
 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

สรุปผลการรับฟังความคดิเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 
  ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น 
 

  บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 
 

  1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าต่างๆ 
ผู้ประกอบการ ส านักงานกฎหมาย และส านักงานบัญชี 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) มีผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจ านวน 236 คน เพ่ือทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นผู้ เข้าร่วมการรับฟัง มีความเห็นว่า
ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์  
 1.2 กรมได้มีการน าประเด็นที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่าง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ลงเผยแพร่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 
4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com 
 1.3 ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการแก้ไขแล้ว กรมได้ด าเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น แล้วน าขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 
มิถุนายน 2561 ถึง วันที่  13 กรกฎาคม 2561 กรมได้น า เผยแพร่ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและ 
 

mailto:dbd.legal@gmail.com


 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทาง  
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสาร
หมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ dbd.legal@gmail.com 
 

 2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 
 มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย จ านวน 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 
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) มีผู้เข้าชมร่างกฎหมายจ านวน 519 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ราย โดยผู้แสดง
ความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย โดย
มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑. 3    การก าหนดนิยามค าว่า “สมาคมการค้า” ขึ้นใหม่ ส่งผลให้

นิยามค าว่า “สมาคมการค้า” ตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า 
และกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า มีความหมายไม่ตรงกัน อาจ
เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการตีความจะ
อ้างอิงกฎหมายฉบับใด หากประสงค์จะให้สมาคมที่จัดตั้งตาม
กฎหมายอื่น สามารถเข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าได้ ควรแก้ไข
ในบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

   การเพ่ิมนิยามค าว่า “สมาคมการค้า” 
เพ่ือให้สมาคมการค้าตามกฎหมายว่า
ด้วยสมาคมการค้า และสมาคมซึ่ งจด
ทะเบียนตามกฎหมายอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการค้า บริการ การ
ประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม 
การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการ
หาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ให้
สามารถสมัครและใช้สิทธิ ในฐานะ
สมาชิกสามัญของหอการค้าได้  
   ส าหรับการใช้ค านิยามนั้น ย่อมต้อง
พิจารณาในนิยามของกฎหมายแต่ละ 
 

-2- 

mailto:dbd.legal@gmail.com


 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 
ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

   ฉบับว่ามีความหมายครอบคลุมเพียงใด 
จึงอาจไม่จ าเป็นต้องมีข้อความ ขอบเขต
เช่นเดียวกันในกฎหมายแต่ละฉบับ 

2. 29(๑)    หอการค้า ไม่ควรสามารถประกอบธุรกิจได้ เนื่องจาก
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น หอการค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่
แสวงหาก าไร จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจทาง
การค้า เป็นสถาบันที่มี อิทธิพลส าคัญเกี่ยวกับการค้าและ
เศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทในการควบคุมมิให้เกิดความ
ปั่นป่วนแก่ตลาดการค้า และหอการค้าเองจะต้องไม่ด าเนินการ
ใดๆ อันเป็นผลกระทบกระเทือนทางการค้า การประกอบธุรกิจ
โดยหอการค้าเองจะขัดกับลักษณะของการเป็นหอการค้าเอง
ภายใต้วัตถุประสงค์ เพราะจะสามารถเข้าแข่งขันทางการค้ากับ
หน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรมได ้

   เจตนารมณ์ของการแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การท างานของหอการค้ามีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น มิได้มีความประสงค์
ให้หอการค้าสามารถประกอบธุรกิจแข่ง
กับสมาชิกได้ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุง
ถ้อยค าใน มาตรา 29 (๑) เป็นดังนี้  
“(1) ประกอบวิสาหกิจโดยหอการค้า
นั้นเอง หรือเข้ าด า เนินการในการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิกหรือเข้ามีส่วน 
ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการ
ประกอบธุรกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็น
การถือตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นใน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่หอการค้า 
หรือเป็นการประกอบวิสาหกิจเพ่ือให้
เป็นไปตามหน้าที่ของหอการค้าตาม
มาตรา 28” 

 
 ๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
  จากการรับฟังความคิดเห็น ไม่มีหน่วยงานใดมีความเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ ร่าง
พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 ๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
  ปรากฏตาม ข้อ ๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
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 ๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการน าร่างพระราชบัญญัติขึ้นรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้น าผลการพิจารณามาประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 
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