เอกสารแนบทาย 2
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
รางพระราชบัญญัติ ...แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ..................................
กฎหมายใหม
แกไข / ปรับปรุง
ยกเลิก
สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ ...กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย..................................................
1. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุ ประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร ...เพื่อให กฎหมายมี ความทั นสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบัน เอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน และลดภาระที่ไมจําเปนแกประชาชน และเพื่อใหการดําเนิน
กิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความคลองตัวมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการประกอบธุรกิจ และสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Doing
Business) ของธนาคารโลก.................................................
เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด...1) เพื่อลดคาใชจายที่เกินความจําเปนในการประกอบและดําเนิน
ธุรกิจ เชน ใหหนังสือบริคณหที่จดทะเบียนไวสิ้นผล หากไมไดจดทะเบียนภายใน ๓ ป ในการบอกกลาว
เรียกประชุมใหญผูถือหุนตองทําทั้ง 2 วิธี คือ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพและสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ ซึ่งทําใหเปนการเพิ่มคาใชจายในธุรกิจ
2) บทบั ญ ญั ติ บ างประการไม เ หมาะสมกั บ สภาพการณ ใ น
ปจจุบัน เนื่องจากไมเอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและสรางภาระโดยไมจําเปนแก
ประชาชน นอกจากนี้ ยังเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เชน เรื่อง
ตราประทับของบริษัท เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหใบหุน นั้นตองใหกรรมการลงลายมือชื่อเองคนหนึ่ง
เปนอยางนอยและประทับตราของบริษัทเปนสําคัญ สงผลใหในทางปฏิบัติเขาใจไดวากฎหมายบังคับให
ทุกบริษัทจําเปนตองมีตราประทับ ซึ่งตองใชตนทุนและเวลาในการจัดทําตราประทับ แตโดยหลักการ
ของกฎหมายนั้นตองการใหเปนทางเลือก เนื่องจากตราประทับไมไดเปนรายการที่กําหนดใหมีในหนังสือ
บริคณหสนธิ ซึง่ ตางจากการลงทะเบียนหางหุนสวนสามัญ ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอการประเมินจัด
อันดับเรื่องความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลกอีกดวย.
1.2 ความจํ า เป น ที ่ต องทํ า ภารกิ จ ...เนื่องจากประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยได ใชบังคั บ มาเป น
เวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไมไดรับการแกไขปรับปรุง และบทบัญญัติบางประการที่สราง
ภาระโดยไมจําเปนแกประชาชน ซึง่ เปนอุปสรรคในการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
และยังสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ของธนาคารโลกอีกดวย เชน ไมมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นผลในหนังสือบริคณหสนธิ วิธีบอกกลาว
เรียกประชุมผูถือหุน การใหประทับตราในใบหุน เปนตน ดังนั้นเพื่อใหกฎหมายดังกลาวมีความทันสมัย

