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หนึ่งทศวรรษประเทศไทยกับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
Ease of Doing Business ของธนาคารโลก
ความสาคัญของ Doing Business
รายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หรือ Ease of Doing Business
จัดทาขึ้นโดยธนาคารโลก เป็นประจาทุกปี สาหรับประเทศไทยได้รับ
การจั ด อั น ดั บ มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2548 รายงานผลการวิ จั ย Doing
Business มุ่งเน้นการสารวจ การประกอบธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อมในเมือ งที่ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ เพื่อ ศึก ษาเกี่ ยวกั บ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ย และกฎหมาย กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ของรั ฐ ทั้ ง ในแง่ ข อง
ประสิทธิภาพและคุณภาพว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างไร
ตัวชี้วัดในการสารวจมี 10 ด้าน ตามวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้น
ธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบีย นธุร กิจ และข้อบั งคับ แรงงาน การหาสถานที่ตั้งโรงงานซึ่ ง
จะต้องขออนุญาตก่อสร้าง การขอไฟฟ้าและการจดทะเบียนทรัพย์สิน
การสนับสนุนทางการเงินโดยการได้รับสินเชื่อและการคุ้มครองผู้ลงทุน
ในระหว่างดาเนินธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับการชาระภาษีและการค้าระหว่าง
ประเทศ และเมื่อดาเนินธุรกิจมีปัญหาจนปิดกิ จการจะเกี่ยวข้องกับการ
บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและการล้มละลาย

รายงานผลการวิจัย Doing Business เป็นส่วนหนึ่งของการ
ชี้นาทิศทางในการขับเคลื่อนการปรับปรุงบริ การของภาครัฐ
ให้ มีประสิทธิภ าพ ประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากรายงาน
Doing Business คือ ทาให้ทราบว่าจะใช้ผลการจัดอันดับ
ปรั บ ปรุ ง บรรยากาศให้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ
อย่างไร และทาให้ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศอื่น
รวมทั้ง กระตุ้นให้เกิดการ Reform และผลักดันปรับปรุง
บริการอย่างชัดเจน

ผลการจัดอันดับและการปฏิรูปเพื่อการยกระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business
ธนาคารโลกได้มีการปรับเกณฑ์วัดใหม่ในปี ค.ศ. 2016 และเมื่อนาเกณฑ์ใหม่ไปวัดกับผลการดาเนินการประเทศไทย อยู่ใน
อันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศ อันดับลดลงจากปีที่ผ่านมา (อันดับที่ 26) และหากนาเกณฑ์วัดใหม่ไปเทียบกับ DB 2015 ประเทศไทย
จะอยู่ที่อันดับ 46 ดังนั้น ผลการอันดับประเทศไทยใน DB 2016 ประเทศไทย จึงมีอันดับลดลง 3 อันดับ (จาก 46 เป็น 49) อย่างไรก็ตาม
ผลการจัดอันดับรายด้าน มีอันดับดีขึ้น 1 ด้าน คือ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (จากอันดับที่ 12 เป็น 11) โดยมีตัววัดที่ส่งผลดีมาก คือ ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการขอติดตั้งไฟฟ้าของประเทศไทยถูกลง
จากผลการจัดอันดับทาให้ประเทศไทยมองเห็นโอกาสในการพัฒนาหลายประการ อาทิ หน่วยงานของรัฐต้องเร่งเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพการทางาน และการปรับปรุงบริการที่ดาเนินการอยู่ให้มีผลสาเร็จโดยเร็ว และทันกับอัตราเร่งของการปฏิรูปของประเทศต่าง ๆ
เกณฑ์ก ารวั ดผลที่ มีการเปลี่ ย นแปลงในเชิ งคุ ณภาพมากขึ้น ซึ่ง รัฐ บาลสามารถน าไปใช้ในการก าหนดทิ ศทางการพัฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาระบบงานบริการให้ทันสมัย เพื่อทาให้มีความง่าย (easier) ในการดาเนินธุรกิจ เช่น
 การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service
 การจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการแบบครบวงจร โดยวิเคราะห์กระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก เพื่อ
วิเคราะห์ระบบ/ขั้นตอนของกระบวนงานที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแบบ End to End Process เพื่อนามา
ออกแบบแนวทางการพัฒนากระบวนงาน เพื่อจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการแบบครบวงจร (Service Level
Agreement : SLA - End to End Process)
 การบูรณาการงานบริการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ เป็นการพัฒนาระบบบริการให้มีความเชื่อมโยง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทาศูนย์กลางงานบริการภาครัฐในด้านที่สาคัญ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กุมภาพันธ์ 2559

