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หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

 

รางพระราชบัญญัติ ...แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ

กําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ... 

  กฎหมายใหม           แกไข / ปรับปรุง   ยกเลิก 

 

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ ...กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย.................................................. 

 

1. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 

 1.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร ...เพื่อใหกฎหมายมีความทันสมัย สอดคลองกับ

สภาวการณของการประกอบธุรกิจในปจจุบัน และมาตรฐานสากลในเรื่องของการจัดต้ังธุรกิจและ

การคุมครองนักลงทุนรายยอยของธนาคารโลก................................................................................... 

เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด...เนื ่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีบทบัญญัติ     

บางมาตราท่ีสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจในปจจุบัน และมีผลตอการประเมินจัดอันดับเรื ่อง

ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก เชน กฎหมายมิไดมีการกําหนด

ระยะเวลาการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัด ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลในเรื่องการคุมครองนักลงทุนรายยอย 

และหลักการเรื่องการควบบริษัทท่ีไมสอดคลองกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย เนื่องจากการควบบริษัท

ตามกฎหมายนั้น ทําใหบริษัทเดิมสิ้นสภาพไปและเกิดบริษัทใหมขึ้นมาแทนท่ี กอใหเกิดความไมสะดวก

ในทางปฏิบัติกรณีบริษัทประสงคจะดําเนินกิจการโดยยังคงบริษัทเดิมอยู ตอไป เนื ่องจากมิไดมี

บทบัญญัติรองรับไวใหสามารถเลือกไดวา เม่ือควบบริษัทเขากันแลวจะเกิดบริษัทท่ีมีสภาพความเปน

นิติบุคคลใหม หรือใหบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพนิติบุคคลเดิมอยู  เปนตน และเมื่อมีการแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสมควรมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการกําหนด

ความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุ นสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ เพื่อให

การกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสอดคลองกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม........................................................................................................................................ 
 

1.2 ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ ...  1) ปจจุบันธนาคารโลก (World Bank) ไดทําการสํารวจและจัดอันดับ

ความยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยมีตัวชี ้วัดในเรื ่องตางๆ เชน การเริ ่มตนธุรกิจ 

(Starting a Business) และการคุมครองนักลงทุนรายยอย (Protecting Minority Investors) โดย

รายงานการสํารวจและจัดอันดับของธนาคารโลกจะสงผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนในการตัดสินใจ

เขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยประเทศไทยไดทําการปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจไดงายขึ้น เปนตน ซ่ึงกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการเริ่มตนธุรกิจ และการคุมครองนักลงทุนรายยอยนั้น คือ ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท 
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    2) รัฐบาลมีนโยบายใหสวนราชการปรับปรุงบริการของภาครัฐเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหผลการประเมินของธนาคารโลกตอดานเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยดีขึ้น เพราะมีผลกับความเชื ่อมั่นในการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย ดังนั ้น 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี ่ยวกับการยกระดับมาตรฐานและลดขั ้นตอน

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน จึงมี

คําสั่งท่ี 1/2558 เพ่ือวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ใหเกิดแนวทางการแกไข

ปญหาอุปสรรคตางๆ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีภารกิจในการทบทวน ปรับปรุง

กฎหมายภายใต ควา มรับผิดชอบของกรม โดยลดอุปสร รคและให การ สนับสนุนการเ พิ่มขี ด

ความสามารถในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 

    3) เนื ่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดใชบังคับมาเปน

เวลานาน มีบทบัญญัติบางประการท่ียังไมไดรับการแกไขปรับปรุง และบทบัญญัติบางประการท่ีสราง

ภาระโดยไมจําเปนแกประชาชน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ในขณะท่ีสภาวการณทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางประเทศไดมีการเปลี ่ยนแปลงไป

อยางมาก ประเทศตางๆ มีการปรับตัวเพ่ือใหแขงขันได โดยเฉพาะการปฏิรูปในดานการจัดต้ังธุรกิจ

เปนเรื่องท่ีมีการปฏิรูปมากท่ีสุดในรอบปท่ีผานมา จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงเพือ่ขจัดปญหาและ

อุปสรรค และเพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินกิจการใหกับผูประกอบการ............................................. 