-2เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และเปนการขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาว จึงตองแกไขปรับปรุง
เพื่อใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความชัดเจนและคลองตัวมากยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจนีไ้ ด โดย
มิอาจใชมาตรการทางการบริหารได........................................................................................................
หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด ...สงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ของประเทศไทย....................................................
1.3 การดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง ...เนือ่ งจากการเริม่ ตน
ธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ และการคุม ครองนักลงทุนรายยอย เปนขอกําหนดที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุน สวนและบริษัท เปนกฎหมายทีใ่ ชเปนการทัว่ ไป
จึงไมมีทางเลือกอื่นในการแกไขปรับปรุงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมที่ประมวลกฎหมาย………………………
แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร ... -ไมมี-.......................................................................................
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร ...แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุน สวนและบริษัท เพื่อเอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงาน และลดภาระที่ไมจําเปน แกประชาชน และเพื่อใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบของ
ห า งหุ น ส ว นและบริ ษัท มี ค วามคล อ งตั ว มากยิ ่งขึ ้น อีก ทั ้ง ยั ง เป น การอํา นวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจและสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Doing
Business) ของธนาคารโลก ..................................................................................................................
1.5 ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด ...การแกไขบทบัญญัติจะทําใหเกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และประชาชนไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจและสงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ของธนาคารโลก เชน การกําหนดใหมีการประทับตราบริษัทในใบหุน ทุกใบเฉพาะ
กรณี ที ่บ ริ ษั ท มี ต ราประทั บ และการกํ า หนดให ก ารประชุ ม กรรมการอาจดํ า เนิ น การโดยการ
ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีอยางหนึ่งอยางใดซึ่งทําใหกรรมการไมจําเปน ตองปรากฏตัวในที่ประชุมก็
ได เวนแตขอบังคับของบริษัทจะกําหนดหามไว.......................................................................................
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ...ลดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ และสงผลตอการจัดอันดับความ
ยาก - งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก สรางความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในการตัดสินใจเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย...............................................................................
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร ...ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ
22 หุนสวนและบริษัท มีการแกไขใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ โดยมีการแกไขในเรื่อง
ดังตอไปนี้ ๑) แก ไขให ส ามารถยืน่ ขอจดทะเบี ย นห างหุ น ส ว นหรือ บริ ษั ท ณ สํ านั ก งานทะเบี ย น
หุนสวนบริษัทแหงใดก็ได ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

-32) เพิม่ เติมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสามารถลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการ
จดทะเบี ย น การขอตรวจเอกสาร การขอสํ า เนาเอกสารพร อ มคํ า รั บ รอง และค า ธรรมเนี ย มอื ่น
ที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทได
๓) แก ไขให ห นั งสื อบริค ณหส นธิที่จ ดทะเบีย นไว แตมิไดมีการดําเนิน การจดทะเบีย น
ภายในสามป สิ้นผลลง
๔) แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประทับตราบริษัทลงในใบหุน
๕) แกไขเพิ่มเติมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการประชุมกรรมการได
๖) แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถ ือหุนโดยใหสงทางไปรษณีย
ตอบรับไปยังผูถือหุนได เวนแตกรณีบริษัทมีหุนชนิดออกใหแกผูถือตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหง
ทองที่ดวย ...............................................................................................................................................
1.7 การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐ
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด ...-ไมมี-.........................................................
การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร...-ไมมี-..........
2. ผูทําภารกิจ
2.1 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้
...เนื่องจากกระทรวงพาณิชยเปนผูก ํากับดูแลประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหุน สวนและ
บริษัท ทั้งในการจดทะเบียนหางหุนสว นบริษัท ตลอดทั้งตองบริห ารจัดการบริษัทตามที่กฎหมาย
กําหนด ใหเปนภารกิจของกระทรวงพาณิชย ซึ่งจะสงผลตอบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธกับบริษัท......
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร...กระทรวงพาณิชยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นในการ
แก ไ ขเพิ ม่ เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย จ ากผู ที เ่ กี ่ย วข อ งทั ง้ ภาครั ฐ และภาคเอกชน
หากแตภารกิจในการเสนอกฎหมายที่มีผลบังคับใชเปนการทั่วไปนั้น สมควรเปนหนวยงานภาครัฐ คือ
กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายเปนผูดําเนินการ.......................................................
2.2 เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้รวมกับ
หน ว ยงานอื ่น หรื อ ไม เพราะเหตุ ใ ด ...เนื ่อ งจากการจดทะเบี ย นจั ด ตั ้ง เป น นิ ติ บุ ค คลประเภท
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด เปนหนาทีข่ องกระทรวงพาณิชย จากนั้น
หากธุรกิจใดมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแล เชน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจทองเทีย่ ว ธุรกิจการเงิน เปนตน
เมื่อจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลว จําเปนตองขออนุญาต หรือขออนุมัติจากหนวยงานทีก่ ํากับดูแลธุรกิจ
เหลานั้น หนวยงานนั้นๆ จะอาศัยขอมูลนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย โดยบางหนวยงานมีการขอ
เชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวงพาณิชย........................................................................................................

-42.3 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม
...ปจจุบันกระทรวงพาณิชยมีหนวยงานที่รับจดทะเบียนตามกฎหมายอยูท ุกจังหวัด ซึ่งมีประสบการณ
ความชํานาญเกี่ยวกับการจดทะเบียน อีกทั้งมีระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส เปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนอยูแลว.......................................................................................................
3. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
หน าที ่หลั กของหน ว ยงานของรัฐ (ตามภารกิจ พื้น ฐาน (Function)) ในเรื่อง...ผูม ีอํานาจและ
หนาที่ตามกฎหมาย.........................................................................................................................
หน า ที่ของรั ฐ และแนวนโยบายแห งรั ฐ ในเรื่อ ง ...มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๗ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐.............................................................................
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ในเรื ่อ ง ...ยุ ท ธศาสตร ที ่ ๒ การสร า งความสามารถในการแข ง ขั น และ
ยุทธศาสตร ที่ ๓ การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางยั่งยืน...............................
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง ...........................................................................
3.2 การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม ... ไมสามารถ
ใชมาตรการทางบริหารได........................................................................................................................
ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร ... เนื่องจากเปนการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยในบางประการ อันเปนภารกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอาจใช
มาตรการทางการบริหารได ....................................................................................................................
3.3 ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ ...เนือ่ งจากเปนการแกไขประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงจําเปนตองตราเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อขจัด
อุปสรรคดังกลาว และเพิ่มความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ...............................................................
3.4 การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบังคับกฎหมาย
ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก ....พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนกฎหมาย
ทั่วไป ใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจทั่วประเทศอยางเทาเทียมกัน....................................................
ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก.......................................................................................
ใชบังคับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก ........................................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา เนื่องจาก ..................................................................

-5มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด...ใชบังคับถัดจากวันประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเกิดความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช และ
ตองปฏิบัติตาม................................................................................................................................
ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด ........................................................
3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปน กฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิน่ ...เนื่องจากเปนการแกไข
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองออกเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย......................................................................................................................................
3.6 ลักษณะการใชบังคับ
ควบคุม
กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ 3.8)
สงเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว ...เพื่อใหมีการกํากับดูแล ใหมีการดําเนินการทีเ่ ปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล...................................
3.7 การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอืน่ ทีม่ ีผลเปนการควบคุม...เนื่องจาก
เปนการดําเนินการที่มีผลตอบุคคลภายนอก............................................................................................
3.7.2 มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร…-ไมมี-....................
คุมคาตอภาระที่เกิดแกประชาชนอยางไร...-ไมมี-.......................................................................
3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร ...มีระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุน สวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท กําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจ
ในการอนุญาตไว......................................................................................................................................
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม...-มี-....................................................
3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยืน่ คําขอใหม หรือไม อยางไร...มีระเบียบ
สํ า นั ก งานทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท กลาง ว า ด ว ยการจดทะเบี ย นห า งหุ น ส ว นและบริ ษั ท กํ า หนด
หลักเกณฑการอุทธรณ การปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม................................................................
3.7.6 มีการตออายุการอนุญาตหรือไม...-ไมมี-.....................................................................................
มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม...-ไมมี-.................................................................
3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร...-ไมมี-..........
3.8.2 คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม...-ไมมี-.......................
หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น...-ไมมี-................................

-63.8.3 องคป ระกอบของคณะกรรมการมีผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหนาสวนราชการหรือไม...-ไมมี-............................................................................................
เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ...-ไมมี-...................
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร ...มีระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท กําหนดไว........................................
3.10 ประเภทของโทษทีก่ าํ หนด
โทษทางอาญา

