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ระหวางวันที่ ๑๕- ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรื่อง“การ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ความยากงายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business:
EoDB และการประเมินเปาหมายในการพัฒนาภายในป ๒๕๕๘ ”

-๒-

บทนํา
ตามที่แผนปฏิบัติการของเอเปค วาดวยการดําเนินงานเกี่ยวกับความยากงายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ไดเริ่มขึ้นตั้งแตป ๒๕๕๒ เพื่อจะพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยการสนับสนุนเพื่อใหมีการปฏิรูปใหมีการดําเนินการที่ถูกลง รวดเร็วและการประกอบธุรกิจที่งายขึ้น
แผนปฏิบัติการดังกลาวมีพื้นฐานเริ่มตนจากรายงานเรื่องการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ( World Bank’s
Doing Business report) โดยมีขอมูลจากภาคสวนธุรกิจและกลุมประเทศสมาชิกทางเศรษฐกิจ ตามขอตกลง
ทางการคาของเอเปค ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ เอเปคไดกําหนดใหตัวชี้วัด ๕ ดานจากทั้งหมด ๑๐ ดานรวมอยูใน
รายงานของธนาคารโลกในการมุงหมายเพื่อพยายามใหความชวยเหลือของเอเปค
โดยตัวชี้วัดทั้ง ๕ ดานและ
ประเทศที่ชนะเลิศในแตละดาน ไดแก
๑. ดานการเริ่มตนการประกอบธุรกิจ (Starting Business) ประเทศที่ชนะเลิศ ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
๒. ดานการขออนุญาตกอสราง ( Dealing with Construction Permits) ประเทศที่ชนะเลิศ
ไดแก ประเทศสิงคโปร
๓. ดานการคาระหวางประเทศ (Trading Across Borders) ประเทศที่ชนะเลิศ ไดแก ประเทศ
สิงคโปร และประเทศฮองกง
๔. ดานการไดรับสินเชื่อ ( Getting Credit) ประเทศที่ชนะเลิศ ไดแก ประเทศญี่ปุน
๕. ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) ประเทศที่ชนะเลิศ ไดแก
ประเทศเกาหลีใต
เอเปคไดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับประเทศสมาชิกโดยรวมมือกับประเทศที่ชนะเลิศ
ตามแผนปฏิบัติการตั้งแตป ๒๕๕๒ ถึงป ๒๕๕๘ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณรวมกัน ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในป ๒๕๕๔
- ประเทศที่ชนะเลิศดําเนินการจัดสัมมนากับประเทศเปาหมายโดยมีความมุงหมายเพื่อสรางความ
เขาใจในเชิงลึก แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและวิเคราะหหาการปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อพัฒนาธุรกิจในแตละ
ตัวชี้วัดทั้ง ๕ ดาน
ระยะที่ ๒ การสรางกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถที่เหมาะสม (โครงการหลายป) วิเคราะห
ปฏิบัติใหเกิดผล และ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ
- ประเทศที่ชนะเลิศซึ่งเปนอาสาสมัครจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อเขาไปดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาที่เหมาะสม ใหคําแนะนําในภาคปฏิบัติและการวางแผนเพื่อใหเกิดความสําเร็จ กิจกรรม
เหลานี้จะดําเนินการดวยความรวมมือระหวางประเทศ ในการวิเคราะหศึกษา
การใหคําแนะนําตางๆ
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โดยผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจะดําเนินการอยางใกลชิดกับผูแทนของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการพัฒนาใหเกิด
ความสําเร็จ และนโยบายการบังคับ และการวางขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ EoDB
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ จะดําเนินการในกรอบของคณะกรรมการเศรษฐกิจที่นําเสนอสถานะ
ของความคืบหนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ EoDB การแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศระหวาง
ประเทศสมาชิก ที่เกี่ยวของในการปฏิรูป EoDB และวิเคราะหความเปนไปไดของ APEC ในการดําเนินการEoDB
ในอนาคต กิจกรรมเหลานี้จะชวยรักษาสมดุลของโปรแกรม EoDB และกิจกรรมการเสริมสรางอื่นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดสําหรับประเทศในกลุมเอเปค โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคน
บทที่ ๑ ความคืบหนาเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคEoDB ตามความมุงหมายของเอเปค
ตามรายงานผลการดําเนินการของเอเปค ปรากฏผลวา ในตัวชี้วัดดานการเริ่มตนการประกอบ
ธุรกิจดานการขออนุญาตกอสรางดังกลาวมีผลความคืบหนาที่แข็งแกรงเกินไปกวารอยละ ๑๕ ในขณะที่ดานการคา
ระหวางประเทศและดานการไดรับสินเชื่อมีผลความคืบหนาอยูในระดับกลางและดานบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
มีผลความคืบหนาเล็กนอย ซึ่งเห็นไดวาผลความคืบหนาวายังไมมีความสม่ําเสมอในกลุมของสมาชิก เมื่อทําการ
วิเคราะหคากลางของตัวชี้วัดในพื้นที่ๆสําคัญ ระหวางป ๒๕๕๒- ๒๕๕๖ เทากับรอยละ ๘.๙ ซึ่งต่ํากวาอัตราความ
คืบหนารอยละ ๑๑.๓ ของมูลคาโดยเฉลี่ยและรอยละ ๑๕ ของอัตราสวนมาตรฐาน มีเพียงดานการเริ่มตนการ
ประกอบธุรกิจเทานั้นที่สามารถพัฒนามูลคากลางไดเกินกวาคามาตรฐาน
การเปรียบเทียบความคืบหนาโดยรวมของเอเปคกับสัดสวนมาตรฐานแสดงใหเห็นวา แมจะมี
ความคืบหนาโดยรวมวาประสบความสําเร็จแตยังมีความหางไกลกับเปาหมายที่เอเปคที่มุงหวังใหประสบ
ความสําเร็จเกินกวารอยละ ๒๕ ในป ๒๕๕๘ ชองวางระหวางอัตราความกาวหนาโดยรวมและเปาหมายสัดสวนการ
พัฒนามีการเพิ่มขึ้นในชวง ๒ ปที่ผานมาซึ่งปรับปรุงพัฒนาไปรอยละ ๑๑.๓ ของคาเฉลี่ยในป๒๕๕๒- ๒๕๕๖
ซึ่งเปนสิ่งที่ดีแตยังคงตองมีความกาวหนาที่แข็งแกรงขึ้นและแผกระจายเพิ่มขึ้นทั่วทุกประเทศในกลุมเอเปค
รายงานแสดงใหเห็นวา เอเปคมีความคืบหนาในการดําเนินการไดอยางโดดเดน อยางไรก็ตามผลการวิเคราะห