1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)
การเริ่มต้นธุรกิจ

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านเริ่มต้นธุรกิจ ประเทศไทย  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 และ 67
จัดอยู่ในอันดับที่ 96 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า Distance to  ระเบี ยบส านั กงานทะเบี ยนหุ้ นส่ วนบริ ษั ทกลาง ว่ าด้ วยการจด
Frontier หรือระยะห่า งจากประเทศที่ ป ฏิบัติไ ด้เป็น เลิศ เท่า กับ 85.07
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม )
การเริ่ ม ต้ นธุ รกิ จ เป็ นขั้นตอนต่ างๆ ในการจั ดตั้ งธุ รกิ จ โดยกรมพั ฒนาธุ รกิจการค้ า
ข้อ 24 - 29 และข้อ 38 - 39
กรมสรรพากร และสานักงานประกันสังคมร่วมกันดาเนินการพัฒนาระบบ  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1105 และ 1110
เชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e –Starting Business) และเปิดให้บริการ
ณ จุดเดียว (Single Point) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
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ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ในปี 2559 นี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกันพัฒนาระบบ Biz Portal ซึ่งเป็น
ระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร
หลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง
โดยตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจได้ใน 2 ขั้นตอน โดยเมื่อจองชื่อ
นิติบุคคลออนไลน์และยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับรหัสในการ Log in เข้าสู่ระบบ Biz Portal ที่ biz.govchannel.go.th
เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือยื่นข้อบังคับการทางาน สามารถกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานออนไลน์ และไม่ต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานที่ออกโดยภาครัฐซ้า โดยระยะต่อไประบบจะพัฒนาให้สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้เบ็ดเสร็จเหลือเพียง 1 ขั้นตอน
ภายในสิ้นปี 2559 ระบบ Biz Portal จะพัฒนาให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายผลเชื่อมโยงระบบด้านอื่น ๆ ของการเริ่มต้นธุรกิจ
ในด้านขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการลดลง และคาดว่าจะส่งผลต่อการจัดอันดับ Doing Business ของประเทศไทยในปีต่อไปมีอันดับที่ดีขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งที่ดึ งดูด
ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ :
http://www.dbd.go.th
http://www.sso.go.th

http://eregist.dbd.go.th/InterRsv2/CompanyGuide.htm
http://www.labour.go.th
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2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)
ยกระดับศูนย์บริการขออนุญาตก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ณ สานักงานเขต
การขออนุญาตก่อสร้าง
รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านการขออนุญาต
ก่อสร้างประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 39 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก
โดยมีค่า Distance to Frontier หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้
เป็นเลิศ เท่ากับ 75.64 ขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์
ให้บริการขออนุญาตก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ณ สานักงานเขต และมีแนวทาง
ในการบูรณาการงานบริการหน่วยงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 )
 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
1 วัน/ไม่มีค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสถานที่ก่อสร้าง โดย
เจ้าหน้าที่เอง ผู้ขออนุญาตไม่มีความจาเป็น
ที่จะต้องพาไปตรวจ ไม่มีขั้นตอนนี้ในคู่มือ
ประชาชน)

30 วัน/670 บาท

คุณสมบัติของผู้ตรวจแบบ และตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร

 ผู้ตรวจแบบหรือตรวจสอบการก่อสร้าง (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชานาญการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน - นายช่างโยธา
ชานาญงาน)
 หัวหน้ากลุ่มอนุญาต หรือหัวหน้ากลุ่มตรวจ (วิศวกรโยธา
ชานาญการ - วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ)
 หัวหน้ากลุ่มงาน (วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ)
 วิศวกรทั้งสามท่านข้างต้นปฏิบัติงานร่วมกันในการทางาน ต้อง
ตรวจสอบ และลงนามพร้อมกัน
 วิศวกรโยธาชานาญการ ต้องเป็นระดับสามัญวิศวกรโยธา
 ภาคีวิศวกร จะเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ต้องมี
ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
 กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการขออนุญาต
ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ณ สานักงานเขต

1. การยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง พร้อม
แจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน
การตรวจสถานที่ (เป็นขั้นตอนภายในที่

2. รับใบอนุญาตก่อสร้าง

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระหว่าง
การก่อสร้าง (การตรวจสอบอาคารระหว่าง
ก่อสร้าง มิใช่กระบวนการที่ภาคเอกชนต้อง
ดาเนินการ ไม่มีหยุดการก่อสร้าง แต่เป็น
กระบวนการภาครัฐ ที่จะต้องตรวจสอบว่า
การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง
มีมาตรการป้องกันภัยในการก่อสร้างหรือไม่)

1 วัน
1 วัน

3. การขอติดตั้งระบบประปา
4. ตรวจสอบหน้างาน โดยการประปา

1 วัน

นครหลวง
5. ขอเชื่อมท่อระบายน้าเสีย และรับ
ใบอนุญาต
6. รับการเชื่อมท่อประปา
7. แจ้งขอใบรับรองการก่อสร้าง

30 วัน/20 บาท

8. ตรวจสอบและรับรองการใช้อาคาร

30 วัน/150 บาท
10 วัน/9,500 บาท

 มีการมอบอานาจให้สานักงานเขตสามารถพิจารณาอนุญาต
ตึกสูงตั้งแต่ 8 ชั้นลงมา เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
ขออนุญาตก่อสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ :
http://bangkok.go.th Call Center 02 2460301-2
http://office.bankok.go.th/bcd www.mwa.co.th Call Center โทร. 1125

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

กุมภำพันธ์ 2559

3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า(Getting Electricity)
การขอใช้ไฟฟ้า
รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านการขอใช้ไฟฟ้า
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 11 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก
โดยมีค่า Distance to Frontier หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติ
ได้เป็นเลิศ เท่ากับ 91.50
การขอใช้ไฟฟ้าเป็นด้านที่มีผลการจัดอันดับดีที่สุดของประเทศไทย
ซึ่งจะวัดจากขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การยื่นเอกสาร จนถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
แผนการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ดาเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559)
การลดขั้นตอนระยะเวลาจาก 4 ขั้นตอน 32 วัน เป็น 3 ขั้นตอน
28 วัน ดังนี้
1. ยื่นเอกสารประกอบการขอใช้ไฟฟ้าและชาระเงิน = 10 วัน
(รวมเวลารอคอย) (จาก 12 วัน)
2. ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าภายใน
= 1 วัน
(หลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า) (จาก 2 วัน)
3. ดาเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายนอก
= 17 วัน
(ถ้ามี) ติดตัง้ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า
(18 วัน)
(รวมขั้นตอนที่ 2 และ 4 เดิม)

ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า

10 วัน

1. ยื่นเอกสารประกอบการขอใช้
ไฟฟ้าและชาระเงิน

1 วัน

2. ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้า
ภายใน (หลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

17 วัน

3. ดาเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้า
ภายนอก (ถ้ามี) ติดตั้งเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า

กฎหมาย กฎ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การบริหารเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 คาสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ 64/2555 เรื่อง การผ่อนผันการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 18/2552 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวง
 ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาต
จาหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
การปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่การตรวจสอบสายป้อน พร้อมปรับปรุงให้ระบบไฟฟ้าเสถียรขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ :
การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th MEA Call Center โทร. 1130
http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=113&pid=109

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

มิถุนำยน 2559

4. ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property)
การบูรณาการข้อมูลรูปแปลงดิจิทัล : ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ (Geographic coverage index)
การจดทะเบียนทรัพย์สิน
รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านจดทะเบียนทรัพย์สิน
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 57 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมี
ค่า Distance to Frontier หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ
เท่ากับ 71.33 การจดทะเบียนทรัพย์สิน เป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ดาเนินการจดทะเบียนและโอนทรัพย์สิน โดยปัจจุบันกรมที่ดิน ได้นา
การจดทะเบียนที่ดินด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ ทั้งการสืบค้นรูปแปลงที่ดิน
การตรวจสอบภาระผูกพันและการเชื่อมโยงเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ของเจ้าของที่ดินเพื่อการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการเข้าถึงข้อมูลและกรณีข้อพิพาท





ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 71, มาตรา 74
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่ง
ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545
 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
การขอคัด ขอถ่ายสาเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย์
พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สามารถสืบค้นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
ผ่านระบบออนไลน์ มีการน าเข้าข้อมูล ที่ดิน ได้ครอบคลุ มทั่ว
ประเทศซึ่งขณะนี้น าเข้าข้อมูล ได้ 54 จั งหวัด 24 ล้ านแปลง
(ประมาณ 75%) จากทั้งหมด 32 ล้ านแปลง ที่เหลือจะแล้ ว
เสร็จทั้งประเทศภายในสิ้นปี 2559 และปัจจุบันสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ดินได้ทางโทรศัพท์มือถือ Google Application ชื่อ
“LandsMaps”
 กรมที่ดินได้เปิดใช้งานระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งรูปแปลง
ที่ ดิ น ด้ ว ยระบบภู มิ ส ารสนเทศผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
(DOLWMS) ทางเว็บไซต์ชื่อ http://dolwms.dol.go.th เพื่อ
ให้บริการประชาชนค้นหาตาแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดิน เส้นทางการ
เดิ น ทางจากที่ ตั้ ง ที่ ดิ น ไปยั ง สถานที่ ที่ ต้ อ งการในมุ ม มอง
Street View
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ : http://www.dol.go.th
http://dolwms.dol.go.th

ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สิน

1 วัน

1. ขอหนังสือสาคัญ/คัดสาเนา
หนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับ และบัญชีผู้ถือหุ้น
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1 วัน

2. จดทะเบียนทรัพย์สิน ณ
สานักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 มี ร ะบบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การตรวจสอบ
ภาระผูกพัน (บุริมสิทธิ จานอง ข้อจากัด หรือ อื่นๆ ที่
ใกล้เคียง) โดยระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(Land Registration System in Land Offices)
ส าหรั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นส านั ก งานที่ ดิ น ใช้ ใ นการ
ให้บริการประชาชน
 มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินกับเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก ของเจ้าของที่ดิน ซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่มิใช่
เจ้าของที่ดิน อาทิ ส่วนราชการสามารถขอดูข้อมูลได้
 ลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนและจดจ านอง เหลื อ
ร้อยละ 0.01 โดยไม่จากัดวงเงิ นราคาบ้าน บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 – 28 เมษายน 2559

