
 

  

This report illustrates how easy or difficult it is for a local entrepreneurs to establish and run a 

small to medium-size business when complying with relevant regulations. It measures and 

tracks changes in regulations affecting 11 areas in the life cycle of a business: starting a 

business, dealing with construction permits, getting minority investors, paying taxes, trading 

across borders, enforcing contracts, resolving insolvency and labour market regulation. 
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 ด้วยส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ในฐำนะหนว่ยงำนหลกัในกำร

ขบัเคลือ่นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ได้จดักำรประชมุ

เพื่อชีแ้จงและสร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ 

ทัง้นีเ้นื่องจำกสำเหตขุองควำมยุง่ยำกในกำรประกอบธุรกิจบำงประกำรเป็นผลโดยตรงมำจำก

กำรบริหำรงำนรำชกำรที่ยงัไมม่ีประสทิธิภำพเทำ่ที่ควร โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อชีแ้จงกำร

ปรับปรุงบริกำรของหนว่ยงำนรำชกำรตำ่งๆ เพื่อลดอปุสรรคในกำรประกอบธุรกิจของประเทศ

ให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน และผุ้มีสว่นเก่ียวข้องในกำรตอบแบบสอบถำมกำรประกอบ

ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนำคำรโลกนัน้ สรุปสำระส ำคญัที่ได้จำกกำรประชมุ มี

ดงันี ้

ตัวชีวั้ดที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
 

คะแนนท่ีประเทศไทยได้รับจำกกำรประเมินโดยธนำคำรโลกในแงข่องกำรคุ้มครองนกัลงทนุ

รำยยอ่ยอยูท่ี่อนัดบั 9 จำกเดมิทีอ่ยูท่ี่อนัดบั 27 ในปี 2559 ด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยเพื่อให้

เป็นไปตำมสญัญำอยูท่ี่อนัดบั 6 ขึน้มำจำกอนัดบั 51 และด้ำนกำรแก้ไขปัญหำล้มละลำยอยูท่ี่

อนัดบั 26 ซึง่เป็นตวับง่ชีถ้งึกำรเปลีย่นแปลงของระบบกำรท ำงำนของรำชกำรเพื่อรองรับ 

Thailand 4.0 ในทิศทำงที่ดีขึน้ อยำ่งไรก็แล้วแตค่ะแนนประเมนิในสว่นของระบบกำรจดัเก็บ

ภำษีนัน้ทำงประเทศไทยยงัต้องมกีำรปรับปรุงแก้ไขเนื่องจำกคะแนนท่ีได้รับอยูใ่นอนัดบัท่ี 109 

ซึง่ตกลงมำถงึ 39 อนัดบั ทัง้นีผ้ลส ำรวจพบวำ่ขัน้ตอนระบบกำรจดัเตรียมข้อมลูเพื่อยื่นแบบ

แสดงรำยกำรภำษีเงินได้ของประเทศนัน้เฉลีย่อยูท่ี่ 160 ชัว่โมง ในขณะท่ีสงิคโปร์ซึง่เป็น

ประเทศที่ได้อนัดบัสงูสดุในกำรประเมินหวัข้อดงักลำ่วมีคำ่เฉลีย่อยูท่ี่ 13 ชัว่โมงเทำ่นัน้ ทัง้นี ้

กำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในกำรพฒันำระบบรำชกำรของประเทศไทยได้รวมถงึกำรตัง้

คณะท ำงำนพิจำรณำแก้ไขกฎหมำยและคณะท ำงำนวิเครำะห์ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำยทีต้่อง

แก้ไขพฒันำ และตอบแบบสอบถำม กำรติดตอ่ประสำนงำนกบัธนำคำรโลก รวมถึงภำคเอกชน

และที่ปรึกษำกฎหมำยทีต่อบแบบสอบถำมและเสนอรำยช่ือผู้ตอบแบบสอบถำมใหม ่กำรเสนอ

แก้ไขกฎหมำยประมวลวิธีพิจำรณำควำมแพง่ ( 2 ฉบบั ) กฎหมำยล้มละลำยและฟืน้ฟกิูจกำร

ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม กฎกระทรวงขำยทอดตลำด และ  
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กฎกระทรวงผู้ท ำแผนและผู้บริหำรแผน อีกทัง้ได้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กบั

กระบวนกำรท ำงำนในกำรให้บริกำรประชำชนทกุขัน้ตอน (E-Services) เป็นต้น 

 

1. ด้ำนกฎหมำย และกฎ ระเบียบ 

ถือเป็นกำรปฏิรูปกำรบงัคบัคดีแพง่ โดยเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิ

ประมวลกฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมแพง่ (ฉบบัท่ี..) พ .ศ ... . (ลกัษณะ 2 กำรบงัคบัคดี

ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่) โดยมีกำรเสนอปรับปรุงลดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรในกำร

ออกค ำบงัคบัและหมำยบงัคบัคดี รวมทัง้กำรขำยทอดตลำด เสนอให้มีมำตรกำรลด

โอกำสในกำรใช้ช่องทำงของกฎหมำยเพื่อประวงิกำรบงัคบัคดี และปรับปรุงกระบวน

กำรยดึทรัพย์ให้เป็นปัจจบุนัสอดรับกบัสภำพเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลีย่นแปลงไป 

เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรบงัคบัคดีตำมค ำพิพำกษำได้อยำ่งมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

ทัง้นีไ้ด้เสนอเข้ำที่ประชมุสมำชิกสภำนิติบญัญตัิแหง่ชำติวำระ 2 และ 3 วนัท่ี 23 

มีนำคม 2560  

 

2. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรคดี (Case Management) และกำรใช้ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

2.1 กรมบงัคบัคดีได้มกีำรลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ (Memorandum of 

Understanding) กบัศำลแพง่ธนบรีุในหวัข้อเร่ืองกำรเช่ือมโยงข้อมลูสำรสนเทศโดย

วิธีทำงอิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 16 มีนำคม 2560 โดยเป็นกำรเช่ือมโยงข้อมลูหมำย

บงัคบัคดีโดยวิธีทำงอเิลก็ทรอนิกส์ โดยกรมบงัคบัคดเีร่ิมรับข้อมลูหมำยบงัคบัคดี

ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนำคม 2560 และสำมำรถน ำข้อมลูไปด ำเนินกำรได้แบบ real time ซึง่

เป็นกำรลดขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรบงัคบัคดี และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ให้กบัประชำชนมำกยิ่งขึน้ อนัถือเป็นจดุส ำคญัในกำรขยำยกรอบควำมร่วมมือกบั

ศำลตำ่งๆเพื่อก้ำวเข้ำสู ่Thailand 4.0 ตอ่ไป 

2.2 กำรจดัท ำให้มีระบบยื่นแบบและกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมออนไลน์ (E-Filing and E-

Payment) เมื่อวนัท่ี 10 มีนำคม 2560 กรมบงัคบัคดีได้หำรือกบัผู้บริหำรของธนำคำร

แหง่ประเทศไทยถึงแนวทำงขอควำมร่วมมือธนำคำรพำณิชย์ทีเ่ป็นโจทก์ในกำรบงัคบั

คดีแพง่ในกำรรับเงินได้ทำงบญัชีผำ่นทำงระบบอเิลก็ทรอนิกส์สอดคล้องกบันโยบำย  
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E-Payment และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน และกำรยื่นค ำขอยดึทรัพย์ 

และ อำยดัทรัพย์ทำงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.3 มีแนวทำงปฏิบตัเิก่ียวกบัก ำหนดเวลำในกำรท ำบญัชีแสดงรำยกำรรับจำ่ยเงินในคดี

แพง่ 

2.4 มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดั (KPI) ส ำหรับคดีค้ำง 10 ปีเป็นครัง้แรก เพื่อลดจ ำนวน back log 

ของคด ี

2.5 กำรจดัท ำให้มกีำรพฒันำ application บนโทรศพัท์มือถือเพื่อใช้ส ำหรับกำรตรวจ

สถำนะคดแีพง่และยอดเงินอำยดั ก ำหนดเปิดให้ใช้งำนวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2560 

2.6 กำรปรับปรุงอำยดัทรัพย์สนิโดยมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรปฏิบตัิกำรแทนเจ้ำ

พนกังำนบงัคบัคดี เร่ิมด ำเนินกำรวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป 

2.7 เร่ิมใช้ระบบบตัรควิอตัโนมตัิในส ำนกังำนบงัคบัคดีแพง่กรุงเทพมหำนคร ตัง้แตเ่ดอืน

มกรำคม 2560 โดยกรมบงัคบัคดีได้รับงบประมำณในปีนีใ้นกำรติดตัง้ระบบบตัรควิ

อตัโนมตัิในส ำนกังำนบงัคบัคดีทัว่ประเทศ 

 

3. ด้ำนกำรประสำนงำนและมีสว่นร่วม 

จดัให้มีกำรประชมุชีแ้จงควำมเข้ำใจในแบบสอบถำม เมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2560 ณ โรงแรมโนโว

เทล สยำมสแควร์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อชีแ้จงรำยละเอียดของแบบสอบถำมและแลกเปลีย่น

ควำมเห็นตำ่งๆระหวำ่งหนว่ยงำนภำครัฐและภำคเอกชนผู้ตอบแบบสอบถำม 
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ตัวชีว้ัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย 
ประเทศไทยได้รับคะแนนกำรประเมินจำกธนำคำรโลกที่ดีขึน้ในสว่นของกำรแก้ไขปัญหำกำร

ล้มละลำยโดยขยบัขึน้มำอยูท่ี่อนัดบั 23 จำกเดิมอนัดบัท่ี 49 ในปี 2559 โดยอตัรำกำรได้คืนมำ

ซึง่ทรัพย์สนิ (Recovery Rate) อยูท่ี่ 67.7 เซ็นต์ตอ่ดอลลำร์สหรัฐฯ มีคำ่เฉลีย่ของกระบวนกำร

บงัคบัคดจีนแล้วเสร็จอยูท่ี่ 1.5 ปี คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรอยูท่ี่ 18% ของมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ี

บงัคบั อีกทัง้ได้รับ 13 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 16 ในแง่ของกำรประเมินควมแข็งแกร่งของ

ขอบขำ่ยงำนบงัคบัคดีของประเทศไทย (Insolvency Framework Index 0-16) 

 

1. ด้ำนกฎหมำย และกฎ ระเบียบ 

จดัท ำให้มีร่ำงพระรำชบญัญตัิล้มละลำย (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ... โดยเสนอให้มกีำรแก้ไขหลกักำร

ของกระบวนกำรฟืน้ฟกิูจกำรให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกบัหลกักำรฟืน้ฟกิูจกำรของลกูหนีท้ี่

เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) และกำรแก้ไขปรับปรุงบทบญัญตัิกฎหมำย

ล้มละลำยให้เช่ือมโยงรองรับกบัพระรำชบญัญตัิหลกัประกนัทำงธุรกิจ พ.ศ. 2558 กำรปรับปรุง

ให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้เพื่อให้รองรับกำรล้มละลำยข้ำมชำติ 

(International Insolvency) และยกระดบักำรบงัคบัคดีล้มละลำยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำง

วิชำชีพและจริยธรรมขัน้สงู ทัง้นีค้ณะรัฐมนตรีได้ลงควำมเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2559 

และอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตัง้แต ่7 กมุภำพนัธ์ 2560 

 

2. ด้ำนกำรแก้ไขข้อขดัข้องในคดีล้มละลำย 

เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ และ 10 มีนำคม 2560 กรมบงัคบัคดีได้หำรือกบัผู้บริหำรของธนำคำร

แหง่ประเทศไทยถึงแนวทำงขอควำมร่วมมือจำกธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นโจทก์ในกำรบงัคบัคดี

ล้มละลำย กำรยื่นค ำขอยดึทรัพย์ อำยดัทรัพย์ และกำรรับเงินได้ทำงบญัชีผำ่นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ สอดคล้องกบันโยบำย E-Payment และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน  
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3. ด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยให้มีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

3.1 จดัท ำระบบเช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงำน 16 แหง่ทีเ่ป็นนำยทะเบียนภำครัฐเพื่อกำร

ติดตำมและรวบรวมทรัพย์สนิของลกูหนีไ้ด้อยำ่งรวดเร็วและมีประสทิธิภำพมำก

ยิ่งขึน้ 

3.2  จดัให้มกีำรพฒันำ Application บนระบบโทรศพัท์มือถือเพื่อใช้ตรวจสถำนะควำม

เป็นบคุคลล้มละลำย และทำงตู้บริกำรอเนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart 

Kiosk) ของส ำนกังำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

3.3  มีแนวทำงในกำรปฏิบตัิเก่ียวกบัก ำหนดเวลำในกำรท ำบญัชีแสดงรำยกำรรับจำ่ยเงิน

ในคด ี

3.4  ก ำหนดตวัชีว้ดั (KPI) ส ำหรับคดีค้ำง 10 ปีเป็นครัง้แรก เพื่อลดจ ำนวน Back log ของ

คด ี

3.5  จดัให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรพฒันำระบบ Asset Tracking ใน

ปีงบประมำณ 2561 

3.6  กำรพฒันำบคุลำกร เช่น กำรให้ควำมรู้เร่ือง Forensic Accounting ร่วมกบั

ธนำคำรโลก และกำรสบืสวนสอบสวนลกูหนีแ้ละบคุคลที่เก่ียวข้องในคดีล้มละลำย 

3.7 จดัให้มีโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้และประสบกำรณ์กำรด ำเนินกระบวนกำรล้มละลำย

ข้ำมชำต ิ

3.8  กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มกีองสบืสวนสอบสวนและด ำเนินคดีอำญำ โดยได้สง่
เร่ืองขอปรับปรุงโครงสร้ำงของหนว่ยงำนไปยงัส ำนกังำนก.พ.ร. เมื่อวนัท่ี 9 มีนำคม 
2560 

3.9  ด้ำนแนวคิดกำรพฒันำเข้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์เอกชน ซึง่เป็นหนึง่ในประเด็น

ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยจดัให้มีกำรปรับบทบำท และรูปแบบกำรให้บริกำร 

(Business Model) ของกรมบงัคบัคดีจำกผุ้ปฏิบตัิงำน (Operator) เป็นผู้ก ำกบัดแูล 

(Regulator) ซึง่เป็นหนึง่ในหวัข้อวำระกำรปฏิรูปประเทศของสภำขบัเคลือ่นกำร

ปฏิรูปประเทศ ซึง่รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยตุิธรรมเป็นประธำนในกำรประชมุรับฟัง