ตัวชี้วัดสําคัญพบวาในบางภูมิภาคมีประสิทธิภาพที่ดีกวาภูมิภาคเอเปคในตัวชี้วัดของ EoDB ตัวอยางเชนในป
๒๕๕๓ การเริ่มตนธุรกิจในภูมิภาคเอเปค โดยเฉลี่ยใชเวลา ๒๑ วัน แตในภูมิภาค ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง
ใชเวลาเพียงแค ๑๒ วันเทานั้น จึงเห็นไดวายังมีกรณีอีกมากที่ตองไดรับการปรับปรุง เอเปคตองการกระชับ
ความพยายามที่ตองการเขาใกลเปาหมายใหไดในป ๒๕๕๘ สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสําคัญที่เอเปคยังคงมีการดําเนิน
กิจกรรมในการเสริมศักยภาพเพื่อใหความชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐในการกําหนดแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและวิธีการ
สงเสริมการปฏิรูป ทําใหการดําเนินการธุรกิจในภูมิภาคเอเปคเปนเรื่องที่งายขึ้น รวดเร็วขึ้นและประหยัดขึ้น
การปรับปรุงสําหรับธุรกิจที่จะบรรลุเปาหมายในป ๒๕๕๘จะแสดงใหเห็นถึงผลกําไรที่เพิ่มขึ้น
ของสินคาที่กําหนดเปนเปาหมายการสงออกมาและชวยลดคาใชจายที่สําคัญของการนําเขาและสงออกสินคา
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ในมูลคาสูงกวา ๔๕๐ ดอลลารสหรัฐ ชวยลดคาเฉลี่ยระยะเวลาในการเริ่มตนธุรกิจในระยะเวลา ๑ สัปดาห และ
ลดขั้นตอนโดยเฉลี่ย ๕ ขั้นตอนในการไดรับอนุญาตกอสราง ดังนั้น ความสําคัญของเอเปคที่ยังคงตองดําเนินการ
โดยตอเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมที่สรางเสริมประสิทธิภาพและชวยเหลือรัฐทําการปฏิรูปใหเกิดความงายขึ้น
เร็วขึ้นและประหยัดขึ้นในการทําธุรกิจ สิ่งสําคัญคือกิจกรรมสามารถมุงหมายตัวชี้วัดที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการ
มีสวนรวมของสมาชิกเอเปคที่มีประสิทธิภาพการทํางานที่ไดรับประโยชนจากการสนับสนุนเพิ่มเติมและ
ความสามารถในการสรางกิจกรรมตางๆ
๑.๑ กรณีเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อการปฏิรูป EoDB
มาตรฐานตัวชี้วัดของ Doing Business จะมุงเนนที่วัฏจักรของการดําเนินธุรกิจขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลางภายในประเทศ โดยอยูบนสมมติฐานที่กําหนดไวใหเพื่อใหเปนมาตรฐานของแตละประเทศและมุงเนน
หนวยงานภาคสวนที่เปนทางการ โดยมีประเทศที่เขารวมการจัดลําดับทั้งสิ้น ๑๘๙ ประเทศ
แนวทางการปฎิรูป EoDB ปจจุบันของธนาคารโลก ปรากฏขอมูลดังตอไปนี้
(๑) การเริ่มตนธุรกิจเพื่อใหดําเนินการไดงายขึ้นทั่วโลก โดยในป ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ ใน ๑๑๔
ประเทศมีการปฏิรูป ๒๓๘ กฎเกณฑซึ่งทําใหการทําธุรกิจงายขึ้นมากกวาปที่แลวรอยละ ๑๘
(๒) คาธรรมเนียมของบริษัทซึ่งมีแนวโนมที่ต่ําลงกวาตารางคาธรรมเนียมที่อื่นซึ่งทําใหเขาถึง
ไดงาย ที่ผานมาในเวลา ๕ ปมีระยะเวลาการโอนทรัพยสินโดยเฉลี่ยลดลง ๑๕ วัน จากเดิม
ใชเวลา ๖๕- ๕๐ วัน และคาใชจายลดลงเหลือ รอยละ ๐.๒ จากเดิมรอยละ ๖ ของมูลคา
ทรัพยสินรอยละ ๕.๘
(๓) โลกาภิวัฒนในการเริ่มตนธุรกิจมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยลดลงจาก ๕๐วันเหลือ ๒๕ วัน และ
ลดคาใชจายโดยเฉลี่ยจากรอยละ ๘๙ของรายไดโดยเฉลี่ยเหลือรอยละ ๓๒ การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสวนของ Doing Business ยังรวมถึงการดําเนินการปฏิรูปในสวนอื่นๆ
ดวย เชน เรื่องธรรมาภิบาล สุขภาพ การศึกษาและความเทาเทียมทางเพศ
ทั้งนี้ ธนาคารโลกไดยกตัวอยางประทศที่มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจไดอยางมีผลสําเร็จและ
มีลําดับที่ดีขึ้น ดังนี้
- ประเทศฟลิปปนส อยูในลําดับที่ ๑๐๘ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งพัฒนาจากเดิมขึ้นมา ๒๕ ลําดับ
โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สภาพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และสวนราชการที่รับผิดชอบงาน EoDBเปนผูนําเขมแข็งที่สําคัญและมีอํานาจในการจูงใจ มีการนํา EoDBมาเปน
ตัวชี้วัดระหวางประเทศ การวางแผนในการปฏิรูปและการมีสวนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางกลยุทธในการ
เขาถึงเปาหมายการเขาถึงผูมีผลประโยชนรวม รวมถึงการไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากศูนยการคลัง
ระหวางประเทศ (IFC)
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-ประเทศโคลัมเบีย อยูในลําดับที่ ๔๓ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งพัฒนาจากเดิมขึ้นมาจากลําดับที่๓๕
ตั้งแตป ๒๕๔๙ โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม
กระทรวงทองเที่ยว สภาเอกชนเพื่อการแขงขันของประเทศ ทําใหสามารถประสบความสําเร็จไดรวดเร็ว โดยใช
กระบวนการปฏิรูปทั้งในสถาบันการศึกษาและทองถิ่นจากขั้นตอนที่ซับซอนและใชเวลานาน ทําใหสามารถขาม
ขั้นตอนบางอยางใหรวดเร็ว ลดระยะเวลาโดยเฉพาะดานลมละลาย และดานการคุมครองผูลงทุน
-ประเทศเม็กซิโก อยูในลําดับที่ ๕๓ ในป ๒๕๕๖ โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยจัดตั้ง
กรรมาธิการกิจการรัฐอยางตอเนื่องสําหรับการปรับปรุงกฎระเบียบในป ๒๕๔๓ การปฏิรูปจะมุงเนนทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น ความสามารถในการรวมกันที่จะแบงปนประสบการณระหวางรัฐเม็กซิกันและการ
แขงขันกันในการปฏิรูป
บทที่ ๒ เวทีพหุภาคีอื่นที่มีสวนรวมในการปฏิรูป EoDB
๒.๑ เอเปคและ UNCITRAL ในการสรางสภาพแวดลอมทางกฎหมายสําหรับการทําธุรกิจ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(The UN
Commission on International Trade Law; UNCITRAL ) ซึ่งเปนกฎหมายหลักของการดําเนินการของสหประ
ประชาชาติกับเรื่องการคาระหวางประเทศ UNCITRAL มีฉันทามติที่มุงเนนความสําเร็จการทํางาน โดยการริเริ่ม
และการไดรับความยินยอมโดยสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งสนธิสัญญาและกฎหมายสารบัญญัติของ
UNCITRAL
ไดวางกรอบพื้นฐานของกฎหมายเพื่อความกาวหนาและความทันสมัยในความรวมมือกันในเรื่องกฎหมายการคา
ระหวางประเทศ ปจจุบัน UNCITRAL ทํางานภายใต Working group ทั้ง ๖ ดาน
การรวมมือประสานกันระหวางเอเปคและ
UNCITRAL ในการชวยปฏิรูปกฎหมายใหทาง
เอเปคบรรลุวัตุประสงค EoDB ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contacts) ปรากฎดังนี้
๑. เอเปค มุงไปที่การแกไขกระบวนการยุติธรรม เพราะตามรายงานการประเมินของเอเปค
ในป ๒๕๕๗ ปรากฏไดวา การพัฒนาเรื่องการบังคับคดีในกระบวนการยุติธรรมมีเพียงสวนนอย
ยังคงใชเวลา
โดยเฉลี่ยมากกวา ๑๔ เดือนในการบังคับคดี คาใชจายการบังคับคดีโดยคิดเปนรอยละจากอัตราการไดรับชําระหนี้
โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๓๓.๔ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ เล็กนอย และรายงานพบวาเศรษฐกิจของเอเปคจะสามารถ
ทํากําไรไดอยางมีนัยสําคัญหากการระงับขอพิพาทมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว นอกจากนี้จากผลการ
ประชุมสัมมนาป ๒๕๕๖ของ UNCITRAL สรุปผลไดวาประชากรในโลกมากกวา สี่พันลานคนขาดการเขาถึงใน
กระบวนการยุติธรรม
๒. อนุญาโตตุลาการเปนรูปแบบการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ ซึ่งทั่วโลกเห็นความสําคัญ
ในการใชเครื่องมืออนุญาโตตุลาการของ UNCITRAL เนื่องจากการพิจารณาคดีแบบดั้งเดิมมีความลาชาประกอบ
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กับการหยิบยกขอโตแยงอื่นๆเชน เขตอํานาจศาล กฎหมายที่เลือกใชตัดสิน และความยากลําบากในการบังคับคดี
ในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ
๓.เครื่องมือของ UNCITRAL อันไดแก ๓ บทกฎหมาย อันเปนกุญแจสําคัญในอนุญาโตระหวาง
ประเทศ กลาวคือ
๓.๑ Convention on Recognition and Environment of Foreign Arbital Awards
(1958) (New York Convention)
๓.๒ UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (rev.2006)
๓.๓ UNCITRAL Arbitration Rules (rev.2013)
๔. กฎหมายแมแบบ UNCITRAL (Model Law ) อนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศ
ชวยเหลือประเทศสมาชิก ในระบบที่ทันสมัยในขั้นตอนของกฎหมายของอนุญาโตตุลาการ โดยกฎหมายแมแบบจะ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจากขอตกลง ทั้งนี้ องคประกอบ เขตอํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการและขอบเขตในการแทรกแซงของศาลผานการยอมรับและการบังคับใชตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงฉันทามติของทั่วโลกเกี่ยวกับการปฏิบัติดานอนุญาโตตุลาการระหวาง
ประเทศ
๕. การบังคับใหเปนไปตามขอตกลงทางอิเล็กทรอนิกส ( Enforcing E-Contacts) โดยการพัฒนา
กฎ UNCITRAL สําหรับการระงับขอพิพาททางระบบออนไลน ( Online Dispute Resolution: ODR) ดวยการ
พัฒนาการเติบโตในอนาคตทางเศรษฐกิจและพาณิชยสําหรับการคาขนาดยอม MSMEs โดยมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับอินเตอรเนตและการคาทางอิเลคทรอนิคส ตามรายงาน UNCITRAL ในป ๒๕๕๖ พบวา ทั่วโลกมีผูใช
อินเตอรเนตเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๒๘ มากกวาสิบปที่แลว ในละตินอเมริกา มีผูใชเกินกวารอยละ ๑,๒๐๐ และเกือบ
รอยละ ๘๐๐ ในเอเชีย ความเชื่อมันของผูซื้อและผูขายถือเปนปจจัยที่สําคัญและการเติบโตของระบบพาณิชย
อิเล็คทรอนิกสระหวางประเทศ ซึ่งเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยการระงับขอพิพาททางระบบออนไลน
นอกจากนี้ UNCITRAL ไดมีการพัฒนากฎระเบียบโดยทั่วไปเพื่อความรวดเร็ว ยุติธรรมโปรงใส และคาใชจายที่มี
ประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาทระหวางพรมแดนเพื่อใหทันกับการเติบโตอยางรวดเร็วของระบบพาณิชย
อิเลคทรอนิคส (e-Commerce)
๖. กฎหมายสัญญา : อนุสัญญาวาดวยการขายสินคาระหวางประเทศ ( Convention on the
International Sale of Goods: CISG) ตามรายงานนโยบายทางเศรษฐกิจของเอเปคในดานการบังคับใหเปนไป
ตามขอตกลง ในป ๒๕๕๕ สรุปถึงกรอบการทํางานที่มีประสิทธิภาพสําหรับการปฏิรูปกฎหมายสัญญาอันจะ
กอใหเกิดประโยชนอยางมากในภูมิภาคเอเปค ทั้งนี้ CISG มีระบอบที่ทันสมัย มีรูปแบบและมีความเปนธรรมใน
การทําสัญญาการขายสินคาระหวางประเทศ CISG จัดหาใหคูความ (รวมทั้งผูที่ทําสัญญาภายใตกฎหมายอื่น)
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ดําเนินการในสวนที่เปนกลาง ซึ่งCISG เปนประโยชนกับธุรกิจระหวางประเทศที่มีขนาดเล็กโดยใหคูความทําการคา
ในสวนที่เปนกลาง ทําใหไมมีเรื่องความแตกตางของระบบกฎหมาย คาใชจายที่เพิ่มขึ้นและการขาดขอมูล
ในปจจุบันมี ๑๓ ในทั้งหมด ๒๑ ประเทศของสมาชิกเอเปคที่ไดเขารวมการเปนคูสัญญาการคาระหวางประเทศ
หรือ CISG
ดังนั้น ในการพิจารณาและการยอมรับเครื่องมือ UNCITRAL จึงเปนพื้นฐานสําหรับการปฏิรูป
กฎหมายและโครงสรางที่จําเปนในการสรางสภาพแวดลอมสําหรับธุรกิจและเพื่อใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก
ของเอเปคในการประชุมตามเปาหมายของ EoDB โดยการสรางและการดําเนินการตามกรอบกฎหมายอันเปน
พื้นฐานตามบทบัญญัติของ UNCITRAL ประกอบดวย
การเสริมกําลังและการสงเสริมการรวมเงินทุน
ใหธุรกิจขนาดยอมไดมีโอกาสแขงขัน
การสรางความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานทางการคา ไมใชดวยการ
ชวยเหลือ
การใหอํานาจของสตรีในการมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ในการคาทั่วโลก
การขยายใหทุกสวนไดเขาถึงความยุติธรรมอยางแทจริง
๒.๒ EoDB โดยผานการประชุมกรุงเฮก (Hague Conventions)