  หากไมทําภารกิจน้ันจะมีผลประการใด ...สงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-งายในการประกอบ

ธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ของประเทศไทย.................................................................. 
 

 1.3 การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง ...เนื ่องจากการเริ ่มตนธุรกิจ 

การดําเนินธุรกิจ และการคุมครองนักลงทุนรายยอย เปนขอกําหนดท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท เปนกฎหมายท่ีใชเปนการท่ัวไป จึงไมมี

ทางเลือกอ่ืน การแกไขปรับปรุงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมท่ีประมวลกฎหมาย……………………………….…… 

  แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร ............-ไมม-ี................................................................................ 
 

1.4 มาตรการท่ีบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร ...แกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท เพ่ือลดอุปสรรคในการเริ่มตนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ และ

การคุมครองนักลงทุน เพ่ือลดอุปสรรค ขอขัดของของกฎหมาย ทําใหการประกอบธุรกิจงายขึ้น........... 
 

 1.5 ภารกิจน้ันจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองน้ันไดเพียงใด ...การแกไขบทบัญญัติจะทําใหเกิดความชัดเจน

ในทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย ขจัดปญหาและอุปสรรคที ่กอใหเกิดภาระเกินจําเปนแก

ผูประกอบการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสภาวการณดานการประกอบธุรกิจในปจจุบันท่ีมุงเนนให

การจัดต้ังธุรกิจสามารถกระทําไดโดยงายและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มีบทคุมครองนักลงทุนรายยอย 

เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย......................................................... 
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1.6 ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคืออะไร ...ลดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ และสงผลตอการจัดอันดับความ    

ยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก สรางความเชื่อม่ันของนกัลงทุนในการ

ตัดสินใจเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย........................................................................................... 

  ตัวชี้วัดความสัมฤทธ์ิของกฎหมายมีอยางไร ...ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 

22 หุนสวนและบริษัท มีการแกไขใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ โดยมีการแกไขในเรื่อง

ดังตอไปนี้  ๑) แกไขใหบุคคลต้ังแต ๒ คนขึ้นไปเปนผูเริ่มกอการและจัดต้ังบริษัทจํากัดได 

   ๒) มีการกําหนดวิธีการแกไขปญหาหรือขอขัดแยงที ่ไมสามารถหาขอยุติไดระหวาง

กรรมการหรือผูถือหุนไวในขอบังคับของบริษัทดวยก็ได   

   ๓) กําหนดใหการประชุมใหญตองมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอยางนอย ๒ คน

มาเขารวมประชุม 

   ๔) เพ่ิมเติมใหการจายเงินปนผลตองจายภายใน ๑ เดือนนับแตวันที ่ที ่ประชุมใหญหรือ

กรรมการลงมติ 

   ๕) แกไขเพ่ิมเติมเหตุเลิกบริษัทโดยคําสั่งศาล 

   ๖) แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการควบบริษัทจํากัดเขากัน 

   ๗) แกไขเพ่ิมเติมใหหางหุ นสวนจดทะเบียนหรือหางหุ นสวนจํากัดแปรสภาพเปนบริษัท

จาํกัดได................................................................................................................................................... 
 

 1.7 การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐ

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด...-ไมม-ี .......................................................... 

  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร ...เปนผลดี 

ตอประเทศไทย เนื่องจากเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหสอดคลองกับตัวชี ้วัดของธนาคารโลก 

(World Bank) ซ่ึงจะสงผลดีตอการประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก-งาย ในการประกอบ

ธุรกิจ (Doing Business) ซ่ึงไมกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยแตอยางใด ................................................ 

 

 2.ผูทําภารกิจ 
 

 2.1 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจน้ี...

เนื่องจากกระทรวงพาณิชยเปนผูรักษากฎหมาย กํากับดูแลประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

หุนสวนและบริษัท ท้ังในการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท ตลอดท้ังตองบริหารจัดการบริษัทตามท่ี

กฎหมายกําหนด ซึ ่งจะสงผลตอบุคคลภายนอกที ่มีนิติสัมพันธกับบริษัท ดังนั ้น กระทรวงพาณิชย     

ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐจึงควรเปนผูทําภารกิจนี้เอง................................................................................ 

  ภารกิจน้ีควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร ...กระทรวงพาณิชยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นใน

การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากผู ที ่เกี ่ยวของทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน  

หากแตภารกิจในการเสนอกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชเปนการท่ัวไปนั้น สมควรเปนหนวยงานภาครฐั คือ 
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  กระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนผูรักษาการตามกฎหมายเปนผู ดํา เนินการ เนือ่งจากการใหภาคเอกชน

ดําเนินการภารกิจนี้เอง อาจกอเกิดความไมเปนธรรม หรือเลือกปฏิบัติ หรือมีฝายใดฝายหนึ ่งไดรับ

ประโยชนเปนพิเศษได............................................................................................................................. 
 

 2.2 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจน้ีรวมกับ

หนวยงานอื่นหรือไม เพราะเห ตุใด ... เนื ่องจากการจดทะเบียนจัดตั ้ง เปนนิติบุคคลประเภท         

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด เปนหนา ท่ีของกระทรวงพาณิชย จากนั้น    

หากธุรกิจใดมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแล เชน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจการเงิน เปนตน    

เม่ือจัดต้ังเปนนิติบุคคลแลว จําเปนตองขออนุญาต หรือขออนุมัติจากหนวยงานที ่กํากับดูแลธุรกิจ

เหลานั้น หนวยงานนั้นๆ จะอาศัยขอมูลนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย โดยบางหนวยงานมีการขอ

เชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวงพาณิชย........................................................................................................ 
 

2.3 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม 

...ปจจุบันกระทรวงพาณิชยมีหนวยงานท่ีรับจดทะเบียนตามกฎหมายอยูทุกจังหวัด ซ่ึงมีประสบการณ

ความชํานาญเก่ียวกับการจดทะเบียน อีกท้ังมีระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส เปนการอํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนอยูแลว....................................................................................................... 

 

3. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 

 3.1 การจัดทําภารกิจน้ันมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 

                 หนาท่ีหลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่อง...ผูมีอํานาจและหนา ท่ี

ตามกฎหมาย 

                 หนาท่ีของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง ....มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๗ ตาม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐........................................................................... 

                 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง ..ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตร 

ท่ี ๓ การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางยั่งยืน................................................... 

                 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง .............................................................................. 
 

 3.2 การทําภารกิจน้ันสามารถใชมาตรการทางบรหิารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรอืไม ...ไมสามารถใช

มาตรการทางบริหารได............................................................................................................................ 

  ถาใชมาตรการทางบรหิารจะมีอุปสรรคอยางไร ...เนื ่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       

ไดบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที ่ยังไมไดรับการแกไขปรับปรุง และบทบัญญัติ   

บางประการท่ีสรางภาระโดยไมจําเปนแกประชาชน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการเสริมสรางศักยภาพในการ 

แขงขันของประเทศ และยังสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ 
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  (Doing Business) ของธนาคารโลกอีกดวย จึงจําเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายในระดับพระราชบญัญติั

เพ่ือใหสามารถบรรลุภารกิจนี้ได โดยมิอาจใชมาตรการทางการบริหารได............................................... 
 

3.3 ในการทําภารกิจน้ัน เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะน้ี ...เนื่องจากเปนการแกไขประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย จึงจําเปนตองตราเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อขจัด

อุปสรรคดังกลาว และเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ............................................................... 
 

 3.4 การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

  (ก)  การใชบังคับกฎหมาย 

                 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองท่ีท่ัวประเทศ เนื่องจาก ..พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนกฎหมายท่ัวไป 

ใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจท่ัวประเทศอยางเทาเทียมกัน............................................................... 

                  ทยอยใชบังคับเปนทองท่ี ๆ ไป เนื่องจาก......................................................................................... 

   ใชบังคับเพียงบางทองท่ี เนื่องจาก ........................................................................................................ 

  (ข)  ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

                  ใชบังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก ................................................................... 

                 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุ ใด...ใชบังคับถัดจากวันประกา ศ       

ราชกิจจานเุบกษา เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเกิดความชัดเจนในวันที ่กฎหมายมีผลบังคับใช และ

ตองปฏิบัติตาม................................................................................................................................ 

                  ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด .......................................................... 
 

 3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ ่น ...เนื ่องจากเปนการแกไข

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองออกเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย...................................................................................................................................... 
 

 3.6 ลักษณะการใชบังคับ 

        ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ 3.8)   สงเสริม 

       ระบบผสม 

  เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว  ...เพ่ือใหมีการกํากับดูแล ใหมีการดําเนินการท่ีเปนไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย และสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล .................................. 
 

 3.7 การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 

  3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที ่มีผลเปนการควบคุม...เพ่ือให      

ผูประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอยางเปนมาตรฐาน เทาเทียมกัน และประกอบธุรกิจถูกตองตาม

กฎหมาย อันจะสงผลตอความนาเชื่อถือตอนักลงทุนท่ีตองการจะมาลงทุนในประเทศไทย ................... 

  3.7.2 มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร...-ไมม-ี.................... 

    คุมคาตอภาระท่ีเกิดแกประชาชนอยางไร...-ไมม-ี....................................................................... 
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  3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร ...มีระเบียบสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท กําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจ  

ในการอนญุาตไว...................................................................................................................................... 

  3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนญุาตหรอืไม ...-มี-................................................... 

  3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร ...มีระเบียบ

สํานักงานทะเบียนหุ นสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุ นสวนและบริษัท กําหนด

หลักเกณฑการอุทธรณ การปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม................................................................ 

  3.7.6 มีการตออายกุารอนญุาตหรอืไม...-ไมม-ี..................................................................................... 

    มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนญุาตหรอืไม...-ไมม-ี................................................................ 
 

 3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

  3.8.1  กฎหมายท่ีจะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร...-ไมม-ี..... 

  3.8.2  คณะกรรมการท่ีกาํหนดขึ้นมีอํานาจซํ้าซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม...-ไมม-ี.................... 

    หากมีความซํ้าซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น...-ไมม-ี............................. 

  3.8.3  องคประกอบของคณะกรรมการมีผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ

หัวหนาสวนราชการหรือไม ....-ไมม-ี.......................................................................................... 

           เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ...-ไมม-ี................... 
 

 3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร ...มีระเบียบสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท กําหนดไว........................................ 
 

 3.10 ประเภทของโทษท่ีกําหนด 

        โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง               ระบบผสม       โทษทางแพง 
 

 3.11  การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธ์ิผล เพราะเหตุใด...-ไมม-ี............... 
 

 3.12  ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร... ...-ไมม-ี................ 

 

4. ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน 

 4.1 การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องน้ีมีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม ...ไมมี

ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน................................................................................................................... 
 

 4.2 ในกรณีท่ีมีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ

ทํานองเดียวกันท่ีมีอยู...เปนกรณีการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูเดิม................................................. 
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5. ผลกระทบและความคุม คา 
 

 5.1 ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย .................................................................................... 

                   ผูมีหนาท่ีตามรางกฎหมายหรือท่ีจะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง.......................... 

                   ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย ................................................................... 
 

 5.2 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว  .................................................................................................. 

                   ดานเศรษฐกิจ  

   - เชิงบวก ...จะสงผลตอภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย           

ท่ีสามารถจัดต้ังธุรกิจไดงายขึ้น และมีบทคุมครองนักลงทุนรายยอยท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล..... 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ...ผูประกอบธุรกิจ และประเทศไทย.................................................... 