ควำมคิดเห็นเมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2560 
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4. ด้ำนกำรประสำนงำนและมีสว่นร่วม 

จดัให้มีกำรประชมุชีแ้จงควำมเข้ำใจในแบบสอบถำม เมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2560 ณ โรงแรมโนโว

เทล สยำมสแควร์ เพื่อชีแ้จงรำยละเอียดของแบบสอบถำมและแลกเปลีย่นควำมเห็นตำ่งๆ

ระหวำ่งหนว่ยงำนภำครัฐและภำคเอกชนผู้ตอบแบบสอบถำม 

  

5. ด้ำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ 

จดัให้มีกำรประชมุร่วมกบัธนำคำรโลก ในกำรจดัท ำรำยงำนวำ่ด้วยกำรล้มละลำยและกำร

ปรัรบปรุงโครงสร้ำงหนี ้(Report on Insolvency & Debt Restructuring) เพื่อกำรพฒันำระบบ

กฎหมำยและกระบวนกำรท ำงำนระยะสัน้และระยะกลำงตอ่ไป 

 

ทัง้นีก้ำรปฏิรูปแก้ไขกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนรำชกำรดงักลำ่วเน้นย ำ้ในสว่นของกำรปฏิรูป

กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึนโยบำยในกำรบงัคบัใช้ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำอ ำนวย

ควำมสะดวกในขัน้ตอนเอกสำรเพื่อลดระยะเวลำของกำรท ำงำน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน

กำรแขง่ขนัอนัจะน ำมำซึง่ควำมมัน่ในของนกัลงทนุตำ่งชำติที่มตีอ่ประเทศไทยตอ่ไป 
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รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการ
ประกอบธุรกจิในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) 

ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัอยูท่ ี ่46 จาก 190 
ประเทศและมคีะแนนสงูขึน้เป็นอนัดบัที ่9 ของเอเชยี และ
อนัดบัที ่3 ของอาเซยีน โดยมกีารปฏริปูใน 3 ดา้น 

 
 กำรเร่ิมต้นธุรกิจ – ขยบัขึน้ 18 อนัดบั จำกกำรปรับปรุงให้มีบริกำรแบบจดุเดยีว 

(One-stop Service) 
 กำรได้รับสนิเช่ือ – ขยบัขึน้ 15 อนัดบั จำกกำรให้เข้ำถึงข้อมลูสนิเช่ือ 
 กำรแก้ไขปัญหำล้มละลำย – ขยบัขึน้ 26 อนัดบั จำกกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย 

 

หน่วยงานภาครัฐร่วมผลกัดนัในการพัฒนาการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
หนว่ยงำนภำครัฐได้พยำยำมปรับปรุงกำรให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบ
ธุรกิจให้เร็วขึน้ งำ่ยขึน้ และเสยีคำ่ใช้จ่ำยน้อยลง พร้อมทัง้ตัง้เป้ำหมำยกำรจดัอนัดบั Doing 
Business 2018 ให้ดียิง่ขึน้ โดยมีแผนกำรด ำเนินกำรเชิงรุกเพื่อสง่ผลให้ประเทศไทยมคีวำม
นำ่สนใจในกำรประกอบธุรกิจและเป็นประเทศเป้ำหมำยของนกัลงทนุตำ่งชำติ โดยเน้นย ำ้กำร
พฒันำกำรจดัอนัดบัควำมยำก -งำ่ยในกำรประกอบธุรกิจให้ดีขึน้ รวมถงึกำรอ ำนวยควำม

ระชำชนอนัเป็นแรงส ำคญัในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยจะต้องสะดวกแก่ภำคธุรกิจและป
ดีกวำ่เดิม 

การเร่ิมต้นธุรกิจ (Starting a Business) 
 กำรแก้ไขพระรำชบญัญตัคิุ้มครองแรงงำน เพื่อยกเลกิข้อก ำหนดให้บริษัทต้องสง่

ข้อบงัคบักำรท ำงำนให้แก่กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
 กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ เพื่อยกเลกิกำรประทบัตรำส ำคญัของ

บริษัทในกำรจดทะเบียน 
 กำรพฒันำระบบกำรจดทะเบียนนิติบคุคลทำงอิเลก็ทรอนิกส์โดยกรมพฒันำธุรกิจ

กำรค้ำ (E-Registration) โดยสำมำรถจองช่ือ จดทะเบียนนิติบคุคล และเช่ือมโยง

ข้อมลูไปยงัหนว่ยงำนอื่นได้ ทัง้นีม้ีก ำหนดกำรเปิดให้บริกำรภำยในเดือนพฤษภำคม 

2560 
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 กำรน ำระบบพิสจูน์ตวัตนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Self-identification) และใช้ระบบท่ีใช้
งำนงำ่ยในกำรลงลำยมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ และแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อยกเว้น
คำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำถงึข้อมลูนิตบิคุคลระหวำ่งหนว่ยงำนรัฐกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง  

