไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจทาง
การค้ า เป็ น สถาบั น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การค้ า และ
เศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทในการควบคุมมิให้เกิดความ
ปั่นป่วนแก่ตลาดการค้า และหอการค้าเองจะต้องไม่ดาเนินการ
ใดๆ อันเป็นผลกระทบกระเทือนทางการค้า การประกอบธุรกิจ
โดยหอการค้าเองจะขัดกับลักษณะของการเป็นหอการค้าเอง
ภายใต้วัตถุประสงค์ เพราะจะสามารถเข้าแข่งขันทางการค้ากับ
หน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมได้
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คาชี้แจง
ฉบับว่ามีความหมายครอบคลุมเพียงใด
จึงอาจไม่จาเป็นต้องมีข้อความ ขอบเขต
เช่นเดียวกันในกฎหมายแต่ละฉบับ
เจตนารมณ์ ข องการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เพื่อให้การทางานของหอการค้ามีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น มิได้มีความประสงค์
ให้หอการค้าสามารถประกอบธุรกิจแข่ง
กั บสมาชิ กได้ อย่ างไรก็ ดี เพื่ อให้ เกิ ด
ความชั ดเจนยิ่ งขึ้ น เห็ นควรปรั บปรุ ง
ถ้ อ ยค าใน มาตรา 29 (๑) เป็ น ดั ง นี้
“(1) ประกอบวิสาหกิ จโดยหอการค้ า
นั้ น เอง หรื อ เข้ า ด าเนิ น การในการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิกหรือเข้ามีส่วน
ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการ
ประกอบธุรกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็น
การถื อตราสารหนี้ หรื อเข้ าถื อหุ้ นใน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มี ผู้ บริ จาคหรื อมอบให้ แก่ หอการค้ า
หรื อเป็นการประกอบวิสาหกิ จเพื่อให้
เป็ นไปตามหน้ าที่ ข องหอการค้ าตาม
มาตรา 28”

๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดมี ค วามเห็ น คั ด ค้ า นหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ปรากฏตาม ข้อ ๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
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๗. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการนาร่างพระราชบัญญัติขึ้นรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 77 แห่ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย และได้ น าผลการพิ จ ารณามาประกอบการพิจ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว
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