โทษทางปกครอง

ระบบผสม

โทษทางแพง

3.11 การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด...-ไมมี-...............
3.12 ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร...-ไมมี-.....................
4. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดํา เนิน การตามภารกิ จ ในเรื ่องนีม้ ีกฎหมายอื่น ในเรื่องเดียวกัน หรือทํา นองเดียวกันหรือไม
... ไมมีความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น.........................................................................................................
4.2 ในกรณีทีม่ ีกฎหมายขึน้ ใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ทํานองเดียวกันที่มีอยู...เปนกรณีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูเดิม.................................................
5. ผลกระทบและความคุมคา
5.1 ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย ....................................................................................
ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง..........................
ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย ...................................................................
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว ..................................................................................................
ดานเศรษฐกิจ
เชิงบวก ...จะสงผลตอภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ที ส่ ามารถจั ด ตั ้ง ธุ ร กิ จ ได ง า ยขึ ้น และมี บ ทคุ ม ครองนั ก ลงทุ น รายย อ ยที ่เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล.............................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ...ผูประกอบธุรกิจ และประเทศไทย....................................................
เชิงลบ ...บริษัทตามกฎหมายนี้มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทมีภาระหนาที่
ตองปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เชน ในเรื่องของการตองจายเงินปนผล………..………
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ...ผูประกอบธุรกิจ..................................................................................
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ดานสังคม
เชิงบวก ...มีมาตรการคุม ครองผูถ ือหุน และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามาดําเนินธุรกิจใน
รู ป บริ ษั ท ง า ยขึ ้น ซึ ่ง เป น การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของประเทศ และสร า ง
ภาพลักษณที่ดีในการประกอบธุรกิจ..........................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ...ประชาชน และประเทศชาติ..........................................................
เชิงลบ ... -ไมมี-.........................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ................................................................................................
ดานอื่นๆ
เชิงบวก .....................................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก .........................................................................................................
เชิงลบ .......................................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ ...........................................................................................................
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด...-ไมมี-.........................................................
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม ..........................อยางไร.................................................
5.4 ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
5.4.1 ประชาชนจะมี ก ารดํ า รงชี วิต ที ่ดี ขึ ้น ในเรื ่อ งใด อย า งไร และเพีย งใด หรื อ เป น การอํ า นวย
ความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด....การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ครั้งนี้ จะเปนการชวยใหการประกอบธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจที่งายขึ้น...................................................
5.4.2 เศรษฐกิ จ หรื อสั งคมมี การพัฒ นาอยางยั่งยืน ไดเพีย งใด ...เปน การสงเสริมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหประเทศ............................................................
การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด...เปนการ
แกไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ.................................
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด ....เปนการยกระดับการแขงขัน
ของประเทศ และสอดคลองกับตัวชีว้ ัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึง่ จะสงผลดีตอการประเมิน
ของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก - งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business).................
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด ...เปนการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แขงขันขององคกรธุรกิจใหทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งสงผลดีตอบรรยากาศในการลงทุน......................
5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร ...-ไมมี-..............................
สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด ...-ไมมี-....................................................................
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
ไดแก... -ไมมี-................................................................................................................................

-85.5 ความยุงมากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย...-ไมมี-...................................................
5.6 ความคุม คาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณทีต่ องใช ภาระหนาที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนทีไ่ ดรับ...กอใหเกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจโดยรวม.....................................................................................................................................
6. ความพรอมของรัฐ
6.1 ความพรอมของรัฐ
(ก) กําลังคนที่คาดวาตองใช ...ใชกําลังคนที่ที่มีอยูเดิม ไมจําเปนตองเพิ่มอัตรากําลัง.............................
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จําเปนตองมี...ใชเจาหนาที่เดิม..........................................
(ค) งบประมาณที่คาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย...-ไมมี-................................
โดยเปนงบดําเนินงานจํานวน...-ไมมี....................และงบลงทุนจํานวน ...-ไมมี-......................................
6.2 ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร ...ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับ
อัตรากําลังและงบประมาณ.....................................................................................................................
6.3 วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอ ยูภายใตกฎหมาย...จัดทําคําอธิบายประกอบ
กฎหมาย..........................................................................................................................................
การเขาถึงขอมูลของประชาชน ...มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของกรมพัฒ นาธุรกิจ
การคา.......................................................................................................................................
7. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ
กับหนวยงานนั้นอยางไร...-ไมมี- ...........................................................................................................
7.2 มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร...-ไมมี-...........
7.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ หรือไม อยางไร ...มีการรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ มีการเชื่อมโยงขอมูล.........................................................................................
7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก ...รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย......................................................