 กำรเช่ือมโยงและบรูณำกำรระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 2 ระบบ คือ 
E-Registration และ BizPortal เพื่อบรูณำกำรขัน้ตอนกำรเร่ิมต้นธุรกิจ โดยใช้เลขนิติ
บคุคล 13 หลกั 

 กำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกลไกกำรด ำเนินงำนท่ีดเีพื่อรักษำควำมนำ่เช่ือถือ และควำม
โปร่งใส โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำมกีำรพฒันำระบบสำรสนเทศและคลงัข้อมลูนิติ
บคุคลอยำ่งตอ่เนื่องตำมมำตรฐำน และกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 
 ลดระยะเวลำกำรออกใบอนญุำตในกำรใช้อำคำร โดยเฉพำะอำคำรขนำดเลก็ที่มี

ควำมเสีย่งต ำ่โดยลดระยะเวลำจำก 30 วนัเหลอื 15 วนั 
 แก้ไขระเบียบกรุงเทพมหำนคร วำ่ด้วยวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบักำรขออนญุำตและกำร

ควบคมุกำรก่อสร้ำงอำคำร โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบตำมควำมเสีย่งในกำรก่อสร้ำง
อำคำรซึง่จะลดจ ำนวนกำรตรวจสอบลงจำกเดิมเฉลีย่ 7 ครัง้ เหลอื 4 ครัง้ 

 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง  

 กำรด ำเนินกำรร่วมกนัระหวำ่งกรุงเทพมหำนครและกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง: 
- น ำระบบสำรสนเทศควบคมุอำคำรมำใช้ เพื่อลดระยะเวลำในกำรออก

ใบอนญุำตใช้อำคำรโดยเฉพำะอำคำรขนำดเลก็ที่มีควำมเสีย่งต ำ่ และเพิ่ม

ประสทิธิภำพของระบบงำน 
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- วำงแผนทบทวนกำรแบง่ประเภทควำมเสีย่งของอำคำรโดยใช้ลกัษณะอำคำร 
และเจตนำรมณ์กำรใช้งำน 

- น ำแนวคดิกำรส ำรวจกำรใช้ระบบตรวจสอบโดยหนว่ยงำนภำยนอกเพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรอนญุำตก่อสร้ำง 

 

การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) 
 ปรับปรุงขัน้ตอน โดยท ำกำรตรวจสอบภำยในคูข่นำนไปกบัสำยภำยนอก และกำรคิด

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขอใช้ไฟฟ้ำในอตัรำเดียว (Flat Rate) ซึง่เกิดจำกกำรไมต้่องลง
ส ำรวจพืน้ท่ีเพื่อเช่ือมตอ่ไฟฟ้ำ โดยลดเวลำลงจำก 37 วนั เหลอื 17 วนั และจำก 5 
ขัน้ตอนเหลอื 3 ขัน้ตอน 

 ปรับปรุงขัน้ตอนให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำสำมำรถจ่ำยเงินประกนัได้ภำยในวนัท่ียื่นขอใช้ไฟฟ้ำ 
 ลดภำระกำรวำงเงินประกนัส ำหรับลกูค้ำชัน้ดีแตเ่ข้ำเกณฑำงหลกัประกนัเพิ่มจำก

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ โดยลดวงเงินและจ่ำยเงินหลกัประกนัสว่นเกินคนืภำยใน 1-5 วนั 
โดยวงเงินหลกัประกนัคงเหลอืต้องไมน้่อยกวำ่ขัน้ต ่ำที่ก ำหนดตำมขนำดของ
เคร่ืองวดั 

 สำมำรถใช้หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำรในกำรวำงหลกัประกนั ส ำหรับเคร่ืองวดัทกุ
ขนำด 

 BizPortal สำมำรถรับค ำขออนญุำตตดิตัง้ไฟฟ้ำผำ่นระบบอนไลน์ได้ 
 ก ำหนดมำตรฐำนกรอบระยะเวลำด ำเนินกำร พร้อมจ่ำยเงินชดเชยในกรณีที่

ด ำเนินกำรไมไ่ด้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ขึน้ทะเบียนผู้ รับจ้ำงตดิตัง้สำยภำยในแล้ว 209 บริษัท หำกผู้ขอใช้ไฟฟ้ำติดตัง้สำย

ภำยในโดยบริษัทเหลำ่นีไ้มต้่องให้กำรไฟฟ้ำนครหลวงตรวจสำยภำยในอกี 
 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง  

 ลดระยะเวลำชว่งที่ไฟฟ้ำดบัโดยเฉพำะดชันีทีว่ดัระยะเวลำที่ไฟฟ้ำดบัตอ่ปี (SAIFI) 
 กำรด ำเนินกำรเปลีย่นผำ่นกำรเดนิสำยไฟฟ้ำจำกแนวเหนือศีรษะไปสูก่ำรเดินสำยใต้