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

มิถุนำยน 2559

5. ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)
การจัดเก็บ เปิดเผยข้อมูลเครดิตและสิทธิทางกฎหมายในการขอสินเชื่อของประเทศไทย
รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านการได้รับสินเชื่อ ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 97 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า
Distance to Frontier หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ เท่ากับ 45การได้รับสินเชื่อเป็นการพิจารณาใน 2 ด้าน คือ ความ
ง่ายในการเข้าถึงและคุณภาพของข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยองค์กรภาครัฐหรือบริษัทข้อมูลเครดิตของภาคเอกชนและสิทธิทางกฎหมาย
ด้านหลักประกันและด้านล้มละลายและในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ อันจะนาไปสู่การสนับสนุนการตกลงกู้ยืม
ด้านสิทธิทางกฎหมายในการขอสินเชื่อ ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2กรกฎาคม 2559เป็นต้นไปโดยสามารถนาทรัพย์สินที่มี มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจานองหรือจานา เช่นกิจการ
สิทธิเรียกร้องสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ผลิตสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้เป็น
หลักประกันการชาระหนี้ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน
จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
ด้านการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูลเครดิตโดยภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัดโดย
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งด้านดีและด้านลบ ซึ่งในแต่ละประเภทสินเชื่อ จะมีระยะเวลาการเก็บ
ย้อนหลังไปไม่เกิน 36 เดือน ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้ขอกู้ผ่านระบบออนไลน์ได้

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการได้รับสินเชื่อ






พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558

ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นชอบให้ เครดิตบูโร ให้บริการคะแนนเครดิต
(Credit Scoring) ซึ่งเครดิตบูโรได้เริ่มให้บริการคะแนนเครดิตแก่สถาบันการเงินสมาชิกแล้ว นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา
 คณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มูล เครดิ ต ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย อยู่ ร ะหว่า งศึ กษาแนวทางการจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจตามพ.ร.บ.ฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ก.ค. 59 ดังนี้
- จั ด ตั้ ง ส านั ก งานทะเบี ย นหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ รั บ จดทะเบี ย น แก้ ไ ขรายการ และยกเลิ ก การจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลการจดทะเบียนหลักประกันฯ และผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
- ยกร่างกฎหมายประกอบประกาศคาสั่งกระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
- พัฒนาการจดทะเบียนหลักประกันทางออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แจ้งข้อมูลเข้าระบบได้ทันที
- สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก) ผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) รวมถึง
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- ร่วมมือกับธนาคารโลก วางระบบด้านทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจด้วย
 ปัจจุบันเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากมาก เพราะไม่มีหลักทรัพย์ที่นามาเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ แต่กา รมี
กฎหมายหลักประกันฯ จะทาให้เอสเอ็มอีนาทรัพย์สิน มาใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ ทั้งกิจการ ,
สิทธิเรียกร้องสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ผลิตสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักประกันธุรกิจ http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=981

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

มิถุนำยน 2559

6. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investors)

การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศไทย

รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านการการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 36 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า
Distance to Frontier หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ เท่ากับ 63.33 โดยวัดความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้ลงทุนต่อการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของผู้บริหารในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท โดยพิจารณาใน 6 มิติ ได้แก่ ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลในการทาธุรกรรม
ดัชนีความรับผิดของกรรมการบริษัท ดัชนีความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการฟ้องร้องคดี ดัชนีสิทธิของผู้ถือหุ้น ดัชนีความเป็นเจ้าของและการควบคุมกิจการ และ
ดัชนีความโปร่งใสของกิจการ
ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ลงทุน
รายย่อย เช่น การลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทจากร้อยละ 20 ให้เหลือ
ร้อยละ 10 หรือการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่จะเรียกประชุมวิสามัญให้เหลือร้อยละ 10 เป็นต้น

ความก้าวหน้าของการดาเนินการในประเด็นทางกฎหมายที่สาคัญ
1. ด้านความรับผิดของกรรมการบริษัท

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัดมีสิทธิฟ้องกรรมการให้รับผิดในความเสียหายของบริษัทอันเกิดจากธุรกรรมการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นผลร้ายแก่
ผู้ถือหุ้นได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และมาตรา 89/7 มาตรา 89/10 และมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ด้านความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการฟ้องร้องคดี

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สร้างความเข้าใจแก่นักลงทุนว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 128 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้า ขอให้นายทะเบียนแต่งตั้งผูต้ รวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัทตลอดจนตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการได้ และ
ถ้ามีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการกระทาอันเป็นการทาให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยเสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบบริษัทได้ทันที่ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกรณีอื่นที่ได้เสนอแก้ไข เช่น การลดสัดส่วนให้ผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ร้องขอให้กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 เป็นต้น
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิฟ้องกรรมการต่อศาลแทนบริษัท ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นโจทก์สามารถเรียกร้องประเภทของเอกสารจากจาเลย โดยไม่ตอ้ งระบุ
รายละเอียดเอกสารอย่างเฉพาะเจาะจงได้ เนื่องจากมีคาพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับได้วางแนวบรรทัดฐานเกี่ยวกับการยื่นบัญชีระบุพยานไว้ว่า
เพียงระบุพอให้ทราบได้ว่าเป็นเอกสารฉบับใด ก็ถือว่าได้ยื่นบัญชีระบุพยานโดยชอบตามมาตรา 88 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2311-2314/2532, 364/2536, 372/2553)
 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นโจทก์สามารถซักจาเลยหรือพยานโดยตรงระหว่างการพิจารณาคดีได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน เนื่องจากมาตรา 116
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกาหนดไว้เพียงลาดับในการสืบพยานเท่านั้น ดังนั้น หากเป็นการซักจาเลย หรือพยานตามลาดับที่
กฎหมายกาหนด ก็ไม่จาเป็นต้องขออนุญาตจากศาลก่อน

3. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 100 เพื่อลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่จะเรียกประชุมวิสามัญได้จากเดิมที่กาหนดให้มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 ในกรณีที่บริษัทมหาชนจากัดประสงค์จะออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชน บริษัทจะต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
และมตินั้นต้องได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสานักงาน ก.ล.ต. (ข้อ 11 (4)(ค) แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) นอกจากนี้ หากเป็นกรณีที่
บริษัทจดทะเบียนประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือ 6 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ข้อ 9 และข้อ 15 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด)

4. ด้านความเป็นเจ้าของและควบคุมกิจการ

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1201 เพื่อให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดภายหลังจากที่ประกาศจ่ายเงินปันผล โดยกาหนดให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุม
ใหญ่หรือกรรมการลงมติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ข้อ 1.6) กาหนดให้ผู้ที่ดารงตาแหน่ง CEO ไม่ควรดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการของบริษัท ซึ่งจากสถิติ ASEAN corporate governance scorecard: Country reports and assessments 2015 พบว่าบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
 ในกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 50 ห้ามมิให้บริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นไขว้ในบริษัทใหญ่ (ข้อ 14 (1) แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

5. ด้านความโปร่งใสของกิจการ

 สานักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การดารงตาแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 มาตรา 89/28 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย :
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ :

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
http://www.sec.or.th/TH/SECInfo/LawsRegulation/Pages/IntroductoryLaw.aspx
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1005&filename=law
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7. ด้านการชาระภาษี (Paying Taxes)
การบูรณาการงานบริการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาระภาษี (Paying Taxes)
การชาระภาษี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านการชาระภาษี ประเทศไทยได้รับการจัด
ให้อยู่ในอันดับที่ 70 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า Distance to Frontier หรือ
ระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ เท่ากับ 77.70 การชาระภาษีเป็นหน้าที่ของผู้
ประกอบกิจการในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นและชาระภาษี และนาส่งเงิน สมทบ ซึ่งขณะนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การชาระภาษีให้สามารถดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดจานวนครั้งในการชาระภาษี
ลดจานวนชั่วโมงในการเตรียมเอกสาร การยื่นแบบ และการชาระภาษี ลดแบบฟอร์มและ
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นหลายครั้ง








ประมวลรัษฎากร
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ตัวชี้วัดที่สาคัญในด้านการชาระภาษี (ตามกรณีศกึ ษาที่ธนาคารโลกกาหนด)
 จานวนครั้ง (ต่อปี) ในการชาระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการได้มีการยื่นแบบและชาระเงิน
 จานวนชั่วโมงที่ใช้ในการเตรียมเอกสาร การยื่นแบบ และการชาระภาษี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 อัตราภาษีรวมที่บริษัทต้องชาระ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
แผนระยะสั้น (ภายใน ปี 2559)
 กรมสรรพากรจัดทาโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมสรรพากร และแจกจ่ายไปยัง
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558)
 กรมสรรพากรจัดทาเครื่องมือช่วยปรับปรุงรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี ระยะที่ 1
(เปิดให้ Download ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559)
 สานักงานปลัดกระทรวงการคลังพัฒนา Tax One Stop Service เพื่อชาระภาษี ณ จุดเดียว
สาหรับ 3 กรมภาษี ผ่านธนาคารที่ร่วมรายการ
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559)
 สานักงานประกันสังคม รณรงค์ให้สถานประกอบการไปชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบธนาคาร
หรือหน่วยบริการ (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
แผนระยะกลาง (ภายใน ปี 2560)
 การบูรณาการระบบชาระภาษี ณ จุดเดียว 3 กรมภาษี
 กรมสรรพากรจัดทาเครื่องมือช่วยปรับปรุงรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี ระยะที่ 2
(ขยายรายการประเภทรายจ่ายทางภาษีให้ครอบคลุมมากขึ้น)
 กรมสรรพากรเชื่อมโยงงบการเงินออนไลน์กับกระทรวงพาณิชย์ ระยะที่ 1
โดยผู้ประกอบการที่ยื่นงบการเงินออนไลน์ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ผู้ประกอบการที่ทารายการผ่านระบบ e-Payment ไม่ต้องยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จา่ ย และจัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(เริ่มใช้เมื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรมีผลใช้บังคับ)
 กรมสรรพากรลดระยะเวลาการพิจารณาคืนภาษีทุกประเภทลง
 สานักงานประกันสังคมมีแผนเพิ่มเครือข่ายธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนให้บริการรับชาระเงินสมทบมากยิ่งขึ้น
แผนระยะยาว (ภายใน ปี 2561-2563)
 กรมสรรพากร/ผู้ประกอบการ Software พัฒนาโปรแกรมบัญชีให้สามารถคานวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษีอากรได้
 กรมสรรพากรเชื่อมโยงงบการเงินออนไลน์กับกระทรวงพาณิชย์ ระยะที่ 2 ระบบสมบูรณ์
 กรมสรรพากรจะพัฒนาระบบช่วยในการจัดเตรียมรายงานภาษีขายประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
และเตรียมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับผูป้ ระกอบการที่ทารายการผ่านระบบ e-Payment
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ : www.rd.go.th www.excise.go.th www.sso.go.th www.dlt.go.th

