เอกสารแนบท้าย 2
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ ...สมาคมการค้า (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
สภาพการณ์ ในปั จจุบัน สร้ างความชัดเจนระหว่างสมาคมการค้าและสมาคมประเภทอื่น เพิ่มความ
คล่องตัวในการดาเนินงานของสมาคมการค้า และสร้างความคล่องตัวและความชัดเจนในการเลิกสมาคม
การค้า อัน เป็ น การสนั บ สนุ น ในการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ สมาคมการค้า และส่งผลต่อการสร้า ง
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม…………………………………………...................................
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด...1) ปรับปรุงข้อความที่ต้องมีในข้อบังคับให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้
สามารถระบุได้ชัดเจนถึงสมาคมการค้าและสมาคมประเภทอื่น
2) ปรับปรุงข้อห้ ามสมาคมการค้าให้ มีความคล่ องตัว ในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงเกี่ยวกับการร้องขอให้เพิกถอนมติอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้า
4) ปรั บ ปรุ ง อ านาจการสั่ ง เลิ ก สมาคมการค้ า ให้ ชั ด เจนและ
คล่องตัวขึ้น
5) ปรับปรุงบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน.......................................................................
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ ...เนื่องจากพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้บังคับใช้มา
เป็นเวลานาน จึงทาให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ซึ่งสมาคมการค้าเป็นองค์กรที่มีความสาคัญ และมีบทบาทในการดูแลมิให้เกิดความปั่นป่วนแก่ตลาด
การค้า และเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ การดาเนินการของสมาคม
การค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ดังเช่นเจตนารมณ์ที่มีกฎหมายฉบับนี้…………………….
หากไม่ ท าภารกิ จ นั้ น จะมี ผ ลประการใด ...ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น การของสมาคมการค้ า ที่ มี ก าร
ดาเนินงานบางอย่างไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การแก้ไขดังกล่าวจะ
ทาให้สมาคมการค้าสามารถดาเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศ…………………………………………………………………………………………………………………………….

-21.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ...เนื่องจากกฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมการค้า เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการจัดตั้ งและการดาเนินงานของสมาคมการค้าไว้
โดยตรง จึงไม่มีทางเลือกอื่น ในการแก้ไขปรับปรุง จาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมที่ พระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. 2509…………………………………………………………….……………………………………………………
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ...
ข้อดี การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพื่อให้
กฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมาคมการค้าสามารถดาเนินการต่างๆ
อันเป็นการส่งเสริมการค้าและปฏิบัติงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น อันเป็นการสนับสนุนในการสร้า งความ
เข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้า และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ข้อเสีย -ไม่มี-..............................................................................................................................
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร ..มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมการค้า มีความคล่องตัว เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน......................................................................................................
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด ...การแก้ไขบทบัญญัติจะทาให้การทางาน
ของสมาคมการค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สมาคมการค้า สามารถดาเนินการ
ที่เป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น....................
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ...มีการปรับปรุงให้การดาเนินการของสมาคมการค้ามีความคล่องตัว
สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ และบทบาทของสมาคมการค้า ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวม..............................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร ...พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มีการ
แก้ไขให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการดาเนินการที่คล่องตัวยิ่งขึ้น.......................
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรั ฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด ...-ไม่ม-ี .........................................................
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร...-ไม่ม-ี ..........
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
...เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กากับดูแล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ดังนั้น การกากับดูแลสมาคมการค้า และการแก้ไข

-3เพิ่มเติมเพื่อให้การทางานของสมาคมการค้ามีความคล่องตัวสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวม.......................................................................................................................... .....................
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร...ก่อนมีการยกร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. 2509 จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว.....
2.2 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด ...เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า เป็นกฎหมายที่วาง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดาเนินงานของสมาคมการค้าไว้โดยตรง จึงต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่ต้องถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น ในการแก้ไขเพิ่มเติมจึงได้มีการ
รับฟังความคิดเห็ นจากผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน เพื่ อให้การดาเนินการของสมาคมการค้า
มีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุด.................................................................................................
2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
...เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่ว ไปทั้งประเทศ มิใช่กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้
เฉพาะพื้น ที่ หรื อเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ทาภารกิจ จึงสมควรเป็นหน่ว ยงานส่ ว นกลาง ประกอบกับภารกิจ
เกี่ยวกับการจั ดตั้งและการดาเนิ นงานของสมาคมการค้า มิใช่ภ ารกิจตามกฎหมายของหน่ว ยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น..............................................................................................................................
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 .........................................................................

-43.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ ... เนื่องจาก
ภารกิจในเรื่องที่จะปรับปรุงแก้ไขถูกกาหนดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องตราเป็น
กฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้............................................................................
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร ... เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ในบางประการ อันเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติ จึงไม่อาจใช้มาตรการ
ทางการบริหารได้ ...................................................................................................................................
3.3 ในการท าภารกิ จ นั้ น เหตุ ใ ดจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรากฎหมายในขณะนี้ ...เนื่ อ งจากเป็ น การแก้ ไ ข
พระราชบั ญญัติ ส มาคมการค้า พ.ศ. 2509 จึงจาเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว และเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินการของสมาคมการค้า.........
3.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก ....พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมาย
ทั่วไป ใช้บังคับกับสมาคมการค้าทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน.....................................................
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก.......................................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก ...............................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก ..................................................................
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด...ใช้บังคับถัดจากวันประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และเตรียมความพร้อม
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย................................................................................................................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ........................................................
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็น กฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ...เนื่องจากเป็นการแก้ไข
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 จึงต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง
เป็นการแก้ไขกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป มิอาจออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้...............
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว ...เพื่อให้มีการกากับดูแล ให้มีการดาเนินการที่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และส่งเสริมให้สมาคมการค้ามีความเข้มแข็ง อันเป็นส่งเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวม..............................................................................................................................................