การประชุมกรุงเฮกเปนการประชุมขององคกรเอกชนระหวางประเทศ (HCCH) เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการพัฒนากฎหมายซึ่งนํามาใชเพื่อเพิ่มความงายในการทําธุรกิจระหวางประเทศ ยกตัวอยางเชน
การประชุม the Hague Apostille ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมขามพรมแดนโดยผาน
กระบวนการตรวจสอบที่งายกวาการประชุมอื่นๆ สวนในการประชุมกรุงเฮกอื่นๆ ยังชวยอํานวยความสะดวก
และระงับขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประเทศในกลุมเอเปคไดออกแถลงการณในระดับรัฐมนตรีใน
ตอนหนึ่งวา “ เอเปกไดยอมรับ การประชุม the Hague Apostille” ซึ่งจะชวยใหความสะดวกในการทําธุรกิจ
EODB ในกลุมเอเปค โดยเปาหมายอยูที่บริเวณที่ทําการคาพรมแดนระหวางประเทศและความกาวหนาในการ
เชื่อมความสัมพันธของสถาบันของเจาหนาที่เอเปคและสงเสริมการมีสวนรวมมากขึ้นในการประชุม ในบาง
ประเทศของกลุมเอเปค เชน ประเทศฟลิปปนสและเวียดนาม กําลังเตรียมตัวสําหรับการเขารวมการประชุม
Apostille
ดังนั้น การประชุมกรุงเฮกจะเปนเครื่องมือที่มีประโยชนสําหรับประเทศสมาชิกและชวยทําให
EoDB มีความสมบูรณโดยการอํานวยความสะดวกการทําธุรกรรมขามพรมแดนและการระงับขอพิพาทซึ่งอาจเปน
สวนหนึ่งของการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของเอเปคและโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย HCCH ชี้ใหเห็นถึง
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ความเต็มใจในการใหความชวยเหลือทางเทคนิค รวมถึงสํานักงานภูมิภาคของเอเชียแปซิฟค (ซึ่งจัดตั้งในฮองกง
ตั้งแตป ๒๕๕๖) และเปนโอกาสอันดีที่จะเพิ่มความสัมพันธกับทางเอเปคไดมากขึ้น
๒.๓ การเขาผูกพันทางสาธารณะในการกําหนดกฎระเบียบ โดยธนาคารโลก
การเขาผูกพันทางสาธารณะในการกําหนดกฎระเบียบเปนงานวิจัยใหมตามหลักความโปรงใสการ
ใหคําปรึกษา และการปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในกฎการดําเนินธุรกิจใหมของ ๑๘๓ ประเทศ
แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยนี้ เกิดขึ้นดวยความโปรงใสและการปรึกษาพิจารณาโดยสาธารณะในการ
กําหนดกฎระเบียบ ควบคูไปกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของกฎระเบียบที่เสนอซึ่งจะชวยใหปรับปรุง
คุณภาพในการกําหนดกฎระเบียบ สงเสริมความถูกตองของกฎระเบียบใหมและยอมรับโดยสาธารณะ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอรายไดประชากรตอหัว อัตราการลงทุนที่สูงและการเจริญเติบโต
ในทางการผลิต รวมถึงการสงเสริมสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันกันในระยะยาว
งานวิจัยดังกลาวกระทําโดยการใชแบบสอบถามไปยังสํานักงานกฎหมายเอกชนของประเทศ
ตางๆโดยมีหัวขอคําถามหลัก ๕ ขอกลาวคือ
(๑)ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาที่แจงกฎระเบียบนั้นให
สาธารณชนทั่วไปใหทราบลวงหนาหรือไม
(๒) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาที่ในการเผยแพร
ขอความของกฎระเบียบที่เสนอหรือไม
(๓) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาที่ที่จะขอความคิดเห็น
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่จะเสนอจากประชาชนทั่วไปหรือไม
(๔) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาที่ในการประเมิน
กฎระเบียบวามีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือไม
(๕) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาที่ในการรายงานผลการ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เสนอหรือไม
ในแตละคําถามจะมีคําถามยอยซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งในทางปฏิบัติ
จากผลการสอบถามในประเทศไทยในเรื่องการเผยแพรรางกฎหมายตอสาธารณชน ปรากฎวา
รัฐบาลจะเผยแพรการแจงเตือนซึ่งรวมถึงเหตุผลในการรางกฎหมายซึ่งจะปรากฏอยูบนเว็บไซตของกระทรวง
ที่เกี่ยวของ ถึงแมวาจะมิไดระบุไวในกฎหมาย รัฐบาลก็กําหนดใหตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน
เกี่ยวกับการออกกฎหมายนั้น แตมิใชกฎหมาย กฎระเบียบทั้งหมดที่จะไดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
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ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเปนการเลือกจากเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ เชนเรื่องสิ่งแวดลอม การวางผังเมือง สุขภาพ
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒธรรม เปนตน
ในขั้นตอไปของธนาคารโลกจะเปนระยะเวลาการใหคําปรึกษาและตรวจสอบโดยการกํากับดูแล
กฎระเบียบและผูเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค การใหรายละเอียดขอมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยูของธนาคารโลกและ
ขั้นตอนการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและความทาทายในการใหขอมูล รวมถึงการตรวจสอบอยางตอเนื่อง
และการขยายการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความโปรงใสและคุณภาพในการออกกฎระเบียบทั่วโลก
บทที่ ๓ ตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contacts)
๓.๑ การติดตามความกาวหนาของเอเปคในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
(Enforcing Contracts) ของกลุมประเทศสมาชิกเอเปค โดยเปรียบเทียบกับกลุมสมาชิกในภูมิภาคอื่น
แมวาผลความกาวหนาของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts)
จะมีอยูไมมากนักเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆทั้ง ๕ ดาน โดยลําดับที่มีการปรับปรุงจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึง ป๒๕๕๖
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเปนขั้นตอนที่ยากซึ่งตองผานการยินยอมของรัฐบาลในหลาย
ลําดับความทาทายอื่นๆรวมถึงการแกไขกฎหมายกฎระเบียบตางๆซึ่งผานไปแลวแตยังคงไมมีการใชบังคับ
ที่เหมาะสม ซึ่งบอยครั้งเกิดจากการขาดทัพยากรหรือการไดขอมูลที่ไมดีและปญหาของขั้นตอนในระบบกฎหมาย
ซึ่งระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพจะใหความมั่นใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่จําเปนเพื่อที่จะหาวิธีแกไขขอพิพาทใดๆ
ดวยระยะเวลาที่สั้นและมีคาใชจายนอย โดยผลขอมูลขั้นตอนการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของเอเปคพบวา
เอเปค อยูในคะแนนที่คอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆและคงอยูในลําดับที่ ๓ ที่มีจํานวนขั้นตอนโดยเฉลี่ย
นอยกวา ๓๕ ขั้นตอน ซึ่งคาเฉลี่ยกลางอยูที่ ๓๖ ขั้นตอนโดยไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากคาพื้นฐานจากป ๒๕๕๒
ในขณะที่ กลุมของประเทศสมาชิก OECD มีคาเฉลี่ยจํานวนขั้นตอนนอยที่สุดอยูที่ ๓๑ ขั้นตอน ซึ่งแตกตางกับ
ประเทศสมาชิก EUเล็กนอยที่มีคาเฉลี่ย ๓๒ ขั้นตอน ตัวเลขดังกลาวเหลานี้นับไดวามีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับ
ประเทศกลุมตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและเอเชียใตที่มีคาเฉลี่ยของขั้นตอนมากกวา ๔๓ ขั้นตอน
(ตามรายงานป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมี ๓๖ ขั้นตอน)
ในเรื่องระยะเวลา เอเปคถือวามีผลการดําเนินการที่ดีที่สุดในทุกภูมิภาคในแงของการลด
ระยะเวลาที่ในการชําระขอพิพาททางกฎหมาย โดยเฉลี่ยอยูที่ ๔๒๒.๘ วันและมีคากลางอยูที่ ๔๐๖ วัน ทั้งๆที่
จะดีที่สุดในภูมิภาคแตยังคงมีคาเฉลี่ยมากไปกวา ๑๔ เดือนในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง สมาชิกในกลุม
เอเปคมีคาเฉลี่ยเกือบรอยละ ๕๐ ที่เร็วกวาภูมิภาคอื่นในโลกที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ ๖๔๓ วัน และเกินกวารอยละ ๒๐
ที่เร็วกวาประเทศสมาชิก OECD มีคาเฉลี่ยอยูที่ ๕๓๐ วัน (ตามรายงานป ๒๕๕๗ ประเทศไทยใชระยะเวลา ๔๔๐
วัน)
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ในเรื่องคาใชจาย ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง คาธรรมเนียมคิดจากการ
ดําเนินการบริหารจัดการตางๆ ไดแก คาทนายความ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมและคาใชจายในการบังคับ
คดี คาเฉลี่ยของคาใชจายในกลุมประเทศเอเปคอยูในชวงกลางของทุกกลุม ซึ่งมีคาเฉลี่ยรอยละ ๓๓.๔ ของมูลคา
การไดรับชําระหนี้ในป ๒๕๕๖ ซึ่งสูงกวาป ๒๕๕๒ เล็กนอย คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกภูมิภาคในโลกคือรอยละ
๓๕.๕ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกลุม EU และ ประเทศสมาชิก OECD มีผลที่ดีโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ ๒๑.๒ และ
รอยละ ๒๓.๘ ตามลําดับ สวนในภูมิภาคอื่นเชน ทะเลทรายซาฮาราอัฟริกา และเอเชียตะวันออกและแปซิฟค มีผล
เฉลี่ยที่แยที่สุด อยูที่รอยละ ๕๑.๖ และ รอยละ ๔๘.๖ ตามลําดับ
ในกลุมประเทศเอเปค มีคากลางอยูที่รอยละ ๒๖ ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย (รอยละ ๓๓.๔) เนื่องจาก
ปรากฎวามีคาผิดปกติของ ๒ ประเทศที่มีคาใชจายสูงกวารอยละ ๑๐๐ (ตามรายงานป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมี
คาใชจายรอยละ ๑๕ ของอัตราการไดรับชําระหนี้) สําหรับเอเปคและในภูมิภาคอื่น ไมมีประสบการณหลักในการ
เปลี่ยนแปลงคากลางของคาใชจายดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
การบังคับใหเปนไปตามขอตกลงผานกระบวนการศาล การปรับปรุงใหการบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลงมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยังคงมีขอจํากัดทั่วโลก แตในบางประเทศสมาชิกชี้ใหเห็นถึงการ
ปรับปรุงดานนี้วามีปญหาและขอจํากัดอยางไร
กระทรวงยุติธรรมของประเทศนิวซีแลนดเตรียมพรอมเรื่องการแถลงการณผลกระทบของ
กฎระเบียบ( Regulatory Impact Statement: RIS) ในการพัฒนาการจัดการคดีแพงในศาลสูงในเดือนพฤศจิกาน
๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการวิเคราะหทางเลือกเพื่อลดระยะเวลาที่ลาชาและสงเสริมในการใชทรัพยากรศาลใหดีขึ้น
เพื่อจัดการคดีแพงในศาลสูง และเพื่อใหแนใจวาคดีมีการพิจารณาที่เร็วขึ้นและคาใชจายลดลง เพื่อเปนการ
ปรับปรุงในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
ในประเทศเปรู ไดมีการปรับปรุงในการลดระยะเวลาการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงลงไป ๒ วัน
ในประเทศไทย เอเปคไดดําเนินการใหความชวยเหลือในการสรางเสริมประสิทธิภาพ EoDB ใน
หลายๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contacts) ซึ่งศาลยุติธรรมและ
กรมบังคับคดีเปนหนวยงานหลักที่ดําเนินการในดานดังกลาว สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเปนประเทศที่ชนะเลิศดานการ
บังคับใหเปนไปตามขอตกลงไดอาสาสมัครสงผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการเขาใหความชวยเหลือตามโครงการ
ดังกลาวในป ๒๕๕๕ เริ่มโครงการระยะที่ ๑ ในการศึกษาวิเคราะหและประชุมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทย และ
ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดเชิญผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทยรวมกับ ประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซีย เขารวมประชุมระหวางประเทศ ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งผลการดําเนินการที่ผานมา มีความรวมมือกันดวยดีตลอดมาทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
ตลอดจนสงผูแทนเขาศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง อาทิ ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี สมาคมทนายความ เปนตน นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๕ ทางสาธารณรัฐเกาหลี
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ไดจัดจางบริษั ทที่ปรึกษากฎหมายเอกชนทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทําศึกษาวิจัยกระบวนการ
บังคับใหเปนไปตามขอตกลง ระยะเวลาที่ดําเนินการและคาใชจายในประเทศไทย โดยวิเคราะหขอมูล อุปสรรค
ปญหาตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางแกไข โดยผลการจัดลําดับความยากงายในการประกอบธุรกิจป ๒๕๕๗
ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับที่ ๒๒ ซึ่งดีขึ้นกวาอันดับในป ๒๕๕๖ อยูหนึ่งลําดับ
บทที่ ๔ การดําเนินการในกาวตอไปในโครงการ EoDBของเอเปค และสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากป ๒๕๕๘
เมื่อเขาใกลระยะเวลาในป ๒๕๕๘ ซึ่งจะสิ้นสุดหนาที่ปจจุบันของการโครงการ
EoDBเอเปค
ที่มีเปาหมายการพัฒนาใหไปถึงไดรอยละ ๒๕ สําหรับตัวชี้วัดทั้ง ๕ ดาน สิ่งสําคัญที่ประเทศสมาชิกในกลุมเอเปค
ตองรวมหารือตอไปคือหลังจากปดังกลาวแลว EoDB ควรพัฒนาตอไปเพื่อความสําเร็จตามที่ตองการ นับตั้งแต
ไดกอตั้งโครงการนี้ EoDB ไดเริ่มตนในการใชเครื่องมือมี่จะใหความชวยเหลือ ดวยการอภิปรายและวิเคราะหถึง
สภาพเศรษฐกิจ การปฏิรูปกฎระเบียบตางๆที่สามารถชวยสปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมบนพื้นฐานของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายในคณะกรรมการเศรษฐกิจ การยอมรับคือมีการสนับสนุนในวงกวางและ
จะดําเนินการEoDBตอไปภายหลังจากป ๒๕๕๘ กรณีตอไปนี้จะกลาวถึงสวนสําคัญที่จะไดนํามาอภิปราย กลาวคือ
๔.๑ องคประกอบสําคัญในการอภิปราย
ประการแรก สวนสําคัญที่มีการพิจารณา คือ ตั้งแตเอเปคเริ่มการดําเนินการแสดงใหเห็นวา
ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญ ๒ สวนแรกคือ การเริ่มตนธุรกิจ และการขออนุญาตกอสราง สวนในตัวชี้วัดดานอื่นเปนสวน
ที่อยูเบื้องหลังในการปรับปรุงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรอยละ ๒๕ ในป ๒๕๕๘ อันเปนเรื่องที่ทาทายยิ่งเพื่อการ
กาวไปขางหนาของเอเปค จึงควรพิจารณาทางเลือกที่เปนไปได ไดแก การมุงเนนไปที่ตัวชี้วัดทั้ง ๕ ดานเดิม หรือ
ควรดําเนินการตอไปในตัวชี้วัดใหมเทานั้น หรือ การเพิ่มตัวชี้วัดใหมเขามาขณะที่ตัดตัวชี้วัดอื่น หรือจํากัดขอบเขต
ใหแคบลงโดยตัดตัวชี้วัดบางตัว ซึ่งการจะพิจารณาตัดตัวชี้วัดใดออกไปนั้นความสําคัญคือเมื่อตัวชี้วัดนั้นไดบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายแลว
ประการที่สอง กลุมประเทศสมาชิกเอเปค ควรอภิปรายถึงระยะเวลาที่จะเริ่มตนภายหลังป ๒๕๕๘
โดยกําหนดระยะเวลาที่สั้นในการดําเนินกิจกรรมในความตองการที่เรงดวนโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปไดเพื่อให
ตอบสนองตามวัตถุประสงค ขอเสียของการกําหนดระยะเวลาที่สั้นไป อาจทําใหประโยชนของการปฏิรูปใน
บางสวนที่อาจตองใชระยะในการเปนผลไดในระยะกลางหรือระยะยาวอาจไมเพียงพอตอการกําหนดไวที่ระยะเวลา
อันสั้น แตก็อาจเปนการชวยใหประเทศตางๆจะไดเริ่มเห็นผลกระทบของการปฏิรูปกอนที่ชวงระยะเวลาจะสิ้นสุด
ประการที่สาม ควรมีการอภิปรายเปาหมายที่เปนไปได โดยขอไดเปรียบของการตั้งเปาหมายใน
การพัฒนา ที่จะชวยใหเอเปคสามารถประเมินความคืบหนาในตัวชี้วัดแตละดานและเปรียบเทียบโดยแสดงใหเห็น
อยางชัดแจง (เชน เปาหมายที่เปนตัวเลข) รัฐบาลอาจมีแรงจูงใจที่จะสนับสนุนนโยบายเพื่อใหเขาใกลเปาหมาย
ไดมากขึ้น การตัดสินใจที่กําหนดเปนเปาหมายนั้นตองคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะใชวัดเพื่อตรวจสอบวามี
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คุณสมบัติตรงตามเปาหมายของเอเปคหรือไม และเปาหมายมีความสมดุลหรือไม เปาหมายที่ใหญเกินไปอาจแสดง
ไดวามีความเสี่ยงและสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือ
ประการที่สี่ การอภิปรายควรตรวจสอบบทบาทในการเสริมประสิทธิภาพของ EoDBภายหลังจาก
ป ๒๕๕๘ การเสริมประสิทธิภาพเปนหลักสําคัญในเอเปคในการดําเนินการ EoDB ตั้งแตตน โดยทั่วไปประเทศใน
กลุมเอเปคมีความกระตือรือรนในการไดรับการเสริมประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและการสรางนโยบายที่จะรับ
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือประเทศตางๆจะตองรวมอภิปรายใหเกิดประโยชนและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดไดในการกิจกรรมตางๆที่เสริมประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการ EoDB ภายหลังจากป ๒๕๕๘
ควรคํานึงถึงปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จและความจําเปนในการปรับเปลี่ยนเพื่อลดหรือขจัดปจจัยตางๆที่
ไมไดเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพของ EoDB ออกไป
๔.๒ กิจกรรมที่ชวยสรางเสริมประสิทธิภาพใหแข็งแกรง
กรอบการทํางานที่สรางเสริมประสิทธิภาพในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อเตรียมความพรอมใน
ความเปลี่ยนแปลงที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจ การศึกษาวิจัยทางเศรษฐกิจใน
ตัวชี้วัดที่สําคัญโดยการวิเคราะหปญหาหลักและการใหคําแนะนําทางนโยบาย อยางไรก็ตาม การประสานความ
รวมมือในการการดําเนินกิจกรรมตองเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับผลประโยชนในการปฏิรูป การสัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการและการเครื่องมือการสื่อสารดวยวิธีอื่นๆ มีความสําคัญในการเรียนรูจากการปฏิบัติที่ดีเลิศและ
การเพิ่มเติมการสนับสนุนในปจจุบันและความมุงหมายในการปฏิรูประหวางผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ กิจกรรมในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ควรมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ของรัฐ
เกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการปฏิรูป ดานที่ควรคํานึงถึง ตามวัตถุประสงคของผูนําคือความสําคัญ
ในการจัดลําดับเมื่อใชมาตรการ อันเปนความจําเปนในการประสานความรวมมือกับสถาบันระหวางประเทศ
ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มเติมกลไกการดําเนินการใหคําปรึกษากับผูมีสวนไดเสีย
ภายในประเทศซึ่งควรครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด
แมวาจะมีความคืบหนาในการบรรลุผลสําเร็จของเอเปค โดยในขอเท็จจริงตามรายงานนโยบาย
ทางเศรษฐกิจป ๒๕๕๖ ระบุในแตละตัวชี้วัดที่สําคัญที่ไดสรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันที่จะนํามาสู
ผลประโยชนที่สําคัญในภูมิภาคเอเปคแลว ทั้งนี้ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง
(Enforcing Contracts)
ไดดําเนินการโดยการปฏิรูปกฎหมายสัญญา การพัฒนาศูนยอนุญาโตตุลาการ และการปฏิรูปวิธีพิจารณา
ดําเนินการตามขั้นตอนแลว
ในป ๒๕๕๖- ๒๕๕๗ EoDB ในประเทศไทยซึ่งกรมบังคับคดีเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักดาน
การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ไดรายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ชวยเสริมประสิทธิภาพใหทางที่ประชุมทราบ
ดังนี้
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(๑) การจัดตั้งศูนย One Stop Service ใหบริการแกคูความและประชาชนทั่วไปในการบังคับ
คดีทั้งการยึด อายัดหรือการรับเงินในคดี เพื่อสรางความสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลา
ดําเนินการ
(๒) การลงนัดคูความลวงหนาผานระบบอินเตอรเนต เพื่อชวยลดระยะเวลาการติดตอ
เจาพนักงานบังคับคดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
(๓) การนําระบบบารโคด มาใชในการคนหาสํานวนคดี ในสํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร
(๔) การแกไขกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดและการดําเนินการเพื่อความโปรงใส
(๕) การพัฒนาระบบการใหบริการโดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการตางๆ ในการ
บังคับคดีทั่วประเทศ ไดแก e-filing (การจัดการสํานวนดวยระบบอิเล็คทรอนิคส) e-service
(การสงหมายและคูความโดยใชระบบ GPS) , e-broadcast (การถายทอดสดการขายทอดตลาด
ทางอิเล็กทรอนิกส) และ e-payment (การจายเงินใหกับคูความทางอิเล็กทรอนิกส)
๔.๓ ผลสรุปการตอบคําถามของกลุมประเทศสมาชิกเอเปค กรณีการดําเนินการภายหลังป
๒๕๕๘
ทางเอเปคไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อใหประเทศในกลุมสมาชิกไดตอบคําถามเพื่อใชในการพัฒนา
ทิศทางในอนาคต ของวาระเอเปคที่เกี่ยวของกับ EoDB และผลที่จะไดรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒
ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน คําถามดังกลาวจะรวมประกอบดวย
(๑) ตัวชี้วัดที่จะดําเนินการภายหลังในป ๒๕๕๘
(๒) กรอบระยะเวลาและกลุมเปาหมาย
(๓) การเสริมสรางประสิทธิภาพของ EoDB ในอนาคต
แบบสอบถามดังกลาวจะสามารถประเมินไดวาการดําเนินการของเอเปคภายหลังในป ๒๕๕๘
จะดําเนินไปในทิศทางใด หากปรากฎผลวาควรมีการนําตัวชี้วัดอื่นอีก ๕ ดานที่เหลือ ไดแก ดานจดทะเบียน
ทรัพยสิน ดานการชําระภาษี ดานการขอใชไฟฟา ดานการคุมครองนักลงทุน และดานการแกปญหาลมละลาย
มาดําเนินการตอภายหลังจากป ๒๕๕๘ จะตองพิจารณาตอไปวาตัวชี้วัดดานใดสมควรไดรับเลือกมาพิจารณา
ดําเนินการ ซึ่งผลการดําเนินการโดยเฉลี่ยที่ผานมาปรากฎวา ทางดานการแกไขปญหาลมละลายและดานการ
คุมครองนักลงทุนเปนดานที่มีทิศทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้นสวนในดานอื่นยังมีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง
เมื่อพิจารณาผลตามแบบสอบถามปรากฎไดวา ประเทศสมาชิกสวนใหญเห็นวาการดําเนินการ
ของเอเปคภายหลังป ๒๕๕๘ ควรเพิ่มตัวชี้วัดดานอื่น ซึ่งตัวชี้วัดที่ควรเพิ่มมากที่สุดคือดานการคุมครองนักลงทุน
ลําดับถัดลงมาคือดานการชําระภาษี การแกไขปญหาลมละลาย สวนดานที่เห็นวาควรเพิ่มนอยที่สุดคือ
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ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน และดานการขอใชไฟฟา อีกกรณีหนึ่งที่ประเทศสมาชิกเอเปคเห็นเปนลําดับ
รองลงมาวาควรดําเนินการตอไปภายหลังป ๒๕๕๘ คือยังคงดําเนินการตอไปในตัวชี้วัดทั้ง ๕ ดานในปจจุบัน
โดยมีประเทศสมาชิกเปนสวนนอยที่เห็นวาควรจํากัดขอบเขตและตัดตัวชี้วัดปจจุบันบางตัวออกไป หรือการตัวชี้วัด
ในปจจุบันบางตัวและเพิ่มตัวชี้วัดใหมบางตัวซึ่งดานที่เห็นวาควรตัดออกไป คือ ดานการขออนุญาตกอสราง
ดานการไดรับสินเชื่อ และดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง สวนดานที่ควรเพิ่มเขามา คือดานการชําระภาษี
และดานการคุมครองนักลงทุน
ตามแบบสอบถามดังกลาว ประเทศสมาชิกกลุมเอเปคไดพิจารณาถึง กรอบระยะเวลที่จะ
ดําเนินการ โดยสมาชิกสวนใหญมีมติเห็นวา ควรขยายกรอบเวลาดารดําเนินการ EoDB จากป ๒๕๕๘ ไปถึง
ป ๒๕๖๑
กลุมประเทศสมาชิกเอเปคทั้งหลายใหความเห็นวา ประเภทของกิจกรรมที่จะชวยเสริม
ประสิทธิภาพในการปฎิรูป EoDB ใหบรรลุเปนผลสําเร็จไดมากที่สุด คือ การจัดสัมมนาหรือการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในสวนกิจกรรมอื่นๆที่เห็นวามีความสําคัญเปนลําดับรองลงมาไดแก กระบวนการวิจัย บริการการให
