
 
 

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
ร่างพระราชบัญญัติ.....แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อ านาจก าหนด ลด หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอส าเนาเอกสาร การลดจ านวนผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัท  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ การก าหนดระยะเวลาจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน และ
การรวมบริษัท) และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     กฎหมายใหม่                    แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 
 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย..........กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์....................... 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง...ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความสามารถในการแขง่ขัน  
     และยทุธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน... 
  สอดคล้องกบัแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง... ด้านกฎหมาย (การก าหนดกลไกทาง 
     กฎหมายเพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตาม 
     กระแสโลกาภิวัตน)์... 

 
ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย 
   

 
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
       - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติ 
บางประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง และที่สร้างภาระโดยไม่จ าเป็นแก่ประชาชน รวมถึงส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ และยังส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ของธนาคารโลกอีกด้วย เช่น ไม่มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นผลในหนังสือบริคณห์สนธิ วิธี
บอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การให้ประทับตราในใบหุ้น การก าหนดจ านวนขั้นต่ าของผู้เริ่มก่อการ
การก าหนดให้มีระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม
คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องการควบบริษัทที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งปัจจุบันการ
ควบบริษัทตามกฎหมายจะท าให้บริษัทเดิมสิ้นสภาพไปและเกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนที่ ก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในทางปฏิบัติกรณีบริษัทประสงค์จะด าเนินกิจการโดยยังคงบริษัทเดิมอยู่ต่อไป 
เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติรองรับไว้ให้สามารถเลือกได้ว่า เมื่อควบบริษัทเข้ากันแล้วจะเกิดบริษัทที่มี
สภาพความเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือให้บริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพนิติบุคคลเดิมอยู่ เป็นต้น  



๒ 
 

ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม 
และมูลนิธิ เพื่อให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การ
ด าเนินกิจการค้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องน้ี 
       - เนื่องจากบทบัญญัติที่แก้ไขดังกล่าว ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป โดยมีบทบัญญัติที่
ก าหนดตั้งแตก่ารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท การบริหารจัดการบริษัท รวมถึงการคุ้มครองนักลงทุน
รายย่อย ดังนั้น จึงต้องแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและ
บริษัท ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการ 
  
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร 
 - เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เอื้อต่อการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และลดภาระที่ไม่จ าเป็นแก่ประชาชน และเพื่อให้การด าเนินกิจการค้าใน
รูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจ และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่ องความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก 
 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแกป้ัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 
       - ปัจจุบันได้มีการใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาแก้ไขปัญหาบางประการ 
เช่น ๑) พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (เดิมใชป้ระกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๗) ก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา 
๑๑๖๒/๑) ๒) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ แก้ไขประเด็นเกี่ยวกับตรา
ประทับของบริษัท (ร่างมาตรา ๑๑๒๘) 
 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 
       - กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ได้มีการน ากฎหมายของต่างประเทศมา
พิจารณาประกอบในการเพ่ิมช่องทางการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น  
       1) กรณีการประชุมคณะกรรมการ ที่มีบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ เช่น 
ประเทศฝรั่งเศส ได้ก าหนดให้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมคณะกรรมการได้ 



๓ 
 

จึงได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการ
ประชุมคณะกรรมการได้ เป็นต้น 
       2) ประเด็นเกี่ยวกับจ านวนผู้เริ่มก่อการ สืบเนื่องจากในต่างประเทศมีแนวโน้มในการลด
จ านวนผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งธุรกิจให้ง่ายขึ้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ก าหนดให้มี  
ผู้เริ่มก่อการได้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย 
ก าหนดให้มีผู้เริ่มก่อการต้ังแต่สองคนขึ้นไป  
                 กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) จึงได้น าหลักการดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับต่างประเทศ และได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจ านวน ๒ ฉบับ 
ได้แก่ ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อลด
จ านวนผู้เริ่มก่อการลงเหลือสองคน และร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่เป็นการ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยมีผู้เริ่มก่อการ (ผู้ถือหุ้น) คนเดียวได้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจ ากัดของประเทศมาเลเซีย และอินเดีย 
       3) ประเด็นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัท โดยในกฎหมายต่างประเทศ เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐ Delaware) หรือประเทศฝรั่งเศส ได้มีการบัญญัติลักษณะของการควบ
รวมกิจการ ให้สามารถรวมกันได้ในลักษณะเกิดเป็นบริษัทใหม่ (A+B=C) หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด
ยังคงสภาพความเป็นนิติบุคคลไว้และอีกบริษัทหนึ่งหมดสภาพความเป็นนิติบุคคล (A+B = A หรือ B) 
ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติในกฎหมายของประเทศไทยที่ก าหนดให้การควบรวมกิจการมีได้ในลักษณะ
เกิดเป็นบริษัทใหม่เท่านั้น เพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวการควบรวมกิจการของประเทศไทย มีความทันสมัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายในต่างประเทศ และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงได้
ปรับปรุงลักษณะของการควบรวมกิจการให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับกฎหมายในต่างประเทศ 
 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
  ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น 

