
 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

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

 

สรุปผลการรับฟังความคดิเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 
  ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (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 
 ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน     
ได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าต่างๆ 
ผู้ประกอบการ ส านักงานกฎหมาย และส านักงานบัญชี ดังนี้ 
 1.1 ก่อนการยกร่างกฎหมาย กรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยสมาคม
การค้า 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 เพ่ือ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการรับฟัง มีความเห็น
ว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย 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
ยกร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น แล้วน าขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 
29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กรมได้น าเผยแพร่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและ 
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ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทาง  
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสาร
หมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 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 
  ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) มีผู้เข้าชมร่างกฎหมายจ านวน 527 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ราย โดยผู้แสดง
ความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย โดย
มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑.     การแก้ไขนิยามค าว่า “ผู้ประกอบวิสาหกิจ” เป็นค าว่า      

“ผู้ประกอบธุรกิจ” 
 

   กรมพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไข
นิยามดังกล่าว อาจก่อให้ เกิดความ
สับสนได้ว่า สมาคมการค้าสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ ประกอบกับค าว่า 
“วิสาหกิจ” มีความหมายครอบคลุม
การด าเนินกิจการของสมาคมการค้า
แล้ว จึงเห็นควรไม่มีการแก้ไขนิยาม
ดั ง ก ล่ า ว  ยั ง ค ง ใ ช้ นิ ย า ม ค า ว่ า            
“ผู้ประกอบวิสาหกิจ” ต่อไป (ไม่มีการ
แก้ไข) 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

2. 22 (๑)   1. เห็นควรคงข้อความว่า “...เป็นการถือตราสารหนี้ หรือ
เข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้
บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า” ไว้ เนื่องจากรายได้
ของสมาคมการค้าส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมสมาชิกและ
เงินบริจาค การไม่อนุญาตให้สมาคมการค้าสามารถถือตรา
สารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้  อาจส่งผลให้การ
ด าเนินการของสมาคมไม่คล่องตัว 
   2. สมาคมการค้า ไม่ควรสามารถประกอบธุรกิจได้ 
เนื่องจากสมาคมการค้า เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร มี
เจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจทางการค้า 
เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลส าคัญเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีบทบาทในการควบคุมมิให้เกิดความปั่นป่วน
แก่ตลาดการค้า และสมาคมการค้าเองจะต้องไม่ด าเนินการ
ใดๆ อันจะเป็นผลกระทบกระเทือนทางการค้า จึงไม่ควร
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโดยสมาคมการค้าเองได้ 

   1. กรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน จึงควรคงข้อความ
ดังกล่าวไว้ ตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
   2. เจตนารมณ์ของการแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การท างานของหอการค้ามีความ
คล่ อ ง ตั ว ม ากยิ่ ง ขึ้ น  มิ ไ ด้ มี ค ว าม
ประสงค์ให้หอการค้าสามารถประกอบ
ธุรกิจแข่งกับสมาชิกได้ อย่างไรก็ดี 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควร
ปรับปรุงถ้อยค าในมาตรา 22 (๑) เป็น
ดั งนี้  “(๑) ประกอบวิสาหกิจ โดย
ส ม า ค ม ก า ร ค้ า นั้ น เ อ ง  ห รื อ เ ข้ า
ด าเนินการในการประกอบวิสาหกิจ
ของสมาชิก หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็น
หุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบ
วิสาหกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการ 
ถือตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้
บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า
สมาคมการค้า หรือเป็นการประกอบ
วิสาหกิจเพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ของ
สมาคมการค้าตามมาตรา ๒๑” 
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 ๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
  จากการรับฟังความคิดเห็น ไม่มีหน่วยงานใดมีความเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับร่าง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 ๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
  ปรากฏตาม ข้อ ๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 

 ๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการน าร่างพระราชบัญญัติขึ้นรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้น าผลการพิจารณามาประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 
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