
 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
รางพระราชบัญญติั.....แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... .............. 
     กฎหมายใหม                    แกไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 
 
หนวยงานของรัฐผูเสนอรางกฎหมาย..........กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย....................... 
 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่อง...ยุทธศาสตรที ่๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน  
     และยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันอยางยั่งยืน... 
  สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง... ดานกฎหมาย (การกําหนดกลไกทาง 
     กฎหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอการพัฒนาตาม 
     กระแสโลกาภิวัตน)... 

 

สวนที่ ๑ 
เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย 

   
 

๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา 
 ๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดใชบังคับมาเปนเวลานานมีบทบัญญัติบางประการที่ยัง
ไมไดรับการแกไขปรับปรุง และบทบัญญัติบางประการที่สรางภาระโดยไมจําเปนแกประชาชน ซึ่งเปน
อุปสรรคในการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และยังสงผลตอการประเมินจัดอันดับ
เรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลกอีกดวย เชน ไมมีการ
กําหนดระยะเวลาสิ้นผลในหนังสือบริคณหสนธิ วิธีบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน การใหประทับตรา
ในใบหุน เปนตน ดังน้ันเพ่ือใหกฎหมายดังกลาวมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และ
เปนการขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาว จึงตองแกไขปรับปรุงเพ่ือใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบ
ของหางหุนสวนและบริษัทมีความชัดเจนและคลองตัวมากย่ิงขึ้น 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องน้ี…เน่ืองจากบทบัญญัติดังกลาว กําหนดไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหุนสวนและบริษัท มีบทบัญญัติต้ังแตการจดทะเบียนหางหุนสวน
บริษัท รวมถึงการบริหารจัดการบริษัทซึ่งเปนกฎหมายที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปน 
ผูรักษาการ…. 
  

๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร 



๒ 
 

 เพ่ือใหกฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เอ้ือตอการนําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงาน และลดภาระที่ไมจําเปนแกประชาชน และเพ่ือใหการดําเนินกิจการคาใน
รูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความคลองตัวมากย่ิงขึ้น อีกทั้งเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนในการประกอบธุรกิจ และสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-งายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก 
 

๓. การแกปญหาในปจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ ดําเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร...ปจจุบันไดมีการใชประกาศ 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ มาแกไขปญหาบางประการ เชน 1) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กําหนดใหการ

ประชุมที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมาย
แตละฉบับแลว จะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ อิ เล็กทรอนิกส ก็ ได  (รางมาตรา 1162/1 )  

2) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แกไขประเด็นเก่ียวกับตราประทับของ

บริษัท (รางมาตรา 1128)... 

 ๓.๒ ตางประเทศแกปญหาน้ีอยางไร (ถามี) และการดําเนินการดังกลาวเหมาะสมกับ 
       สังคมไทยหรือไม อยางไร…กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) ไดมีการ 
นํากฎหมายของตางประเทศมาพิจารณาประกอบในการเพ่ิมชองทางการอํานวยความสะดวกใหแก 
ผูประกอบธุรกิจ เชน กรณีการประชุมคณะกรรมการ ที่มีบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ เชน 
ประเทศฝรั่งเศส ไดกําหนดใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการประชุมคณะกรรมการได 
จึงไดมีการเสนอแกไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมชองทางใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการ
ประชุมคณะกรรมการได เปนตน.… 
 

๔. การรับฟงความคิดเห็น 
         ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของแลว 
  ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว 
 

๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืน 
รางกฎหมายน้ีมีความสัมพันธหรือใกลเคียงกบักฎหมายอ่ืนหรือไม อยางไร….ไมมีความ

ซ้ําซอนกับกฎหมายอ่ืน เน่ืองจากจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายที่ใชเปนการทั่วไป
ในการจัดต้ังองคกรธุรกิจ จึงไมมีกฎหมายทีม่ีความสัมพันธหรือใกลเคียงมาใชในการแกไขปญหาได....  
 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย   
 ๖.๑ กฎหมายน้ีจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง...
กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติใหบริษัทตองปฏิบัติ เชน ในกรณีแกไขรางมาตรา 1099 ซึ่งเปนการลด



๓ 
 

ระยะเวลาใหหนังสือบริคณหสนธิสิ้นผลหากมิไดจดทะเบียนบริษัท ภายใน 10 ป เปน 3 ป นับแตวันที่

นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ จึงอาจเปนการจํากัดระยะเวลาการใชสิทธิของผูเริ่ม 
กอการในการใชช่ือบริษัทที่ไดมีการจดทะเบียนไวในหนังสือบริคณหสนธิ... 
 ๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ 
อยางไร…มีการเพ่ิมบทเฉพาะกาลเพ่ือใหหนังสือบริคณหสนธิที่สิ้นผลไปโดยผลของการแกไขรางมาตรา 
1099 ยังสามารถนํามาจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทไดภายใน 180 สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ี 

มีผลใชบังคับ.…  
 ๖.๓ กฎหมายน้ีจะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร…จะชวยให 
ผูประกอบธุรกิจมีความคลองตัว สะดวก และชวยลดตนทุนในการดําเนินการทางธุรกิจ และชวยสงเสริม 
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหประเทศ ชวยแกไขอุปสรรค 
ในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังชวยยกระดับการแขงขัน
ของประเทศ และสอดคลองกับตัวช้ีวัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะสงผลดีตอการประเมิน
ของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก - งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)  โดยจะ
ทําใหมีการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจใหทัดเทียมนานาประเทศ 
และตอบรรยากาศในการลงทุนอีกดวย… 
  

๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ…กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย….. 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
       อยางไร...ใชบังคับถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจเกิด
ความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใชและตองปฏิบัติตาม ทั้งน้ี กรมจะเตรียมการปรับปรุงแกไข
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท เพ่ือเปน
แนวทางสําหรับการจดทะเบียนตอไป... 
       และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจาย 
       ในการดําเนินการหรือไม…เปนการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่ไมเกี่ยวของกับวิธี
ปฏิบัติที่สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจาย... 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงาน 
       ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร.…
กระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะไดมีการจัดทําการช้ีแจงคําอธิบายประกอบกฎหมาย 
สรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามและการบังคับใชให
เปนไปตามกฎหมายในรูปแบบตาง ๆ เชน การเผยแพรผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การประชุมเผยแพร
ความรู เปนตน…. 
 ๗ .๔ ตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการให เปนไป 
        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก เปนจํานวน...-....บาท อัตรากําลังที่ตองใช....-.....อัตรา 
        อัตรากําลังที่มีอยูแลว....-......อัตรา อัตรากําลังที่ตองเพ่ิมขึ้น....-....อัตรา   



๔ 
 

  - ใชอัตรากําลังที่มีอยูเดิม เน่ืองจากเปนการแกไขเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ภาคเอกชน ไมกระทบตอการบริหารจดัการของภาครัฐ 
  

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ…จะสงผลตอภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยที่ผูประกอบธุรกิจสามารถจัดต้ังธุรกิจไดงายขึ้น และมีบทคุมครองนักลงทุนราย
ยอยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล…. 
 ๘.๒ ผลกระทบตอสังคม....มีมาตรการคุมครองผูถือหุน และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามา
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทงายขึ้น ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และ
สรางภาพลักษณที่ดีในการประกอบธุรกิจ....... 
 ๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ……………-ไมมี-……………………………............. 
 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สําคัญ………………-ไมมี-…………………………………………………………… 
 

สวนที่ ๒  
เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ   

การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจ  
    

   

๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนญุาต...เน่ืองจากเปนการดําเนินการที่มผีลตอบุคคลภายนอก 
และประโยชนสวนรวมในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงตองเขามากํากับดูแล… 
๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ.............. -ไมมี-....................................  
๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา............ -ไมมี-..............................................  
๑๒. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาทีข่องรัฐมีดุลพนิิจในการออกคาํสัง่ทางปกครอง    
      หรือดําเนินกิจการทางปกครอง.....................ไมมี............................................................... 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานน้ีเปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ
และวิเคราะหอยางถี่ถวนแลว 
 
 

       ลงช่ือ .................................................... 
                    (นายวุฒิไกร   ลีวีระพันธุ) 

                     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
              .. มีนาคม  2563 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบ...สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา... 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ...นางสาวอนงครัตน  เผือกพันธุมุข/นางสาวสุชาดา  เหลาพูลสขุ.... 
โทร. ....... 02-547-4469 - 71.........  
อีเมล......dbd.legal@gmail.com........ 