-9การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก...กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการรับจด
ทะเบียนนิติบุคคล…………………….……………………………………………………………………………………………….
8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
เกิดประโยชนสุขของประชาชน .....................................................................................................
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ .....................................................................................................
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ................................................................
ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน....................................................................................
มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ...........................................................
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ…………………………
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสม่ําเสมอ ……………………………………………………………………
8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องใดบาง...-ไมมี-........
แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด ........................................................................................
8.2.2 หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอยางไร
... -ไมมีการใชดุลพินิจ-.................................................................................................................
8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อใหประชาชนไดรับ
การบริการที่สะดวก 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) กฎกระทรวงลดหรือยกเวน อัตราคาธรรมเนีย ม
สําหรับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ....

-10๒) ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื ่อ งการกํ า หนด
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท พ.ศ. .... (หากมี) เพืม่ เติม เนือ่ งจากกฎหมายฉบับปจจุบันไดกําหนด
ไวเปนกฎกระทรวงแลว……………………………………………………………………………………………………………
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกิน
สมควรอยางไร ...-ไมมี-...........................................................................................................................
10.ประเภทของโทษทีก่ าํ หนด
มีการรับฟงความคิดเห็น

ไมไดรับฟงความคิดเห็น

10.1 ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็น
หนวยงานภาครัฐ
สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก ...กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน...............................................................................................................................................
ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ
ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
ประชาชนทั่วไป
องค กรอื ่น ได แก . ..สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริ ษัท ศู น ย รั บ ฝากทรั พย (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมบริ ษัทจดทะเบีย นแห งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย.........................................................................................................................................
10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร ... กรมพัฒนาธุรกิจการคา ได
จั ด ให มีก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผูม ี ส ว นได เ สีย จากร า งพระราชบั ญ ญัติ นี ้แ ลว เชน สํ านั ก งาน
เศรษฐกิ จการคลั ง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํา กับ หลั กทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบีย นแหงประเทศไทย
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน โดยสรุปรายละเอียดได ดังนี้
1) ประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นเมื่อป พ.ศ. 2552 ไดแก การแกไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานที่
ยืน่ ขอจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท อํานาจยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน และการขอ
สําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมกรรมการ โดยวิธีลงเผยแพรทางเว็บไซตของ

-11กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือไดตั้งแตปลายเดือน
พฤษภาคม 2552 และจั ดสั มมนารับ ฟ งความคิดเห็น กฎหมายดังกลาว เมื่อ วัน ที่ 19 มิถุน ายน
2552 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
2) ประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นเมื่อป พ.ศ. 2559 ไดแก การแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ประทับตราบริษัทลงในใบหุน โดยวิธีใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ระหวางวันที่ 12-19 มกราคม 2559 และจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น เมือ่ วันที่ 19
มกราคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3) นํารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ไดผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ลงเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนตอรางกฎหมาย ผานทาง
เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา (www.dbd.go.th) ระหวางวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10
มิถุนายน 2560 ภายหลังสิน้ สุดการรับฟงความคิดเห็น มีผูเ ขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 ราย
ซึง่ เห็นดวยกับหลักการและเหตุผลในการแกไขกฎหมาย และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นอื่น
เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงตอไป............................................................................................
10.3 จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดทํา
ไมมีการจัดทํา
ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม
วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทํารางกฎหมาย
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื ่อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ฯ และระเบี ย บว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื ่อ งต อ
คณะรัฐมนตรีฯแลว
ลงชื่อ .......................................................
(นางสาวบรรจงจิตต อังศุสิงห)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
........./กรกฎาคม/2560
หนวยงานผูรับผิดชอบ ...สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา...
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา เหลาพูลสุข...
หมายเลขติดตอ...02-547-4471,081-450-2164...