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
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8. ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Border)
การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ

รายงานผล Doing Business 2016 ในด้านการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทย
จัดอยู่ในอันดับที่ 56 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า Distance to Frontier
หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ เท่ากับ 84.10 หน่วยงานของรัฐได้ร่วมกัน
พัฒนาและส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการ
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (G2G) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่าน
ระบบ NSW และโครงการ Customs Mobile Application เป็นต้น

มาตรการสาคัญของกรมศุลกากรในการอานวยความสะดวกทางการค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที่สาคัญในด้านการค้าระหว่างประเทศ

 การให้บริการวินิจฉัยล่วงหน้า (Advanced Ruling) ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก ระยะเวลา
ในเรื่องพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร และถิ่นกาเนิดสินค้า
 ระยะเวลาที่ใช้ ในการส่ งออก - น าเข้า สิน ค้ า
 ว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการนาเข้าไม้และของทาด้วยไม้
ข้ามแดน (ชั่วโมง)
 การกาหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่  ระยะเวลาที่ ใ ช้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เอกสาร
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในการส่งออก - นาเข้า (ชั่วโมง)
 การจัดเก็บอากรปากระวาง และการรับชาระอากรปากระวางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/
ค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิต)
 ลดขั้นตอนและระยะเวลาโดยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่า ยที่ใ ช้ใ นการส่ง ออก - นาเข้า สิน ค้า
ผ่านระบบ NSW และกาหนดแนวทางปฏิบัติพิธีการศุลกากร ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามแดน (U$$)
(e-Customs) สาหรับสินค้านาเข้าหรือส่งออกที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้มี  ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เอกสาร
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการส่งออก - นาเข้า (U$$)
 การลด/ยกเว้นอากรสาหรับสินค้าที่นาเข้ามาโดยใช้สิทธิ FTA สินค้าที่ส่งออกไปเพื่อนากลับ
เข้ามา (Outward Processing) และสินค้าที่ส่งออกไปซ่อม ผลิต ประกอบในต่างประเทศ
แล้วนากลับเข้ามาในประเทศ
การดาเนินการ
แผนงาน/โครงการที่สาคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ
 จัดทาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองผ่านระบบ NSW แผนดาเนินการปี 2559
และเร่งรัดการเชื่อมต่อระบบของหน่วยงานทั้ง 36 แห่ง ให้สมบูรณ์  บูรณาการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (G2G) เช่น โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือ
 ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
แห่งประเทศไทยผ่านระบบ NSW
บูรณาการสาหรับการนาเข้า การส่งออก การนาผ่าน และโลจิสติกส์
 ปฏิรูปกฎหมายศุลกากร เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
การทาธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ
 ออกมาตรการอานวยความสะดวกทางการค้า/เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการโดยกรมศุลกากร เช่น โครงการจัดทา Customs  โครงการนาร่องปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Processing) ณ
Mobile Application เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่าเรือแหลมฉบัง
โครงการศึ ก ษาระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า ตาม แผนดาเนินการในระยะต่อไป
แนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)  บูรณาการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (B2G) โดยกรมศุลกากรและ
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทางาน
เออีโอ Authorized Economic Operator (AEO) /Mutual
ของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้าตาล ข้าว ยางพารา
Recognition Agreement (MRA)
สินค้าแช่แข็ง วัตถุอันตราย)
 โครงการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  พัฒนาระบบ e-Payment ของกรมศุลกากรเพื่ออานวยความสะดวก
กรมประมง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการ
ในการชาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ และรองรับระบบ National
เกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
e-Payment ของรัฐบาล
และกรมป่าไม้ เป็นต้น
 พั ฒ นาท่ า เรื อ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทย อาทิ
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือ
แหลมฉบั ง โครงการพั ฒนาศูน ย์การขนส่ งตู้สิ นค้าทางรถไฟ (Rail
Transfer Terminal) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ : www.customs.go.th

www.bkp.port.co.th

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
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9. ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
การนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงของไทย
รายงานผล Doing Business 2016 ของธนาคารโลก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้าน
บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) อยู่ในลาดับที่ 57 จาก 189 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า Distance to Frontier: DTF หรือระยะห่างจากประเทศที่
ปฏิบัติได้เป็นเลิศ เท่ากับ 62.69
กระบวนการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงของประเทศไทย เป็นการทางานร่วมกันของ
2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ภายใต้คดีที่มีทุนทรัพย์ประมาณ
333,304 บาท และบังคับคดีกับสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการบังคับคดี
 ศาลแพ่ง พิจารณาคดีพาณิชย์
1. ระยะเวลาในการเตรียมคาฟ้อง ยื่นฟ้อง
60 วัน
และส่งหมายแก่จาเลย
2. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี

150 วัน
2%

3. ค่าธรรมเนียมศาล

 กรมบังคับคดี

75 วัน
5.
1,500
บาท

4. ระยะเวลาในการบังคับคดี
5. เงินทดรองค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดี
(กรณียึดสังหาริมทรัพย์) โดยจะ
ได้รับเงินคืนเมื่อขายทรัพย์ได้

