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ระหวางวันที่ ๑๕- ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ กรุงปกก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

เ ร่ือง“การ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเก่ียวกับ          

ความยากงายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business: 

EoDB และการประเมินเปาหมายในการพัฒนาภายในป ๒๕๕๘ ” 
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บทนํา 

ตามท่ีแผนปฏิบัติการของเอเปค วาดวยการดําเนินงานเก่ียวกับความยากงายในการประกอบ

ธุรกิจ   (Ease of Doing Business: EoDB) ไดเริ่มข้ึนตั้งแตป  ๒๕๕๒ เพ่ือจะพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-               

แปซิฟค  โดยการสนับสนุนเพ่ือใหมีการปฏิรูปใหมีการดําเนินการท่ีถูกลง รวดเร็วและการประกอบธุรกิจท่ีงายข้ึน  

แผนปฏิบัติการดังกลาวมีพ้ืนฐานเริ่มตนจากรายงานเรื่องการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ( World Bank’s 

Doing Business report) โดยมีขอมูลจากภาคสวนธุรกิจและกลุมประเทศสมาชิกทางเศรษฐกิจ ตามขอตกลง

ทางการคาของเอเปค ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ เอเปคไดกําหนดใหตัวชี้วัด ๕ ดานจากท้ังหมด ๑๐ ดานรวมอยูใน

รายงานของธนาคารโลกในการมุงหมายเพ่ือพยายามใหความชวยเหลือของเอเปค  โดยตัวชี้วัดท้ัง ๕ ดานและ

ประเทศท่ีชนะเลิศในแตละดาน ไดแก  

๑. ดานการเริ่มตนการประกอบธุรกิจ   (Starting Business) ประเทศท่ีชนะเลิศ ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

๒. ดานการขออนุญาตกอสราง ( Dealing with Construction Permits) ประเทศท่ีชนะเลิศ 

ไดแก ประเทศสิงคโปร 

๓. ดานการคาระหวางประเทศ (Trading Across Borders) ประเทศท่ีชนะเลิศ ไดแก ประเทศ

สิงคโปร และประเทศฮองกง 

๔. ดานการไดรับสินเชื่อ (  Getting Credit) ประเทศท่ีชนะเลิศ ไดแก ประเทศญี่ปุน 

๕. ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (  Enforcing Contracts) ประเทศท่ีชนะเลิศ ไดแก 

ประเทศเกาหลีใต 

เอเปคไดจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับประเทศสมาชิกโดยรวมมือกับประเทศท่ีชนะเลิศ

ตามแผนปฏิบัติการตั้งแตป ๒๕๕๒ ถึงป ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ระยะท่ี ๑  การแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณรวมกัน ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จในป ๒๕๕๔ 

- ประเทศท่ีชนะเลิศดําเนินการจัดสัมมนากับประเทศเปาหมายโดยมีความมุงหมายเพ่ือสรางความ

เขาใจในเชิงลึก แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและวิเคราะหหาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพ่ือพัฒนาธุรกิจในแตละ

ตัวชี้วัดท้ัง ๕ ดาน 

ระยะท่ี ๒   การสรางกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถท่ีเหมาะสม (โครงการหลายป) วิเคราะห

ปฏิบัติใหเกิดผล และ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ 

- ประเทศท่ีชนะเลิศซ่ึงเปนอาสาสมัครจะกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเขาไปดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพ่ือ

การปรับปรุงและพัฒนาท่ีเหมาะสม ใหคําแนะนําในภาคปฏิบัติและการวางแผนเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ กิจกรรม

เหลานี้จะดําเนินการดวยความรวมมือระหวางประเทศ ในการวิเคราะหศึกษา  การใหคําแนะนําตางๆ                   
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โดยผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจะดําเนินการอยางใกลชิดกับผูแทนของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาใหเกิด

ความสําเร็จ และนโยบายการบังคับ และการวางขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ EoDB 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ จะดําเนินการในกรอบของคณะกรรมการเศรษฐกิจท่ีนําเสนอสถานะ

ของความคืบหนาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ EoDB การแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวาง

ประเทศสมาชิก ท่ีเก่ียวของในการปฏิรูป  EoDB และวิเคราะหความเปนไปไดของ  APEC ในการดําเนินการEoDB

