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หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 

รางพระราชบัญญัติ ...แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... .................................. 

  กฎหมายใหม  แกไข / ปรับปรุง   ยกเลิก 

 

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

 

1. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 

1.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร ...เพ่ือใหกฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ          

ในปจจุบัน เอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน และลดภาระท่ีไมจําเปนแกประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

กิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความคลองตัวมากยิง่ขึ้น อีกท้ังเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนในการประกอบธุรกิจ และสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Doing 

Business) ของธนาคารโลก................................................. 

เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด...1) เพื่อลดคาใชจายที่เกินความจําเปนในการประกอบและดําเนิน

ธุรกิจ เชน ใหหนังสือบริคณหท่ีจดทะเบียนไวสิ้นผล หากไมไดจดทะเบียนภายใน ๓ ป ในการบอกกลาว

เรียกประชุมใหญผูถือหุนตองทําท้ัง 2 วิธี คือ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพและสงทางไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับ ซ่ึงทําใหเปนการเพ่ิมคาใชจายในธุรกิจ 

  2) บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณใน

ปจจุบัน เนื่องจากไมเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและสรางภาระโดยไมจําเปนแก

ประชาชน นอกจากนี ้ยังเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เชน เรื่อง

ตราประทับของบริษัท เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหใบหุนนั้นตองใหกรรมการลงลายมือชื่อเองคนหนึ่ง

เปนอยางนอยและประทับตราของบริษัทเปนสําคัญ สงผลใหในทางปฏิบัติเขาใจไดวากฎหมายบังคับให

ทุกบริษัทจําเปนตองมีตราประทับ ซึ่งตองใชตนทุนและเวลาในการจัดทําตราประทับ แตโดยหลักการ

ของกฎหมายนั้นตองการใหเปนทางเลือก เนื่องจากตราประทับไมไดเปนรายการท่ีกําหนดใหมีในหนังสือ

บริคณหสนธิ ซึง่ตางจากการลงทะเบียนหางหุนสวนสามัญ ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอการประเมินจัด

อันดับเรื่องความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลกอีกดวย. 
 

1.2 ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ ...เนื ่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดใชบังคับมาเปน

เวลานาน   มีบทบัญญัติบางประการท่ียังไมไดรับการแกไขปรับปรุง และบทบัญญัติบางประการท่ีสราง

ภาระโดยไมจําเปนแกประชาชน ซึง่เปนอุปสรรคในการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

และยังสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 

ของธนาคารโลกอีกดวย เชน ไมมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นผลในหนังสือบริคณหสนธิ วิธีบอกกลาว

เรียกประชุมผูถือหุน การใหประทับตราในใบหุน เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหกฎหมายดังกลาวมีความทันสมัย 
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 เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และเปนการขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาว จึงตองแกไขปรับปรุง

เพ่ือใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความชัดเจนและคลองตัวมากยิ่งข้ึน

จึงจําเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจนีไ้ด โดย  

มิอาจใชมาตรการทางการบริหารได........................................................................................................ 

  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด ...สงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการ

ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ของประเทศไทย.................................................... 
 

 1.3 การดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง ...เนือ่งจากการเริม่ตน

ธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ และการคุมครองนักลงทุนรายยอย เปนขอกําหนดที่บัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท เปนกฎหมายทีใ่ชเปนการทัว่ไป 

จึงไมมีทางเลือกอ่ืนในการแกไขปรับปรุงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมท่ีประมวลกฎหมาย……………………… 

  แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร ... -ไมมี-....................................................................................... 
 

1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร ...แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท เพื่อเอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ปฏิบัติงาน และลดภาระที่ไมจําเปนแกประชาชน และเพื่อใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบของ       

หางหุ นสวนและบริษัทมีความคลองตัวมากยิ ่งขึ ้น อีกทั้ง ยังเปนการอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจและสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Doing 

Business) ของธนาคารโลก .................................................................................................................. 
 

 1.5 ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด ...การแกไขบทบัญญัติจะทําใหเกิดความ

ชัดเจนในทางปฏิบัติ และประชาชนไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการอํานวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจและสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ 

(Doing Business) ของธนาคารโลก เชน การกําหนดใหมีการประทับตราบริษัทในใบหุนทุกใบเฉพาะ

กรณีที ่บริษัทมีตราประทับ และการกําหนดใหการประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการ

ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงทําใหกรรมการไมจําเปน ตองปรากฏตัวในท่ีประชุมก็

ได เวนแตขอบังคับของบริษัทจะกําหนดหามไว....................................................................................... 
 