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
 พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.
2558 เรื่องการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร (มีผลใช้บังคับ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
 พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2558 เรื่ อ งการยื่ น และส่ ง คู่ ค วามทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (มี ผ ลใช้ บั ง คั บ วั น ที่
9 ตุลาคม 2558)
 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.
2559 รองรับการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขจัดอุปสรรคในการขาย
ทอดตลาด และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการลง (มีผลใช้บังคับ 14 มีนาคม 2559)
 การเสนอร่ าง พ.ร.บ. แก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ่ ง
ลักษณะ 2 ภาค 4 การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับคดีรองรับกับหนี้และทรัพย์สินประเภทต่างๆ คุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียและ
บุคคลภายนอก รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง (อยู่ระหว่างรอเสนอให้ ครม.
และ สนช. พิจารณา)
 ศาลแพ่งอยู่ระหว่างจัดทาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบรับคาฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริ หารจั ดการคดี และระบบอิ เล็กทรอนิกส์ ในห้ องพิจารณาคดี (Court
Room System)
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้นาระบบรับคาฟ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

 สถิติข้อมูลของสานักงานศาลยุติธรรมระบุว่า คดีแพ่งมากกว่าร้อยละ 75 ดาเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
 ศาลจะต้องพิจารณาคดีติดต่อกัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้และจะ
ทาให้เสียความยุติธรรมเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 37
และ 40
 ศาลมีอานาจไกล่เกลี่ยคู่ความได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
19, 20, 20 ทวิ และข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ง ม. 308 ให้ น าทรัพ ย์อ อกขายได้ เมื่อ พ้ น
ระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์
 กรมบั ง คั บ คดี ด าเนิ น การขายทอดตลาดสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ เ สร็ จ ภายใน 45 วั น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. 79, ม. 306 และกฎกระทรวงฯ ข้อ 9
 ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ม. 290 ก าหนดให้ สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้
ตามค าพิพ ากษาอื่ น ในการยื่น คาร้อ งเฉลี่ ย ทรัพ ย์ เป็ นเวลา 14 วันนั บ จากวันขาย
ทอดตลาดทรัพย์ได้
 กรณีไม่มีผู้คัดค้านบัญชีแสดงรายรับ-จ่ายเงินในคดี จะดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
ในคดีได้ภายใน 10 วัน

 ผู้พิพากษาและทนายความสามารถสืบค้นกฎหมาย ข้อบังคับและคาพิพากษาของศาลได้จาก
เว็ บ ไซต์ ศ าลฎี ก า, ส านั ก ประธานศาลฎี ก า, ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม เช่ น
(deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp)
 มีการแจ้งเตือนจากศาลไปยังทนายความทาง sms และ email มีระบบคอมพิวเตอร์ที่
ผู้พิพากษาและทนายความสามารถตรวจสอบสถานะคดีและติดตามคาสั่งศาลได้
 พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดี
 พัฒนา Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property” เมื่อ 1 ม.ค. 58 เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ซื้อทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดสามารถค้นหาทรัพย์ที่สนใจได้อย่างสะดวก และ “LED
Property Plus” เมื่อ 15 ก.พ. 59 คัดสรรทรัพย์เฉพาะคอนโดที่ตั้งอยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้า
 พัฒนาช่องทางพิเศษ (fast-track) ในการจัดทาบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่
เกิน 100,000 บาท และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก โดยจัดทาบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันหรือ
วันทาการถัดไป ตั้งแต่ 27 พ.ย. 58
 จ่ายเงินให้คู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 58
 พัฒนาระบบ E-Filing ในการส่งเอกสารระหว่างกรมบังคับคดีและคู่ความ ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 58
 นาระบบ Electronic Data Capture (EDC) เครื่องรับบัตรเครดิต/เดบิต มาใช้ในการวาง
หลักประกันเพื่อเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด ตั้งแต่ 15 มี.ค. 59
 พัฒนาระบบการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางการเสนอราคาผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์
(E-Offering Auction) ตั้งแต่ 27 มี.ค. 59

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.led.go.th (กรมบังคับคดี) www.cbc.coj.go.th (ศาลยุติธรรม)
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มิถุนำยน 2559

10. ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ( Resolving Insolvency)
กระบวนการแก้ไขปัญหาล้มละลายในประเทศไทย
การจัดอันดับประเทศไทยด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย
รายงานผล Doing Business 2016 ของธนาคารโลก ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาล้มละลายอยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีค่า Distance to
Frontier: DTF หรือระยะห่างจากประเทศที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศ เท่ากับ 58.84
(ส่วนผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ)
กฏหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการให้บริการ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
 พ.ร.บ.ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่
(ตามกรณีสมมติในแบบสอบถาม: ลูกหนี้เป็นบริษัทจากัด และมีหนี้ประมาณ 17 ล้านบาทเศษ)
24 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เปิ ดโอกาสให้ SMEs
 ศาลล้มละลายกลาง
ขอฟื้นฟูกิจการได้ และนาหลักไม่สามารถชาระหนี้ซึ่งเป็นหลักการสากลมาใช้เป็นครั้งแรก
 พ.ร.บ. ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่
1. ระยะเวลาในพิจารณาคาร้องขอฟื้นฟู
4 เดือน
26 สิงหาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้ ลดระยะเวลาและขั้ นตอน
กิจการ
ในการบังคับคดีล้มละลายลงและมีความชัดเจนมากขึ้น
 กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและผู้บริหารแผน  กรมบังคับคดี
ฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
1 เดือน
2. จัดทาประกาศและลงในราชกิจจา
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มี
นุเบกษา
อานาจออกคาสั่งเกี่ยวกับคาขอรับชาระหนี้ พ.ศ.2558
ประเด็นสาคัญของกฎหมายล้มละลาย (ส่วนความแข็งแรงของโครงสร้างกฎหมาย)
 เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจากัด สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ หากเงื่อนไข
ครบถ้วน เป็นการลดโอกาสที่ SMEs ถูกฟ้องให้ล้มละลาย (พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559)
 เป็นครั้งแรกที่ใช้เงื่อนไขในการขอฟื้นฟูกิจการได้ เมื่อลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ (inability to pay) โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวก่อน (พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2559)
 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs เป็นกระบวนการที่สั้นและประหยัดกว่ากระบวนการฟื้นฟู
กิจการปกติเดิม เนื่องจากมีการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการมาก่อน จึงไม่ต้องมีผู้ทาแผน และระยะเวลา
ดาเนินการตามแผนไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559)
 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจพิจารณาสั่งคาขอรับชาระหนี้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาของกระบวนการ (พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558)
 คาขอประนอมหนี้จะต้องมีรายละเอียดหรือหลักฐานที่ชัดเจน (พ.ร.บ. ล้มละลาย(ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2558)
 เจ้าหนี้หรือคู่ความในคดีสามารถขอข้อมูลในคดีได้ จากการประชุมเจ้าหนี้ การไต่สวนลูกหนี้
โดยเปิดเผย แผนฟื้นฟูกิจการ และตามมาตรา 14 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ ประกอบมาตรา 54
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 ลูกหนี้สามารถได้รับสินเชื่อภายหลังจากเริ่มกระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการแล้ว
สาหรับการล้มละลายจะเป็นกรณีสินเชื่อเพื่อการดาเนินธุรกิจตามมาตรา 120 ถือเป็นหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับชาระหนี้ก่อนบรรดาเจ้าหนี้ใด ๆ ในคดี ตามมาตรา 130 (2) และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการทรัพ ย์สินตามมาตรา 144 ประกอบกับ มาตรา 24 ส่ วนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นกรณี
สินเชื่อที่เป็นไปตามปกติทางการค้าของลูกหนี้ตามมาตรา 90/12(9) สินเชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการ และ
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/62(1) โดยมาตรา 90/75 (3) กาหนดให้หนี้
ที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นได้รับบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายล้มละลาย เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ใช้ช่องทาง
ของกฎหมายในทางที่ไม่สุจริต ได้แก่ การขอข้อมูลจากธนาคารหรือ สถาบั นการเงินเพื่อตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของจาเลยในคดีล้มละลาย การมีหนังสือให้ธนาคารตรวจสอบบั ญชีเงินฝากสาหรับ
จ่ า ยค่า เลี้ย งชีพ ของลู ก หนี้ แ ละนาส่ งเงิ น อื่ น ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ
หน่ว ยงานทะเบี ย นภาครั ฐต่า ง ๆ การประสานงานกับ ศาลล้ม ละลายกลาง สตช. และสตม. เพื่ อ
เชื่อมโยงข้อมูลที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ภายใน 1 เดือน

3. เจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาระหนี้

ภายใน 3 เดือน

4. ลูกหนี้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ

2 เดือน

5. นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฯ
และเสนอมติทปี่ ระชุมเจ้าหนีต้ ่อศาล

2 เดือน

6. ศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนฯ

รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปี 2 เดือน
(เดิมได้รับการประเมิน 2 ปี 8 เดือน)

ค่าใช้จ่าย
 ไม่มีค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็น 0.00 บาท
ข้อสังเกต อัตราการได้รับชาระหนี้คืน (recovery rate) ในการฟื้นฟู
กิ จ การขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดทั้ ง
กระบวนการ และผลสาเร็จของกระบวนการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทา
แผนได้ทาขึ้น โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับและศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน
การปรับปรุงบริการในกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 กรมบังคับคดีเ ปิดให้ บริการการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิก ส์
(E- filing) ได้แก่ การยื่นเอกสารขอรับส่วนแบ่งผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 การพัฒนาระบบ E- Insolvency Case Management
System มาใช้ในการทาสานวนและยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้
 การพั ฒ นาระบบรั บ -จ่ า ยเงิ น ในคดี ล้ ม ละลายผ่ า นระบบ
อิเล็ก ทรอนิกส์ (E-Payment) โดยเริ่ม จ่า ยบั ญชีส่ว นแบ่ งเจ้า หนี้รายย่อ ย
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บลิงค์ : www.led.go.th(กรมบังคับคดี) / www.cbc.coj.go.th(ศาลยุติธรรม)