ในอนาคต กิจกรรมเหลานี้จะชวยรักษาสมดุลของโปรแกรม EoDB และกิจกรรมการเสริมสรางอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสําหรับประเทศในกลุมเอเปค โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคน  

 

บทท่ี ๑ ความคืบหนาเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคEoDB ตามความมุงหมายของเอเปค  

ตามรายงานผลการดําเนินการของเอเปค ปรากฏผลวา ในตัวชี้วัดดานการเริ่มตนการประกอบ

ธุรกิจดานการขออนุญาตกอสรางดังกลาวมีผลความคืบหนาท่ีแข็งแกรงเกินไปกวารอยละ ๑๕ ในขณะท่ีดานการคา

ระหวางประเทศและดานการไดรับสินเชื่อมีผลความคืบหนาอยูในระดับกลางและดานบังคับใหเปนไปตามขอตกลง

มีผลความคืบหนาเล็กนอย ซ่ึงเห็นไดวาผลความคืบหนาวายังไมมีความสมํ่าเสมอในกลุมของสมาชิก เม่ือทําการ

วิเคราะหคากลางของตัวชี้วัดในพ้ืนท่ีๆสําคัญ ระหวางป ๒๕๕๒- ๒๕๕๖ เทากับรอยละ ๘.๙ ซ่ึงต่ํากวาอัตราความ

คืบหนารอยละ ๑๑.๓ ของมูลคาโดยเฉลี่ยและรอยละ ๑๕ ของอัตราสวนมาตรฐาน มีเพียงดานการเริ่มตนการ

ประกอบธุรกิจเทานั้นท่ีสามารถพัฒนามูลคากลางไดเกินกวาคามาตรฐาน  

การเปรียบเทียบความคืบหนาโดยรวมของเอเปคกับสัดสวนมาตรฐานแสดงใหเห็นวา แมจะมี

ความคืบหนาโดยรวมวาประสบความสําเร็จแตยังมีความหางไกลกับเปาหมายท่ีเอเปคท่ีมุงหวังใหประสบ

ความสําเร็จเกินกวารอยละ ๒๕ ในป ๒๕๕๘ ชองวางระหวางอัตราความกาวหนาโดยรวมและเปาหมายสัดสวนการ

พัฒนามีการเพ่ิมข้ึนในชวง ๒ ปท่ีผานมาซ่ึงปรับปรุงพัฒนาไปรอยละ ๑๑.๓ ของคาเฉลี่ยในป๒๕๕๒- ๒๕๕๖              

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดีแตยังคงตองมีความกาวหนาท่ีแข็งแกรงข้ึนและแผกระจายเพ่ิมข้ึนท่ัวทุกประเทศในกลุมเอเปค 

รายงานแสดงใหเห็นวา เอเปคมีความคืบหนาในการดําเนินการไดอยางโดดเดน อยางไรก็ตามผลการวิเคราะห    

ตัวชี้วัดสําคัญพบวาในบางภูมิภาคมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาภูมิภาคเอเปคในตัวชี้วัดของ  EoDB ตัวอยางเชนในป 

๒๕๕๓ การเริ่มตนธุรกิจในภูมิภาคเอเปค โดยเฉลี่ยใชเวลา ๒๑ วัน แตในภูมิภาค ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง

ใชเวลาเพียงแค ๑๒ วันเทานั้น จึงเห็นไดวายังมีกรณีอีกมากท่ีตองไดรับการปรับปรุง เอเปคตองการกระชับ

ความพยายามท่ีตองการเขาใกลเปาหมายใหไดในป ๒๕๕๘ สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือความสําคัญท่ีเอเปคยังคงมีการดําเนิน

กิจกรรมในการเสริมศักยภาพเพ่ือใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐในการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและวิธีการ

สงเสริมการปฏิรูป ทําใหการดําเนินการธุรกิจในภูมิภาคเอเปคเปนเรื่องท่ีงายข้ึน รวดเร็วข้ึนและประหยัดข้ึน  

การปรับปรุงสําหรับธุรกิจท่ีจะบรรลุเปาหมายในป ