เอกสารแนบ

สรุปผลเบื้องต้น
เรื่อง การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019)
---------------------------------1. ที่มา
1.1 ธนาคารโลกได้ จั ด ท ารายงานการจั ด อั น ดับ ความยาก-ง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ (Doing
Business) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
และนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสาคัญกับรายงานดังกล่าว โดยในการประชุม
หัว หน้ าส่ ว นราชการที่เกี่ย วข้องกับ การขับเคลื่ อนการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2558 ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการปรับปรุงบริการเพื่อให้การประกอบธุรกิจ
มีความสะดวกยิ่งขึ้น และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่ว ยงานหลั กในการขับเคลื่อนการอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุร กิ จ และอานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ตลอดจน
การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการปรับปรุงบริการเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สานักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการภาครัฐ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบี ย บต่า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อง อัน จะส่ ง ผลให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่เ อื้ อต่ อ การประกอบธุร กิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น การตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มส าหรั บ
การประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทยของธนาคารโลกต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ )
ซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เป็นผู้กากับติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินการฯ อย่างต่อเนื่อง
1.2 คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ให้สานักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุร กิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เร่งประชาสั มพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่
ทุกภาคส่วนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเรื่องนี้
1.3 การด าเนิ น การจั ด อั น ดั บ ความยาก-ง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะปี
จะมี ร อบ
การประเมินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ตุลาคมปีถัดไป โดยในรอบการประเมินดังกล่าวมีกิจกรรมหลักที่ต้อง
ดาเนินการต่อเนื่อง ดังนี้
1) ที มวิ จั ย จากธนาคารโลกเริ่ ม ส่ งแบบสอบถามใน 10 ด้ าน ให้ แก่ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก
(Contributor) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตอบกลับแบบสอบถามในเดือนกุมภาพันธ์
2) สานักงาน ก.พ.ร. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมผลการปฏิรูป การบริการ
เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ (Reform Memo – Doing Business 2019) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งให้ธนาคารโลกใช้ในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business 2019)
3) ทีม วิ จั ย จากธนาคารโลกเดิน ทางมายัง ประเทศไทยเพื่ อ จัด เก็ บข้ อ มู ล จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไปใช้ในการจัดอันดับฯ ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561
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4) ธนาคารโลกจั ด ส่ ง รายงานข้ อ สั ง เกตในเบื้ อ งต้ น ผลการจั ด อั น ดั บ ความยาก-ง่ า ย
ในการประกอบธุรกิจ (Reform Update Memo - Doing Business 2019) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 และ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม และส่งกลับไปยังธนาคารโลก
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
5) ธนาคารโลกจั ด ส่ ง เอกสารยื น ยั น การปฏิ รู ป ของส่ ว นราชการไทยตามการจั ด อั น ดั บ
ความยาก–ง่ายในการประกอบธุร กิจ (Doing Business 2019) ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้ง เวียนผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและส่งข้อมูลเพิ่มเติม อีกครั้ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อจัดส่ง
ให้ทีมวิจัยจากธนาคารโลกอีกครั้ง ก่อนที่ธนาคารโลกจะแถลงผลในเดือนตุลาคม 2561
2. สรุปผลเบื้องต้นจากธนาคารโลกและการดาเนินการ
2.1 ธนาคารโลกได้ยืนยัน เบื้องต้นเกี่ยวกับ การปฏิรูปของประเทศไทยที่ส่งผลให้เกิดการอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน 4 ด้านหลัก และการปฏิรูปที่ธนาคารโลกจะติดตามการดาเนินการ
ต่อไป 8 ด้าน สรุปได้ดังนี้
การปฏิรูปการบริการที่ได้รับการยืนยัน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้า นการเริ ่ม ต้น ธุร กิจ การก าหนดอัต ราค่า ธรรมเนีย มการจดทะเบีย นธุร กิจ ใหม่
เป็น แบบอัต ราคงที่ (flat rate) ตามกฎกระทรวงกาหนดอัต ราค่า ธรรมเนีย ม ลดอัต ราค่า ธรรมเนีย ม
และยกเว้น ค่า ธรรมเนีย มการจดทะเบีย น การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อ มคารับ รอง
และค่าธรรมเนีย มอื่น ที่เกี่ย วกับ ห้า งหุ้น ส่ว นและบริษัทจากัด พ.ศ. 2561 ทาให้การจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจากัดมีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวคือ 5,500 บาท ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียม
ที่ถูกลง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
2) ด้ า นการขอใช้ ไ ฟฟ้ า คณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งานได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
แนวทางการปรับกระบวนการในการเสนอและพิจารณาค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบั ติในการจั ดทาข้อเสนอค่า Ft ให้ ส ามารถเปิดเผยการเปลี่ ยนแปลงอัตราค่า Ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าล่ ว งหน้า
อย่างน้อย 1 รอบการชาระเงิน ในการประกาศค่า Ft ตั้งแต่งวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
ซึ่งส่งผลดีต่อดัชนีการวัดความน่าเชื่อถือของอุปทานและความโปร่งใสของภาษี
3) ด้านการชาระภาษี ระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นภาษีนิติบุคคลลดลงจากเดิม 156 ชั่วโมง
เหลือเพียง 154 ชั่ว โมง ซึ่งเป็น ผลจากการพัฒ นาโปรแกรม Spreadsheet สาหรับช่วยคานวณรายการ
รายจ่ายทางภาษีสาหรับนิติบุคคลที่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ทั่วประเทศ โดยโปรแกรมดังกล่าวได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อ
กฎหมาย และข้อหารือต่าง ๆ รวมมาเป็น Checklists เพื่อช่วยผู้เสียภาษีสาหรับเป็นกระดาษทาการคานวณรายการ
ทางบัญชีปรับปรุงเป็นรายการทางภาษีอากร ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ให้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตาม
กฎหมายมากยิ่งขึ้น
4) ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเปิดให้บริการระบบการตัดบัญชีใบกากับการขนย้าย
สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เต็มรูปแบบ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
(National Single Window: NSW) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบ
เอกสารการส่งออก ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าผ่านแดนในภาพรวม
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การปฏิรูปที่ธนาคารโลกจะติดตามการดาเนินการต่อไป 8 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ เรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง เรื่องการตรวจและควบคุมอาคารตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561
3) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า เรื่องการลดขั้นตอนด้วยการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของการเดินสายไฟภายในอาคารให้กับผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ผ่าน
การรับรองจากภาคเอกชน
4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน เรื่องการยกเลิกการขอสาเนาเอกสารของบริษัท
5) ด้านการชาระภาษี เรื่องการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)
6) ด้านการค้าระหว่างประเทศ เรื่องการนาสินค้าผ่านแดนด้วยกระบวนการทางศุลกากร
ล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) และการตรวจสอบสินค้าโดยนาหลักบริหารความเสี่ยง
ตรวจร่วม (Risk-based Inspection)
7) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง เรื่องผลการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อานวย
ความสะดวก ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับศาล (Court automation) ระบบการยื่นฟ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบการบริหารจัดการคดีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้พิพากษา ทนายความและ
เจ้าหน้าที่ (Electronic Case Management) รวมทั้งการดาเนินการของแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ และ
ผลการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับ
8) ด้านการแก้ปัญหาล้มละลาย เรื่องผลการปฏิรูปกฎหมาย
2.2 ผลการดาเนินงานรายด้าน เป็นดังนี้
1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
1. การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม การปฏิรูปได้รับการยืนยัน
การจดทะเบียนในอัตราคงที่
(flat rate)
- การจดทะเบียนด้วยตนเอง
5,000 บาท
- การจดทะเบียนผ่านระบบ
e-Registration 3,500 บาท

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ในอัตราคงที่ดังกล่าว ยังไม่รวม
อากรแสตมป์และค่าธรรมเนียม
ประกอบด้วย
- อาการแสตมป์ติดบนหนังสือ
บริคณห์สนธิ 200 บาท
- อาการแสตมป์ติดบนชื่อบริษัท
(articles of association)
200 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบสาคัญแสดง
การจดทะเบียน (certificate of
registration) 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง
หลักฐานการเป็นนิติบุคคล
(Affidavit fee 200 บาท)
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ประเด็นการปฏิรูป

2. การจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ผลที่ได้รับ

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร
50 บาท ต่อหน้า
ดังนั้นใน DB 2019 จะแสดง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ในอัตราคงที่ 5,500 บาท
สาหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน
ระบบ e-Registration ยังมีจานวน
ผู้ใช้งานน้อย นอกจากนี้ การจด
ทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมี
หลายขั้นตอน และผู้จดทะเบียน
ต้องไปแสดงตัว ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 1 ครั้ง เพื่อจะรับชื่อผู้ใช้
(username) และรหัสผ่าน
(password) เข้าใช้งานระบบฯ
หลังจากส่งเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ใช้บริการยังคง
ต้องจัดส่งเอกสารแก่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนผู้ใช้ระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration)

2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
การแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ธนาคารโลกจะติดตาม
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ ผลการดาเนินการ
อนุญาต และการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2525
โดยการนาการประเมินความเสี่ยง
มาใช้จัดประเภทอาคาร โดย
อาคารในสมมติฐานของ
ธนาคารโลกเป็นอาคารความ
เสี่ยงต่า

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
กรุงเทพมหานครแก้ไขระเบียบฯ
และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน
2561 ซึ่งใกล้กับระยะเวลา
การปิดรับข้อมูลของธนาคารโลก
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
จึงยังไม่มีผลในทางปฏิบัติมากนัก
อย่างไรก็ดีภาคเอกชนบางส่วนรับรู้
การแก้ไขระเบียบดังกล่าวแล้ว
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ประเด็นการปฏิรูป

ผลที่ได้รับ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนอาคารที่ได้ปรับปรุง
การตรวจและควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
และควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561

3) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
1. การประกาศการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปได้รับการยืนยัน
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า
Ft) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบ
การชาระเงิน
2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ธนาคารโลกจะติดตาม
ลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการ
ผลการดาเนินการ
ด้วยการอนุญาตให้ใช้หนังสือ
ค้าประกันจากธนาคาร
(Bank guarantee) เพื่อเป็น
หลักประกันหรือมัดจา
(security deposit) แทนเงินสด

3. การลดค่าใช้จ่ายการเดินสายไฟ
ภายนอกอาคารลงร้อยละ 25
กรณีระดับแรงดันต่า ระยะห่าง
เกิน 140 เมตร และระดับแรงดัน
เกิน 12 กิโลโวลต์ขึ้นไป
ระยะห่างเกิน 180 เมตร
4. การลดขั้นตอนด้วยการถ่าย
โอนความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย
ของการเดินสายไฟภายในอาคาร

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ดัชนีการวัดความน่าเชื่อถือของ
อุปทานและความโปร่งใสของภาษี
ได้รับการยืนยันการปฏิรูปและจะ
ถูกนาไปพิจารณาในการจัดอันดับ
DB 2019
ผู้รับเหมาด้านไฟฟ้ารายงานว่าไม่ได้
รับทราบถึงตัวเลือกในการวางเงิน
ประกันผ่านธนาคาร อย่างไรก็ดี
วงเงินค้าประกันดังกล่าวจะปรากฏ
เป็นค่าใช้จ่ายในการขอใช้ไฟฟ้า
เช่นเดิม
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนผู้ใช้หนังสือค้าประกันจาก
ธนาคาร (Bank guarantee) เป็น
หลักประกันหรือมัดจาแทนเงินสด
ในการขอใช้ไฟฟ้า
- ผู้รับเหมาด้านไฟฟ้ารายงานว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า
ต้องยื่นคาขอและรอ กฟน. ประเมิน
ราคา ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
77,050 บาท
ผู้รับเหมาด้านไฟฟ้ารายงานว่า
การตรวจสอบดังกล่าวจะ
ดาเนินการโดย กฟน. เท่านั้น
มิฉะนั้นจะไม่เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า
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ประเด็นการปฏิรูป
ให้กับผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ผ่าน
การรับรองจากภาคเอกชน

ผลที่ได้รับ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนผู้รับเหมาด้านไฟฟ้าที่ผ่าน
การรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง

4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
ยกเลิกการขอสาเนาเอกสารของ ธนาคารโลกจะติดตาม
บริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
ผลการดาเนินการ
อันเป็นผลมาจาก MOU
ความร่วมมือในการเชื่อมต่อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สานักงานที่ดินในกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีสานักงานที่ดินเพียง 73 แห่ง
จาก 100 แห่ง ที่มีการเชื่อมโยง
ระบบ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญใน
ภาคเอกชนยังคงต้องขอรับหนั งสือ
รับรองของบริษัทเพื่อยืนยัน ชื่อ
ที่อยู่ จานวนเงิน ทุนจดทะเบียน
ชื่อกรรมการ และผู้ มีอานาจลงนาม
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ด้านการชาระภาษี
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
1. การลดระยะเวลาที่ใช้ในการ การปฏิรูปได้รับการยืนยัน
ยื่นภาษีนิติบุคคลด้วยการพัฒนา
โปรแกรม RD Tax Spreadsheet
เพื่อช่วยผู้เสียภาษีคานวณรายการ
ทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี
ประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การสนับสนุนให้นายจ้างใช้
ธนาคารโลกจะติดตาม
ชาระเงินสมทบกองทุน
ผลการดาเนินการ
ประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดย
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การชาระเงินเมื่อชาระผ่านธนาคาร
9 แห่ง ตามที่ระบุไว้ (สถิติการ
ชาระเงินสมทบฯ ผ่านระบบ
e-Payment 17,697 ราย จาก

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
DB 2019 จะมีการปรับลดระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการยื่นภาษีนิติบุคคล จากเดิม
156 ชั่วโมง เหลือเพียง 154 ชั่วโมง

ระบบดังกล่าวไม่ได้เปิดให้บริการ
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 30 ธันวาคม 2560
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ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
405,402 ราย)
3. การขยายระยะเวลาการชาระ ธนาคารโลกจะติดตาม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผลการดาเนินการ
กรณีชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม (สถิติการใช้ 6,997 ราย
จาก 17,697 ราย)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ผู้ชาระเงินสมทบฯ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ยังมีจานวนน้อย

6) ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ประเด็นการปฏิรูป
1. การให้บริการระบบการตัดบัญชี
ใบกากับการขนย้ายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เต็ม
รูปแบบ ผ่านระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
(National Single Window:
NSW) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
2. การลดระยะเวลา และ/หรือ
ค่าใช้จ่าย ในการนาสินค้า
ผ่านแดนด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง
(Pre-Arrival Processing)
3. การลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมเอกสารโดยใช้
ระบบรายงานบัญชีสินค้า
(e-Manifest)
4. การลดระยะเวลาการตรวจสอบ
สินค้าโดยนาหลักบริหารความ
เสี่ยงตรวจร่วม (Risk-based
Inspection) 4 หน่วยงาน

ผลที่ได้รับ
การปฏิรูปได้รับการยืนยัน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
DB 2019 จะมีการปรับลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารการส่งออก

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนรายงานว่า
กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้า
ก่อนสินค้ามาถึงยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาและทดสอบนาร่องระบบ
และใช้ได้กับสินค้าบางชนิดเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนรายงานว่า
ไม่ทราบว่ามีการพัฒนาระบบ
ให้บริการนี้ อีกทั้งระบบฯ ยังไม่ได้
ให้บริการเต็มรูปแบบ

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ภาคเอกชนรายงานว่าระบบ
ตรวจสอบความเสี่ยงสามารถทางาน
ได้จริง ส่งผลให้มีการตรวจสอบสินค้า
ส่งออกและนาเข้าเพียงร้อยละ 20
อย่างไรก็ดี การตรวจสอบสินค้า
โดยนาหลักบริหารความเสี่ยง
ตรวจร่วมได้รับการยืนยันว่าเป็น
การปฏิรูปใน DB 2018 แล้ว และ
ในปัจจุบันยังไม่มีการลดระยะเวลา
เพิ่มเติมจากเดิม
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7) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารโลกจะติดตาม
กับศาล (Court automation) และ ผลการดาเนินการ
ระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

2. ระบบการบริหารจัดการคดี ธนาคารโลกจะติดตาม
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้พิพากษา ผลการดาเนินการ
ทนายความและเจ้าหน้าที่
(Electronic Case
Management)
3. การดาเนินการของแผนกคดี ธนาคารโลกจะติดตาม
พาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลแพ่ง ผลการดาเนินการ
กรุงเทพใต้

4. การพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย
และข้อบังคับ

ธนาคารโลกจะติดตาม
ผลการดาเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชนรายงานว่า
จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ ศาลแพ่งกรุงเทพ ยังไม่ได้ให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบ และยังคงต้องยื่น
เอกสารกระดาษ (hard copy) ควบคู่
ไปด้วย
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับศาล (Court automation)
และระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม
(Case Information Online
Service: CIOS)
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงานประจาศาลแพ่งกรุงเทพ
เป็นประจายืนยันว่าระบบการ
บริหารจัดการคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ยังไม่ให้บริการอย่างสมบูรณ์ตาม
คุณสมบัติที่กาหนด
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานครรายงานว่า
การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และ
เศรษฐกิจในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ยังคง
เป็นโครงการนาร่อง
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนคดีทรี่ ับฟ้องในแผนกคดี
พาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้
การปฏิรูปในเรื่องนีย้ ังไม่มีผล
ในทางปฏิบัติในช่วงระยะเวลาของ
การประเมิน (วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ถึง 1 พฤษภาคม 2561)
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8) ด้านการแก้ปัญหาล้มละลาย
ประเด็นการปฏิรูป
ผลที่ได้รับ
การปฏิรูปกฎหมาย โดยเพิ่มเกณฑ์ ธนาคารโลกจะติดตาม
ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ผลการดาเนินการ
ในส่วนที่ 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
บทบัญญัติของกฎหมายล้มละลาย
ฉบับที่ 10 พ. ศ. 2561 บังคับใช้
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปดังกล่าว
ได้รับการยอมรับในรายงาน
DB 2017 ไปแล้ว หากการปฏิรูป
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด
ของธนาคารโลก ทีมวิจัยฯ จะ
ปรับปรุงข้อมูลต่อไป
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
การปฏิรูปพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

---------------------------------