ดินภำยในปี 2567 
 เพิ่มปริมำณผู้ รับจ้ำงติดตัง้สำยภำยในให้มจี ำนวนมำกขึน้เพื่อรองรับควำมต้องกำร 
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การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Property Registration) 

 พฒันำแอพพลเิคชัน่ LandsMaps ในระบบอิเลก็ส์ทรอนิกส์เพื่อค้นหำต ำแหนง่แปลง

ที่ดินด้วยระบบภมูิสำรสนเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบข้อมลูรูปแปลงที่ดิน ต ำแหนง่

พืน้ท่ี สภำพพืน้ท่ี รวมถึง รำคำประเมิน คำ่ธรรมเนียม ภำษีอำกร คำ่ใช้จำ่ยในกำร

รังวดั ควิรังวดัตลอดจนข้อมลูกำรเดินทำงไปยงัส ำนกังำนท่ีดิน 

 กรมที่ดินอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรร่วมกบัส ำนกังำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กำร

มหำชน) พฒันำโปรแกรมกำรเช่ือมโยงข้อมลูนิติบคุคลกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ

เพื่อลดกำรใช้เอกสำร 

 จดัเก็บหนงัสอืแสดงสทิธ์ิแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ หนงัสอืแสดงสทิธ์ิในท่ีดินตำม

ประมวลกฎหมำยท่ีดิน และหนงัสอืกรรมสทิธ์ิห้องชดุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยอำคำรชดุ

ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

 พฒันำระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีให้บคุคลทัว่ไปสำมำรถตรวจสอบภำระผกูพนัทำง

กำรเงินในสำรบญัจดทะเบียนโฉนดที่ดินได้ หำกทรำบหมำยเลขโฉนดที่ดิน 

 พฒันำระบบออนไลน์พื่อให้บริกำรตำ่งส ำนกังำนท่ีดินใน 3 บริกำร คือ กำรตรวจสอบ

หลกัทรัพย์ กำรประเมินรำคำทนุทรัพย์ และกำรขอส ำเนำภำพลกัษณ์เอกสำรสทิธิ 

 แก้ไขประมวลกฎหมำยที่ดินเพื่อรับรองกำรจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมด้วยวิธีกำร

ทำงอิเลก็ทรอนิกส ์

 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง  

 อยูร่ะหวำ่งร่วมมือกบักรมโยธำธิกำรและผงัเมือง เพื่อศกึษำแนวทำงกำรเช่ือมโยง

ข้อมลูกำรจดัโซนนิ่งและแผนผงักำรใช้ทีด่ินกบักรมทีด่ิน 
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การได้รับสนิเชื่อ (Credit Acquiring) 

 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. หลกัประกนัทำงธุรกิจ ให้มีนยิำมครอบคลมุมำกขึน้ เช่น สทิธิใน

เงินฝำก สนิค้ำคงคลงั และ เคร่ืองจกัร เป็นต้น 

 พิจำรณำควำมชดัเจนของกำรก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของภำคสว่นตำ่งๆ ท่ีอยูใ่น

ขอบขำ่ยพ.ร.บ. หลกัประกนัทำงธุรกิจ 

 พิจำรณำควำมชดัเจนของกำรบงัคบัใช้กำรอ้ำงสทิธิในหลกัประกนัตำม พ.ร.บ. 

หลกัประกนัทำงธุรกิจ โดยตดัทบญัญตัิที่ก ำหนดให้สญัญำหลกัประกนัต้องน ำไปจด

ทะเบียน ตำมมำตรำ 12 และเพิม่อ ำนำจให้คูส่ญัญำตกลงวธีิกำรจ ำหนำ่ย

หลกัประกนัตำมมำตรำ 40 

 

การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย (Minority Investors Protection) 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง 

 มุง่เน้นกำรคุ้มครองนกัลงทนุรำยยอ่ยให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมลู มีควำมสำมำรถ

เรียกร้องให้ผู้บริหำรชดใช้ควำมเสยีหำย และเพิ่มควำมสะดวกในกำรฟ้องร้องคดีของ

ผู้ ถือหุ้น 

- เสนอแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ เพื่ออนญุำตให้ผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่10% มี

สทิธิเข้ำถงึเอกสำรภำยในของบริษัทมหำชนที่เก่ียวข้องกบักำรท ำธุรกรรมก่อน

ยื่นคดีฟ้องตอ่ศำล และเพื่อลดสดัสว่นผู้ ถือหุ้นให้เหลอืเพียง 10% ที่จะขอเรียก

ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นได้ 

- เสนอแก้ไขประมวลกฎหมำยแพง่ฯ เพื่อก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรจ่ำยเงินปัน

ผลของบริษัทจ ำกดัภำยใน 1 เดือน นบัแตว่นัประชมุใหญ่หรือกรรมกำรมมีติ 

และเพื่อก ำหนดวิธีกำรแก้ไขปัญหำหรือข้อขดัแย้งที่ไมส่ำมำรถหำข้อยตุิระหวำ่ง

กรรมกำรหรือผู้บริหำรไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 
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การช าระภาษี (Tax Payment) 

 ปรับปรุงกำรหมนุเวียนเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบและก ำกบัดแูลผู้ เสยีภำษี ให้รับผิดชอบ

กำรตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนกำรหมนุเวียน โยกย้ำย เพื่อลดระยะเวลำในกำร

ตรวจสอบ 

 ปรับปรุงรำยกำรทำงบญัชีและภำษี โดยคณะรัฐมนตรเห็นชอบกำรใช้เงินสกลุอื่น ใน

กำรค ำนวณภำษีปิโตรเลยีม และหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยได้และรำยจำ่ยของนิติ

บคุคลที่ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรบญัชี 

 พฒันำเคร่ืองมือช่วยปรับปรุงรำยจ่ำยทำงบญัชีเป็นรำยจำ่ยทำงภำษี (Tax 

Reconciliation) 

 กำรจดัฝึกอบรมด้ำนภำษีให้แก่ผู้ เสยีภำษีอยำ่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้คูม่ือภำษีอำกร

ส ำหรับ 9 กลุม่อตุสำหกรรม 

 มำตรกำรบญัชีชดุเดียวและ ยกเว้นหรือลดอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับ SME 

 ส ำนกังำนประกนัสงัคม พฒันำระบบให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถช ำระเงินเพิม่เตมิ สง่

เงินสมทบให้หลำยสถำนประกอบกำรผำ่นบญัชีผู้ใช้เดียวในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ

ใบเสร็จรับเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Receipt) 

 กรรมสรรพำกร น ำระบบวเิครำะห์ควำมเสีย่ง (Risk-Based Management) เพื่อ

คดัเลอืกผู้ เสยีภำษีทีเ่ข้ำเกณฑ์ให้หนว่ยตรวจสอบภำษีด ำเนินกำรตอ่ และแยกผู้ที่ไม่

ติดเกณฑ์น ำไปประมวลผลเพื่อคนืภำษีแบบอตัโนมตัิ 

 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง  

 ส ำนกังำนประกนัสงัคมอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำให้สถำนประกอบกำรช ำระเงินสมทบ

ผำ่นบตัรเครดติได้ คำดวำ่จะแล้วเสร็จภำยในปี 2561 

 กำรจดัท ำรำยงำนร่วม ระหวำ่งช ำระเงินกองทนุเงินทดแทน และกองทนุเงิน

ประกนัสงัคม 

 กรมสรรพำกร อยูร่ะหวำ่งพฒันำกำรยื่นแบบช ำระภำษีเงินได้นิติบคุคล (CIT E-

filing) ใหม ่
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การค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

 กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย ด ำเนนิโครงรรำยงำนเรือเข้ำละบญัชีสนิค้ำส ำหรับเรือ

ผำ่น NSW และโครงกำรเช่ือมโยงใบก ำกบักำรขนย้ำยสนิค้ำและแบบขอน ำตู้สนิค้ำ

ขำออกผำ่นทำ่เข้ำเขตศลุกำกรกำรทำ่เรือฯ ผำ่นระบบ NSW ท ำให้อ ำนวยควำม

สะดวก 3 ด้ำน คือ เอกสำร คำ่ใช้จ่ำย และเวลำ 

 สร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำนศลุกำกรและขัน้ตอนตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตำม

มำตรฐำน WTO WCO และมำตรฐำนสำกลอื่นๆ 

- โครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรำ AEO ซึง่จะได้รับสทิธิพิเศษตำ่งๆรวม 332 

รำย 

- โครงกำรจดัท ำข้อตกลงยอมรับร่วมกนักบัประเทศคูค้่ำระดบัภมูิภำค MRA เพื่อ

แลกเปลีย่นสทิธิประโยชน์ของผู้ประกอบกำรมำตรฐำน AEO รวม 4 ประเทศ 

(ฮ่องกงและเกำหลใีต้ลงนำม MRA แล้ว มำเลเซียและสงิคโปร์ลงนำม Action 

Plan แล้ว) 

- กำรให้บริกำรวินจิฉยัพิกดัอตัรำศลุกำกร และถ่ินก ำเนิดลว่งหน้ำของสนิค้ำ

น ำเข้ำ 

- ระบบสำรสนเทศเพื่อสนบัสนนุกระบวนงำนทำงศลุกำกร เช่น แอพพลเิคชัน่ 

Anti IUU Fishing ส ำหรับสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนและแก้ไขกำรท ำประมงผิด

กฎหมำย 

 พฒันำระบบพิธีกำรทำงศลุกำกรแบบอิเลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำรถ่ำยล ำกำรขนสง่