-53.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรื อใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม ...เป็นการ
จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อให้ทราบถึงจานวนของสมาคมการค้าที่อยู่ในประเทศไทย……………………..…….
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร…มีการปรับปรุง
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน............................................................................................................................... ....................
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร...-ไม่มภี าระแก่ประชาชน-..........................................
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร ...มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตไว้...........................................................................................................
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 ...
มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 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 มี ก รอบหรื อ แนวทางการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร ...มี ก ฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนด
ไว้……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา

โทษทางปกครอง

ระบบผสม

-63.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด...-ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทกาหนดโทษ-.............................................................................................................
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร...- ......................
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การด าเนิน การตามภารกิจ ในเรื่ องนี้มีกฎหมายอื่น ในเรื่ องเดียวกัน หรื อทานองเดียวกันหรื อไม่
... ไม่มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น.........................................................................................................
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรั บปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่...เป็นกรณีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม.................................................
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ....................................................................................
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง..........................
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ...................................................................
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว ..................................................................................................
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก ...จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
สมาคมการค้าสามารถดาเนินการได้คล่องตัวยิ่งขึ้น อันเป็นการส่ งเสริมการค้า และเป็นการ
สนับสนุนในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ สมาคมการค้า และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม...........................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ...ผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมการค้า และประเทศไทย...........................
- เชิงลบ ...สมาคมการค้ามีภาระหน้าทีต่ ้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ …...............…..…
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ...ผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมการค้า ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย..........
ด้านสังคม
- เชิงบวก ...กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า เป็นกฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการ
ดาเนิ น งานของสมาคมการค้า การแก้ไขจะทาให้ การดาเนินการของสมาคมการค้ามีความ
คล่ อ งตั ว ขึ้ น ส่ ง ผลดี ต่ อ การค้ า การบริ ก าร การประกอบวิ ช าชี พ อิ ส ระ อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ...ประชาชน และประเทศชาติ..........................................................
- เชิงลบ ... -ไม่มี-.........................................................................................................................

-7ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ................................................................................................
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....การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในครั้งนี้
จะทาให้สมาคมการค้าสามารถดาเนินงานได้สะดวก และตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบรรยากาศการลงทุนของ
ประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และรายได้จากการประกอบธุรกิจในประเทศ...................................
5.4.2 เศรษฐกิจ หรื อสั งคมมีการพัฒ นาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด ...เป็นการส่ งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ............................................................
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด...เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจของไทยในเวทีการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ..........................................................................................................................
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด ....เป็นการยกระดับการแข่งขัน
ของประเทศ สร้างความเข้มแข็งในแก่ภาคธุรกิจของไทยในเวทีการค้าโลก.............................................
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด ...เป็นการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรธุรกิจให้ทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อบรรยากาศในการลงทุน......................
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร ...-ไม่มี-..............................
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด ...-ไม่มี-....................................................................
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ได้แก่...เนื่องจากเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการลงทุน...............

-85.5 ความยุ่งมากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย...-ไม่ม-ี ...................................................
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ...ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม.....................................................................................................................................
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ ...ใช้กาลังคนที่มีอยู่เดิม ไม่จาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลัง.............................
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี...ใช้เจ้าหน้าที่เดิม..........................................
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย...-ไม่มี-................................
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน...-ไม่ม.ี ...................และงบลงทุนจานวน ...-ไม่ม-ี ......................................
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร ...ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ
อัตรากาลังและงบประมาณ.....................................................................................................................
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้า ใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย...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...............................................................

-97.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์......................................................
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก...กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับ การวาง
ระเบียบการจัดตั้งและการดาเนินงานของสมาคมการค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย……………………………
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 ...ไม่มีความจาเป็นในการออกกฎหมายลาดับรอง................................

-๑0ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง...-.......................................................................................
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร ...-ไม่ม-ี ...........................................................................................................................
10.ประเภทของโทษที่กาหนด
มีการรับฟังความคิดเห็น

ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ ..........................................................................................
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
ประชาชนทั่วไป
องค์กรอื่น ได้แก่... สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้า สมาคมต่างๆ บริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย และสานักงานบัญชี............................................................................................................................
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร ... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจากร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว เช่น สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าต่างๆ ผู้ประกอบการ สานักงานกฎหมาย และสานักงานบัญชี ดังนี้
1) ก่อนการยกร่ างกฎหมาย กรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยสมาคม
การค้า ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัด
อุ บ ลราชธานี ) ภาคเหนื อ (วั น ที่ 3 มี น าคม 2560 ณ จั ง หวั ด เชี ย งราย) ภาคกลาง (วั น ที่ 19
พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี ) และภาคใต้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่) มี
ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจานวน 236 คน เพื่อทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการรับฟัง มีความเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์
2) กรมได้มีการนาประเด็นที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่าง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ลงเผยแพร่เชิญ ชวนหน่วยงานภาครัฐและ

-11ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่ต้องแก้ไขดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com
๓) ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการแก้ไขแล้ว กรมได้ดาเนินการยก
ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น แล้วนาขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กรมได้นาเผยแพร่เชิญชวน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง
พระราชบั ญญัติดังกล่ าว ผ่ านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดย
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นช่ อ งทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นจานวน 1 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป....................................................................
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบั ญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
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
คณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ .......................................................
(นางกุลณี อิศดิศัย)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่
2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ...สานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข/นางสาวอนงค์รัตน์ เผือกพันธุ์มุข...
หมายเลขติดต่อ...02-547-4471.................................