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น เนื่องจากจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น

กฎหมายที่ใช้เป็นการทั่วไปในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ จึงไม่มีกฎหมายที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงมา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้  
 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย   
 ๖.๑ กฎหมายนีจ้ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
       - กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติให้บริษัทต้องปฏิบัติ เช่น ในกรณีแก้ไขร่างมาตรา ๑๐๙๙  
ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลหากมิได้จดทะเบียนบริษัท ภายใน ๑๐ ปี เป็น ๓ ปี 
นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จึงอาจเป็นการจ ากัดระยะเวลาการใช้สิทธิ 
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ของผู้เริ่มก่อการในการใช้ชื่อบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือในเรื่องการจ่าย 
เงินปันผล ที่ต้องจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ เป็นต้น 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร 
       - มีการก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิที่สิ้นผลไปโดยผลของการแก้ไข
ร่างมาตรา ๑๐๙๙ ยังสามารถน ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ภายใน ๑๘๐ สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  และการควบรวมกิจการให้บริษัทที่มีมติให้ควบบริษัทก่อน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ สามารถควบบริษัทได้ต่อไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
       - จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว สะดวก และช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการ
ทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
ประเทศ ช่วยแก้ไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง
ยังช่วยยกระดับการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อการประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business)  นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปบริษัทจ ากัด
ง่ายขึ้น และมีมาตรการให้การคุ้มครองผู้ถือหุ้นมากขึ้นด้วย 
  

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร 
       - พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายทั่วไป ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดใช้บังคับถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เกิดความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้และต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ กรมจะเตรียมการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการจดทะเบียนต่อไป 
 

       และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการหรือไม ่
       - เป็นการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติที่สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของภาครัฐ หากแต่จะเป็น
การช่วยอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนได้ 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
       - กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการชี้แจงค าอธิบายประกอบ
กฎหมาย สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับ
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ใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม
เผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 
 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน...-...บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้...-...อัตรา  อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว...-...อัตรา 
อัตราก าลังทีต่้องเพิ่มขึ้น....-....อัตรา   
  - ใช้อัตราก าลังที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชน ไม่กระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ 
  

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
       - จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และมีบท
คุ้มครองนักลงทุนรายย่อยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี บริษัทและผู้ประกอบธุรกิจ จะต้อง
มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เช่น ในเรื่องของการ
ต้องจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
       - ประเทศไทยมีมาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
ด าเนินธุรกิจในรูปบริษัทง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ……………-ไม่ม-ี……………………………............. 
 ๘.๔ ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ………………-ไม่ม-ี…………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ ๒  
เหตุผลความจ าเปน็ในการใช้ระบบอนญุาต ระบบคณะกรรมการ   

การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมดีลุพินิจ  
    

   

๙. เหตผุลความจ าเปน็ในการใช้ระบบอนุญาต 
 - เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่มีผลต่อบุคคลภายนอก และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน และประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนที่ต้องการจะมาลงทุนในประเทศไทย และเป็นการด าเนินการที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
รัฐจึงต้องเข้ามาก ากับดูแล 
๑๐. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ.............. -ไม่มี-.................................... 
  

๑๑. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา............ -ไม่มี-..............................................  
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๑๒. เหตผุลความจ าเป็นในการก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพนิิจในการออกค าสั่งทางปกครอง    
      หรือด าเนินกิจการทางปกครอง.....................ไม่มี............................................................... 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว 
 
 

       ลงชื่อ .................................................... 
                    (นายทศพล  ทังสุบุตร) 

                     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
              ... มกราคม 2564 
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