   - เชิงลบ ...บริษัทตามกฎหมายนี้มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทมีภาระหนาท่ี

ตองปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เชน ในเรื่องของการตองจายเงินปนผล………..……… 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ...ผูประกอบธุรกิจ.................................................................................. 

                   ดานสังคม 

   - เชิงบวก ...มีมาตรการคุมครองผูถือหุน และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามาดําเนินธุรกิจ  ใน

รูปบริษัทงายขึ ้น ซึง่เปนการ เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และสรา ง

ภาพลักษณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ.......................................................................................... 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ...ประชาชน และประเทศชาติ.......................................................... 

   -  เชิงลบ ... -ไมมี-......................................................................................................................... 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ........................................................................................................... 

                   ดานอ่ืนๆ 

   -  เชิงบวก ..................................................................................................................................... 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ......................................................................................................... 

   -  เชิงลบ ....................................................................................................................................... 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ........................................................................................................... 
 

 5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจํากัด ...-ไมม-ี....................................................... 

  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนหรือไม ...อยางไร........................................................................ 
 

 5.4 ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 

  5.4.1 ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปนการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด...การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยครั ้งนี ้      

จะเปนการชวยสงเสริม สนับสนุนบุคคลธรรมดาใหเขามาประกอบธุรกิจในรูปบริษัทจํากัดงายขึ้น และ

มีมาตรการใหการคุมครองผูถือหุนมากขึ้นดวย ....................................................................................... 
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  5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด ...เปนการสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน

ของประเทศ และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหประเทศ.......................................................................

การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด...เปนการ

แกไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ.................................. 

  ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด ...เปนการยกระดับการแขงขัน

ของประเทศ และสอดคลองกับตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ ่งจะสงผลดีตอการประเมิน

ของประเทศไทยในการจดัอันดับความยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)......................... 

  และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด ...เปนการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ

แขงขันขององคกรธุรกิจใหทัดเทียมนานาประเทศ ซ่ึงสงผลดีตอบรรยากาศในการลงทุน........................ 

  5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร ...-ไมม-ี..............................

  สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด ...-ไมม-ี.................................................................... 

  5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ

ไดแก ... -ไมมี-...............................................................................................................................
  

 5.๕ ความยุงมากท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ...-ไมม-ี.................................................. 
 

 5.๖ ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน และ

การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที ่ไดรับ...กอใหเกิดประโยชนตอ

เศรษฐกิจโดยรวม..................................................................................................................................... 

 

6. ความพรอมของรฐั 
 

 6.1 ความพรอมของรฐั 

  (ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใช ...ใชกําลังคนท่ีท่ีมีอยูเดิม ไมจําเปนตองเพ่ิมอัตรากําลัง.............................. 

  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาท่ีท่ีจําเปนตองมี...ใชเจาหนาท่ีเดิม.......................................... 

  (ค) งบประมาณท่ีคาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย...-ไมม-ี................................ 

  โดยเปนงบดําเนินงานจํานวน ...-ไมมี-.............และงบลงทุนจํานวน ...-ไมม-ี........................................... 
 

 6.2 ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดต้ังหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของหนวยงาน 

  ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร ...ไมมีเรื่องเก่ียวของกับ 

  อัตรากําลังและงบประมาณ..................................................................................................................... 

 6.3 วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

                   วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย ...จัดทําคําอธิบายประกอบ

กฎหมาย.................................................................................................................................................. 

                   การเขาถึงขอมูลของประชาชน ...มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา... 
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7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 
 

 7.1 มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซํ้าซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

  กับหนวยงานน้ันอยางไร ... -ไมมี- ......................................................................................................... 
 

 7.2 มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร ...-ไมม-ี.......... 
 

 7.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร ...มีการรับฟงความคิดเห็นจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีการเชื่อมโยงขอมูล......................................................................................... 
 

 7.4 ผูรกัษาการตามกฎหมาย ไดแก ...รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย...................................................... 

  การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เน่ืองจาก...กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการรับจด

ทะเบียนนิติบุคคล………………….…………………………………………………………………………………………………. 