ตอ่เนื่อง (e-Transition) ภำยในเดือนเมษำยน 2560 

 เพิม่ศกัยภำพในกำรจดักำรควำมเสีย่งส ำหรับหนว่ยงำนท่ีท ำกำรตรวจควบคมุสนิค้ำ

ร่วมกนั โดยพฒันำระบบเพื่อใช้ในกำรตรวจร่วมระหวำ่งกรมศลุกำกร อย. กรม

วิชำกำรเกษตร กรมประมง และกรมปศสุตัว์ 

 กำรเช่ือมโยงข้อมลูใบก ำกบักำรขนย้ำยสนิค้ำรหวำ่งกำรทำ่เรือและกรมศลุกำกร และ

ขยำยไปยงัทำ่เรือเอกขน 

 เช่ือมโยงข้อมลูผำ่นระบบ NSW แบบครบถ้วนทกุสนิค้ำ 

 กำรขอรับใบอนญุำตน ำเข้ำ -สง่ออกวตัถอุนัตรำยแบบ Single Form ร่วม 8 

หนว่ยงำน 
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แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง 

 ขยำยขอบเขตกำรด ำเนินกำรศนูย์บริกำรเพื่อกำรสง่ออกแบบเบด็เสร็จ (One-Stop 

Export Service Centre: OSEC) ให้ครอบคลมุถึงกำรน ำเข้ำเช่นเดียวกนักบักำร

สง่ออก 

 กำรรับช ำระเงินคำ่ภำษีอำกร และรำยได้อื่นๆผำ่นระบบ e-Payment  

 โครงกำรปรับเปลีย่นกระบวนกำรตรวจปลอ่ยสนิค้ำขำเข้ำ ทำงบก ทำงทะเล ทำง

อำกำศ 

 พฒันำคลงัข้อมลูทำงกำรค้ำของไทย (Thailand National Trade Repository) โดย

กรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศ เพื่อเปิดเผยข้อมลู 9 ด้ำน เช่น พิกดัศลุกำกร อตัรำ

ภำษี กฎวำ่ด้วยถ่ินก ำเนดิของสนิค้ำ เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส 

 

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 

 พฒันำระบบ e-Filing แล้วเสร็จ อยูใ่นระหวำ่งน ำร่องทดลองใช้งำน ณ ศำลแพง่ และ

ศำลแพง่ธนบรีุ 

 ลงนำมบนัทกึควำมตกลงระหวำ่งกรมบงัคบัคดแีละศำลแพง่ธนบรีุ เร่ืองกำรสง่ค ำ

คูค่วำมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนำคม 2560 

 สร้ำงกำรรับรู้ถงึกำรใช้งำนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่เปิดใช้งำนแล้วไปยงักลุม่เป้ำหมำย 

เพื่อเข้ำถึงค ำสัง่ของศำล และกำรตรวจสอบสถำนะของคดีของศำลและทนำยควำม

ให้มำกขึน้ 

 ขยำยกำรใช้ระบบ e-Filing มำใช้ในศำลตำ่งๆในเขตกรุงเทพมหำนครให้ครบถ้วน 

 กฎหมำยร่ำงข้อบงัคบัประธำนศำลฎีกำ ท่ีให้ศำลสำมำรถออกระเบียบภำยในเพื่อ

ก ำหนดรำยละเอยีดในกำรน ำ e-Filing ไปใช้ ซึง่อยูร่ะหวำ่งรอเข้ำกำรพิจำรณำของที่

ประชมุใหญ่ศำลฎีกำ 

 เสนอร่ำงพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมแพง่ ลกัษณะ 2 

กำรบงัคบัคดตีำมค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ เพื่อเป็นกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้มี

ประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
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 สถำบนัวิจยัและพฒันำรพีพฒันศกัดิ์ ก ำลงัศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรยกระดบั

ประมวลกฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมแพง่ มำตรำ 40 สว่นของมำตรฐำนระยะเวลำ ให้

เป็นระดบัพระรำชบญัญตัิ 

 กำรพิจำรณำก ำหนดค ำนิยำม ‘คดีพำณิชย์’ ซึง่ต้องแยกออกจำกคดีแพง่ทัว่ไป และ

คดีผู้บริโภคอยำ่งชดัเจน 

 กำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัิล้มละลำย (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงควำม

สอดคล้องกบัมำตรฐำนระหวำ่งประเทศ และกำรน ำ UNCITRAL Model Law มำ

บงัคบัใช้ 

 

แผนกำรด ำเนินงำนระยะกลำง -ระยะยำว ข้อเสนอและแผนกำรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง  

 กำรศกึษำเร่ืองเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์เอกชน เพื่อพฒันำประสทิธิภำพของระบบ

ในภำพรวม 

 กำรก ำจดัอปุสรรคทีเ่กิดขึน้ในกฎหมำยล ำดบัรองเพื่อสนบัสนนุกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้

 

ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนงำนท่ีก ำหนดไว้ดงักลำ่วข้ำงต้นจะต้องเป็นไปตำมระเบยีบ

ปฏิบตัิดงัที่ได้ก ำหนดไว้ในพ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. ทบทวน

ควำมเหมำะสมฯ พ.ศ. 2558 
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