 1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ...ลดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ และสงผลตอการจัดอันดับความ    

ยาก - งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก สรางความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ในการตัดสินใจเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย............................................................................... 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร ...ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 

22 หุนสวนและบริษัท มีการแกไขใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ โดยมีการแกไขในเรื่อง

ดังตอไปนี้   ๑) แกไขใหสามารถยืน่ขอจดทะเบียนหางหุ นสวนหรือบริษัท ณ สํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทแหงใดก็ได ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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2) เพิม่เติมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสามารถลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการ  

จดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น          

ท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทได 

๓) แกไขใหหนังสือบริคณหสนธิที่จดทะเบียนไว แตมิไดมีการดําเนินการจดทะเบียน

ภายในสามป สิ้นผลลง  

๔) แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประทับตราบริษัทลงในใบหุน  

๕) แกไขเพ่ิมเติมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการประชุมกรรมการได  

๖) แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนโดยใหสงทางไปรษณีย

ตอบรับไปยังผูถือหุนได  เวนแตกรณีบริษัทมีหุนชนิดออกใหแกผูถือตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหง

ทองท่ีดวย ............................................................................................................................................... 
 

 1.7 การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐ

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด  ...-ไมมี-......................................................... 

  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร...-ไมมี-.......... 

 

2. ผูทําภารกิจ 
 

 2.1 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี ้  

...เนื่องจากกระทรวงพาณิชยเปนผูกํากับดูแลประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหุนสวนและ

บริษัท ทั้งในการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท ตลอดทั้งตองบริหารจัดการบริษัทตามที่กฎหมาย

กําหนด ใหเปนภารกิจของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงจะสงผลตอบุคคลภายนอกท่ีมีนิติสัมพันธกับบริษัท...... 

  ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร...กระทรวงพาณิชยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นในการ

แกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากผู ที เ่ กี ่ยวของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  

หากแตภารกิจในการเสนอกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชเปนการท่ัวไปนั้น สมควรเปนหนวยงานภาครัฐ คือ

กระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนผูรักษาการตามกฎหมายเปนผูดําเนินการ....................................................... 
 

 2.2 เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้รวมกับ

หนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด .. .เนื ่องจากการจดทะเบียนจัดตั ้งเปนนิติบุคคลประเภท         

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด เปนหนาทีข่องกระทรวงพาณิชย จากนั้น   

หากธุรกิจใดมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแล เชน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจทองเทีย่ว ธุรกิจการเงิน เปนตน    

เมื่อจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลว จําเปนตองขออนุญาต หรือขออนุมัติจากหนวยงานทีกํ่ากับดูแลธุรกิจ

เหลานั้น หนวยงานนั้นๆ จะอาศัยขอมูลนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย โดยบางหนวยงานมีการขอ

เชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวงพาณิชย........................................................................................................ 
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 2.3 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม

...ปจจุบันกระทรวงพาณิชยมีหนวยงานที่รับจดทะเบียนตามกฎหมายอยูทุกจังหวัด ซึ่งมีประสบการณ

ความชํานาญเก่ียวกับการจดทะเบียน อีกท้ังมีระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส เปนการอํานวย

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

 

3. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 

 3.1 การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 

                   หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง...ผู มีอํานาจและ

หนาท่ีตามกฎหมาย......................................................................................................................... 

                   หนาท่ีของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื ่อง ...มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๗ ตาม 

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

                   ยุทธศาสตรชาติ ในเรื ่อง . ..ยุทธศาสตรที ่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน และ

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

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

 3.2 การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม ... ไมสามารถ

ใชมาตรการทางบริหารได........................................................................................................................ 

  ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร ... เนื่องจากเปนการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยในบางประการ อันเปนภารกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอาจใช

มาตรการทางการบริหารได .................................................................................................................... 
 

 3.3 ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ ...เนือ่งจากเปนการแกไขประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย จึงจําเปนตองตราเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อขจัด

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

 3.4 การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

  (ก)  การใชบังคับกฎหมาย 

                   ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก ....พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนกฎหมาย

ท่ัวไป ใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจท่ัวประเทศอยางเทาเทียมกัน.................................................... 

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

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

  (ข)   ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

                   ใชบังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก .................................................................. 
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                   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด...ใชบังคับถัดจากวันประกาศ       

ราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเกิดความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช และ

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

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

 3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิน่ ...เนื่องจากเปนการแกไข

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองออกเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

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

 3.6 ลักษณะการใชบังคับ 

        ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ 3.8)   สงเสริม 

       ระบบผสม 

  เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว  ...เพื่อใหมีการกํากับดูแล ใหมีการดําเนินการทีเ่ปนไปตามบทบัญญัติ

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

 3.7 การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 

  3.7.1  เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอืน่ทีมี่ผลเปนการควบคุม...เนื่องจาก

เปนการดําเนินการท่ีมีผลตอบุคคลภายนอก............................................................................................ 