 

8. วธีิการทํางานและตรวจสอบ 
 

 8.1 ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 

                  เกิดประโยชนสุขของประชาชน ................................................................................................... 

                  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ................................................................................................... 

                  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ .............................................................. 

                  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน.................................................................................. 

                  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ......................................................... 

         ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ……………………… 

                  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสมํ่าเสมอ.............................................................................. 
  

 8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  8.2.1 ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง...-ไมม-ี........ 

  แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด ................................................................................................... 

  8.2.2 หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอยางไร 

...-ไมมีการใชดุลพินิจ-.............................................................................................................................. 

  8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาท่ีใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพ่ือใหประชาชนไดรับ

การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร ...-ไมม-ี........................................................... 
 

 8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง …………………..……………………………………………….. 

  8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร... -ไมม-ี........................................... 

  8.3.2 มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร... -ไมม-ี............................................ 
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9. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 

 9.1 ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญของ

กฎหมายลําดับรองน้ัน หรือไม ...ไดจัดทําเรียบรอยแลว........................................................................ 

  ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง... กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

แตงต้ังผูประเมินราคา ตามมาตรา ๑๒๓๙/๑ พ.ศ. .... ............................................................................... 
                              

 9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื ่อปองกันการขยายอํานาจหนาที ่ของรัฐหรือเพิ ่มภาระแกบุคคล   

เกินสมควรอยางไร ...-ไมมี-.................................................................................................................... 

 

10.ประเภทของโทษท่ีกาํหนด 

        มีการรับฟงความคิดเห็น  ไมไดรับฟงความคิดเห็น 
 

 10.1 ผูท่ีเก่ียวของหรืออาจไดรับผลกระทบท่ีรับฟงความคิดเห็น 

         หนวยงานภาครัฐ 

            สํานักงบประมาณ    สํานักงาน ก.พ. 

            สํานักงาน ก.พ.ร .    สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

        หนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจ ไดแก ...กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน............................................................................................................................................... 

         ภาคประชาชน/องคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

            ประชาชนท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ     

            ประชาชนท่ัวไป     

      องคกรอ่ืน ไดแก ...สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย. 

 10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร ...รางกฎหมาย  ฉบับนี ้ กรม

พัฒนาธุรกิจการคาไดมีการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 

  ๑) เม่ือวันอังคารท่ี 19 มกราคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย   

โดยมีผูเขารวมการประชุมจากทุกภาคสวน ไดแก สํานักงานพัฒนาระบบราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย บริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย ทําใหการ   

รับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้ไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหลายๆ ดาน 
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   ๒) นํารางพระราชบัญญัติลงเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา (www.dbd.go.th) จํานวน ๒ ครั้ง  

      ครั้งท่ี ๑

    

 ระหวางวันท่ี 12 – 19 มกราคม 2559 โดยไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ตอรางกฎหมายจากหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนท่ีเขามาแสดงความคิดเหน็ 

ครั้งท่ี ๒

 

 ระหวางวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 10 มิถุนายน 2560 โดยไดรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแลว จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั ้งประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น 

ภายหลังสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็น มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 ราย ซึ ่งเห็นดวยกับ

หลักการและเหตุผลในการแกไขกฎหมาย และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการแกไขปรับปรุงตอไป....................................................................................................................... 

10.3 จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

            จัดทํา      ไมมีการจัดทํา 

         ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม 

            วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น     

            จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 

            พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น     

            ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

        ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผู เก่ียวของในแตละประเด็น      

            คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา  

     จัดทํารางกฎหมาย 
 

   ขอรบัรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

การเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยห ลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื ่องต อ

คณะรัฐมนตรีฯแลว 

 

      ลงชื่อ ....................................................... 

       (นางสาวบรรจงจิตต  อังศุสิงห) 

                           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

                       ........./กรกฎาคม/2560 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ...สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา ... 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา  เหลาพูลสุข... 

หมายเลขติดตอ ...02-547-4471,081-450-2164... 