คําปรึกษา และการศึกษาดูงานประเทศสมาชิกที่มีผลชนะเลิศ รวมถึงการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศหรือระบบการ
พัฒนา
จากผลการรายงานของสํานักงาน กพร. สําหรับแนวทางการดําเนินการ EoDB ของประเทศไทย
ที่ผานมาเห็นวาปจจัยหลักที่สงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จไดในการปฏิรูปและความทาทายของผูกําหนด
นโยบายที่ตองเผชิญ คือ
(๑) ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีความจําเปนอยางยิ่งในการชวยเหลือและ
ปรับปรุง เพื่อการปรับปรุงบริการสาธารณะ
(๒) การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่ยังคงเปนอุปสรรคในการดําเนินการ
(๓) การใชระบบเทคโนโลยีและขอมูล เพื่อประโยชนในการปฏิรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใหความชวยเหลือหรือกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิรูปของประเทศไทย
นั้น สามารถระบุแหลงที่มาที่สําคัญไดกลาวคือ
(๑) การมองหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือจากประเทศผูเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในโลก
เพื่อชวยในการวิเคราะห และชวยเหลือในการปฏิรูป
(๒) การไดรับงบประมาณประจําปที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการปฏิรูป
(๓) องคประกอบที่สําคัญที่จะเปนปจจัยความสําเร็จ จากการปฏิบัติงานที่ดีที่สามารถนํามาใช
ศึกษาเปนคูมือ
ทั้งนี้ ผูแทนประเทศไทยเห็นวาการใหความชวยเหลือหรือกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ
ที่เปนประโยชนมากที่สุด คือการไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆของประเทศที่มีแนวทาง

-๑๕-

การดําเนินการที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ผูแทนประเทศไทยเห็นวาโครงการ
EoDB ของเอเปคในปจจุบัน
มีความสมเหตุสมผลแลวและสามารถนําไปปรับใชได อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมกลาวคือ ประการแรก
กรอบระยะเวลาของตละขั้นนั้นควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งใหแตละประเทศสามารถปรับนําไปใชได
ประการที่สองควรมีการจัดประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งกับประเทศที่เปนที่ปรึกษาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น
ซึ่งสามารถชวยรางคูมือสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป
บทสรุป
การประชุมเชิงปฏิบัติการของประเทศกลุมสมาชิกเอเปควาดวย เรื่อง “การติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับความยากงายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business: EoDB และ
การประเมินเปาหมายการพัฒนา EoDB ภายในป ๒๕๕๘ สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
๑. ความสําคัญของคะแนนการจัดลําดับ ในการปรับปรุงและการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ดําเนินการEoDB นั้นประเทศในกลุมสมาชิกเอเปคควรมุงหมายประโยชนที่แทจริงในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ
๒. ตัวชี้วัดทั้ง ๕ ดานปจจุบันควรไดรับการสนับสนุนจากเอเปคตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมไปถึงการเพิ่มเรื่องการคาและการลงทุน
๓. กิจกรรมการเสริมสรางประสิทธิภาพตางๆนั้นควรลงไปสูบริบทในทองถิ่นดวย การศึกษาวิจัย
ควรมีผูเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐจากการเรียนรูประเทศตางๆ โครงการการศึกษาดูงาน
ในประเทศที่มีผลชนะเลิศควรมีคําแนะนําและสนับสนุนในการปฎิรูปใหประสบความสําเร็จ
๔. เอเปคสนับสนุนใหประเทศตางๆใช UNCITRAL เพื่อเปนเครื่องมืออันเปนพื้นฐานการทํางาน
ในการปฏิรูปกฎหมายทางเศรษฐกิจตอไป และควรมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ
(Best Practice) รวมถึงควรมีการเผยแพรสิ่งพิมพในวิธีการดําเนินการที่บรรลุความสําเร็จเพื่อนํามาใชเปนแนวทาง
ใหกับประเทศอื่นๆ
๕. ควรสนับสนุนใหมีการอภิปรายเพื่อสงเสริมการใหความชวยเหลือและขยายผลการปฏิรูป
เพื่อใหการดําเนินการดีขึ้นและประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้น การใหความชวยเหลือแกบุคคลากรไมควรจะกระทํา
เฉพาะในผูบริหารระดับสูงหรือระดับกลางเทานั้น ตองรวมไปถึงพนักงานที่อยูในแถวหนาที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานดวย
๖. การคํานึงการดําเนินการในระยะที่ ๓ (Phase III) ประเทศกลุมสมาชิกเอเปค ควรระบุ
ตัวชี้วัดที่ตองการสรางประสิทธิภาพ แผนการดําเนินการ และนําเสนอโครงการ (กองทุนที่จัดตั้งยังไมมีโครงการ
EoDB สําหรับเอเปค) ซึ่งทางเอเปคจะไดดําเนินการสํารวจแผน ตอไป

-๑๖-

๗. การจัดโครงการฝกอบรมจะชวยใหเกิดความพยายามในการเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การถายโอนความรู การเสริมสรางความสามารถนี้มิไดมุงเนนเฉพาะเนื้อหาของตัวชี้วัดแตยังตองคํานึงถึง
การดําเนินการปฏิรูปใหเกิดประสิทธิภาพดวย
การประชุมดังกลาวได กอใหเกิดประโยชนแกผูเขารวม ประชุมเปนอยางมาก ในดานการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ทบทวนกิจกรรมที่ชวยสรางเสริมประสิทธิภาพและการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
ภายในประเทศ ตลอดจนสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ EoDBในอนาคต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนระหวางกันไปเปนขอมูลประกอบการศึกษาพัฒนาแนวทางการดําเนินการ EoDB ในประเทศไทย ได
ตอไป

นางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชํานาญการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย
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