รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติ
กฎหมายใหม่

สมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แก้ไข/ปรับปรุง

ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคล้องกับ ยุ ทธศาสตร์ชาติในเรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง
ด้านศรษฐกิจ
ส่วนที่ ๑
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร………………
โดยที่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสมาคมการค้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแยกสมาคม
การค้าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.๒๕๐๙ กับสมาคมทั่วไปที่จดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ แก้ไขการสั่งเลิกสมาคมการค้าให้มีความคล่องตัว
ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น
ทั้งนี้ในการพิจารณาค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ กรมได้นารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อปีเทียบกับต้นทุน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อปี ปรากฏว่า ต้นทุนการจัดเก็บฯ สูงกว่ารายได้จากการจัดเก็บฯ
และเมื่อนารายได้จากการจัดเก็บฯ เทียบกับการดาเนินการของภาครัฐ และภาระที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชน กรมยังมีความจาเป็นต้องออกเอกสาร และภาคเอกชนก็มีความจาเป็นที่ต้องใช้เอกสาร
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และเพื่อขอรับการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน
อื่นๆ ทั้งนี้ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สูงขึ้นโดยยึดค่าธรรมเนียมของสมาคมทั่วไปที่จดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครองเป็นเกณฑ์และปรับ
ลดสัดส่วนให้ถูกลงเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการของสมาคมการค้า
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมการค้า เพื่อให้สมาคมการค้าสามารถดาเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

๒
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร..............................................................
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สร้าง
ความชัดเจนระหว่างสมาคมการค้าและสมาคมประเภทอื่น เพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ของสมาคมการค้า และสร้างความคล่องตัวและความชัดเจนในการเลิกสมาคมการค้า อันเป็นการ
สนับสนุนในการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สมาคมการค้า และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
เป้าหมาย 1) แก้ไขข้อความที่ต้องมีในข้อบังคับ เพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
เป็นสมาคมการค้า หรือสมาคมประเภทอื่น
2) ปรับปรุงอานาจการสั่งเลิกสมาคมการค้าให้ชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น
๓) ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้ มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร ไม่มี
๓.๒ ต่ า งประเทศแก้ ปั ญ หานี้ อ ย่ า งไร (ถ้ า มี ) และการด าเนิ น การดั ง กล่ า วเหมาะสมกั บ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร ไม่มี
๔. การรับฟังความคิดเห็น
ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว
ได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร ไม่มี
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนี้จากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีห่ รือภาระอะไรแก่ใครบ้าง ไม่มี
๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร
ไม่มี
๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร
ประโยชน์แก่ประเทศ เป็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้า
และเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ก ารค้ า และการลงทุ น ในประเทศสามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่าง
คล่องตัว
ประโยชน์แก่สังคม สร้างความชัดเจนระหว่างสมาคมการค้าและสมาคมประเภทอื่น
เพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงานของสมาคมการค้า อันเป็นการสนับสนุนในการสร้าง

๓
ความเข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้า และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม
ประโยชน์แก่ประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมการค้าใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของสมาคมการค้าให้ชัดเจนขึ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมอานาจใน
การสั่งเลิกสมาคมการค้าให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้การกากับดูแลสมาคมการค้ามี
ประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร มีบทเฉพาะกาลที่กาหนดให้สมาคมการค้าที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียน
ก่ อ นวั น ที่ ร่ า งพระราชบั ญญั ติ นี้ใ ช้บั ง คั บ ไม่ ต้ อ งใช้ ค าว่ า สมาคมการค้ า น าหน้ าชื่อ
แต่ไม่ตัดสิทธิสมาคมการค้าที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนไว้แล้ว จะจดทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตามร่างพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อเป็นการจูงใจให้ มีการ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สมาคมการค้ า จึ ง ได้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
ดังกล่าว
และมี การน าเทคโนโลยี มาใช้เพื่ออานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการหรือไม่
ไม่มี
๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร จัดทาคาอธิบาย
ประกอบกฎหมาย โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๗.๔ ต้ น ทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ค าดว่ า ต้ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามและบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ไม่กระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จะส่ งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริม การค้า และเป็น การสนับ สนุน ในการสร้า ง
ความเข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้า และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม
๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม สร้างความชัดเจนระหว่างสมาคมการค้าและสมาคมประเภทอื่น
เพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงานของสมาคมการค้า ส่งผลดีต่อการค้า การบริการ
การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ
๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ ไม่มี
๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สาคัญ ไม่มี

๔
ส่วนที่ ๒
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าเป็นกฎหมายทีก่ าหนดให้มี
การจัดตั้งสมาคมการค้าขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสมาชิก ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากสมาชิกจึงต้องกาหนดให้มีการขออนุญาตจัดตั้ง
๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
กาหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินกิจการของสมาคมการค้า และเป็นผู้แทนของสมาคมการค้า
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สมาคมการค้ากาหนด
๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา เพื่อให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระทาความผิด
ซ้าอีก
๑๒. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครอง
หรือดาเนินกิจการทางปกครอง เนื่องจากการดาเนินการต่างๆของสมาคมการค้าให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่กาหนด และบุคคลที่เป็นผู้ดาเนินการแทนสมาคมการค้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
ดังนั้นการรับจดทะเบียนข้อบังคับและกรรมการจาต้องให้อานาจแก่นายทะเบียนในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว
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