  3.7.2  มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร…-ไมมี-.................... 

    คุมคาตอภาระท่ีเกิดแกประชาชนอยางไร...-ไมมี-....................................................................... 

  3.7.3  มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร ...มีระเบียบสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท กําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจ  

ในการอนุญาตไว...................................................................................................................................... 

  3.7.4  มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนุญาตหรือไม...-มี-.................................................... 

  3.7.5  มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยืน่คําขอใหม หรือไม อยางไร...มีระเบียบ

สํานักงานทะเบียนหุ นสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุ นสวนและบริษัท กําหนด

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

  3.7.6  มีการตออายุการอนุญาตหรือไม...-ไมมี-..................................................................................... 

    มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม...-ไมมี-................................................................. 
 

 3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

  3.8.1  กฎหมายท่ีจะตราข้ึนมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร...-ไมมี-.......... 

  3.8.2  คณะกรรมการท่ีกําหนดข้ึนมีอํานาจซํ้าซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม...-ไมมี-....................... 

    หากมีความซํ้าซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น...-ไมมี-................................ 
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  3.8.3  องคประกอบของคณะกรรมการมีผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ

หัวหนาสวนราชการหรือไม...-ไมมี-............................................................................................ 

    เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ...-ไมมี-................... 
 

 3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร ...มีระเบียบสํานักงานทะเบียน

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

 3.10 ประเภทของโทษท่ีกาํหนด 

        โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง           ระบบผสม        โทษทางแพง 
 

 3.11  การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด...-ไมมี-............... 
 

 3.12  ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร...-ไมมี-..................... 

 

4. ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน 
 

 4.1 การดําเนินการตามภารกิจในเรื ่องนีมี้กฎหมายอื่นในเรื ่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม       

... ไมมีความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน......................................................................................................... 
 

 4.2 ในกรณีทีมี่กฎหมายขึน้ใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ

ทํานองเดียวกันท่ีมีอยู...เปนกรณีการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูเดิม................................................. 

 

5. ผลกระทบและความคุมคา 
 

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

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

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

 5.2 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว  .................................................................................................. 

                   ดานเศรษฐกิจ 

   -  เชิงบวก ...จะสงผลตอภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย           

ที ส่ ามารถจัดตั ้งธุ ร กิจไดง าย ขึ ้น และมีบทคุ มครองนักลงทุนรายยอยที ่เปนไปตาม

มาตรฐานสากล............................................................................................................................. 

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

   -  เชิงลบ ...บริษัทตามกฎหมายนี้มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี ้บริษัทมีภาระหนาที่

ตองปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เชน ในเรื่องของการตองจายเงินปนผล………..……… 

   ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ...ผูประกอบธุรกิจ.................................................................................. 
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                   ดานสังคม 

   -  เชิงบวก ...มีมาตรการคุมครองผูถือหุน และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามาดําเนินธุรกิจใน

รูปบริษัทงายขึ ้น ซึ ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และสราง

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

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

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

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

                   ดานอ่ืนๆ 

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

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

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

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

 5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจํากัด...-ไมมี-......................................................... 

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

 5.4 ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 

  5.4.1 ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที ่ดีขึ ้นในเรื ่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปนการอํานวย     

ความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด....การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ครั้งนี้ จะเปนการชวยใหการประกอบธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจท่ีงายข้ึน................................................... 

  5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั ่งยืนไดเพียงใด ...เปนการสงเสริมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหประเทศ............................................................ 

  การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด...เปนการ

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

  ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด ....เปนการยกระดับการแขงขัน

ของประเทศ และสอดคลองกับตัวชีว้ัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึง่จะสงผลดีตอการประเมิน

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

  และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด ...เปนการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ

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

  5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร ...-ไมมี-.............................. 

  สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด ...-ไมมี-.................................................................... 

  5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ

ไดแก... -ไมมี-................................................................................................................................ 
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 5.5 ความยุงมากท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย...-ไมมี-................................................... 
 

 5.6 ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณทีต่องใช ภาระหนาที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ

การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนทีไ่ดรับ...กอใหเกิดประโยชนตอ

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

 

6. ความพรอมของรฐั 
 

 6.1 ความพรอมของรฐั 

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

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

  (ค) งบประมาณท่ีคาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย...-ไมมี-................................ 

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

 6.2 ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของหนวยงาน 

  ท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร ...ไมมีเรื่องเก่ียวของกับ 

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

 6.3 วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

                   วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย...จัดทําคําอธิบายประกอบ

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

                   การเขาถึงขอมูลของประชาชน ...มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา....................................................................................................................................... 

 

7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 
 

 7.1 มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซํ้าซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

  กับหนวยงานนั้นอยางไร...-ไมมี- ........................................................................................................... 
 

 7.2 มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร...-ไมมี-........... 
 

 7.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอืน่หรือไม อยางไร ...มีการรับฟงความคิดเห็นจาก

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

 7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก ...รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย...................................................... 
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  การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก...กรมพัฒนาธุรกิจ 

  การคา เปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการรับจด

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

 

8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ 
 

 8.1 ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 

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

                   เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ..................................................................................................... 

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

                   ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน.................................................................................... 

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

        ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ………………………… 

                   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสมํ่าเสมอ …………………………………………………………………… 
 

 8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  8.2.1 ในกฎหมายมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง...-ไมมี-........ 

   แตละข้ันตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด ........................................................................................ 

  8.2.2 หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอยางไร   

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

  8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อใหประชาชนไดรับ

การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร...-ไมมี-................................................. 
 

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

  8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร...-ไมมี-............................................ 

  8.3.2 มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร...-ไมมี-............................................. 

 

9. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 

 9.1 ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญของ

กฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม ...ไดจัดทําเรียบรอยแลว........................................................................ 

  ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง... 1) กฎกระทรวงลดหรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียม

สําหรับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ....        

 

 



-10- 

 

    ๒)  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื ่องการกําหนด

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท พ.ศ. .... (หากมี) เพืม่เติม เนือ่งจากกฎหมายฉบับปจจุบันไดกําหนด

ไวเปนกฎกระทรวงแลว…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือปองกันการขยายอํานาจหนาท่ีของรัฐหรือเพ่ิมภาระแกบุคคลเกิน

สมควรอยางไร ...-ไมมี-........................................................................................................................... 

 

10.ประเภทของโทษท่ีกาํหนด 

        มีการรับฟงความคิดเห็น  ไมไดรับฟงความคิดเห็น 
 

 10.1  ผูท่ีเกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบท่ีรับฟงความคิดเห็น 

         หนวยงานภาครัฐ 

            สํานักงบประมาณ    สํานักงาน ก.พ. 

            สํานักงาน ก.พ.ร.    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

        หนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจ ไดแก ...กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

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

         ภาคประชาชน/องคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

            ประชาชนท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ     

            ประชาชนท่ัวไป     

     องคกรอื่น ไดแก...สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทที่ปรึกษา

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

 10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร ... กรมพัฒนาธุรกิจการคา ได

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผู มีสวนไดเสียจากรางพระราชบัญญัตินี ้แลว เชน สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนแหงประเทศไทย 

บริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย เปนตน โดยสรุปรายละเอียดได ดังนี้   

   1) ประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นเม่ือป พ.ศ. 2552 ไดแก การแกไขเพิม่เติมเกีย่วกับสถานที่

ยืน่ขอจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท อํานาจยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน และการขอ

สําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมกรรมการ โดยวิธีลงเผยแพรทางเว็บไซตของ 
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  กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือไดตั้งแตปลายเดือน

พฤษภาคม 2552 และจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นกฎหมายดังกลาว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 

2552 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

   2) ประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นเมื่อป พ.ศ. 2559 ไดแก การแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ประทับตราบริษัทลงในใบหุน โดยวิธีใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ระหวางวันที่ 12-19 มกราคม 2559 และจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น เมือ่วันที่ 19 

มกราคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

   3) นํารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

ท่ีไดผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ลงเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนตอรางกฎหมาย ผานทาง

เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา (www.dbd.go.th) ระหวางวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 

มิถุนายน 2560 ภายหลังสิน้สุดการรับฟงความคิดเห็น มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย            

ซึง่เห็นดวยกับหลักการและเหตุผลในการแกไขกฎหมาย และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นอื่น 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงตอไป............................................................................................ 
 

10.3 จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

            จัดทํา      ไมมีการจัดทํา 

         ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม 

            วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น     

            จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 

            พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น     

            ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

        ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเก่ียวของในแตละประเด็น     

            คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

     จัดทํารางกฎหมาย 
 

   ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

การเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื ่องตอ

คณะรัฐมนตรีฯแลว 
 

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

       (นางสาวบรรจงจิตต  อังศุสิงห) 

                           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

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

  หนวยงานผูรับผิดชอบ ...สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา... 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา  เหลาพูลสุข... 

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


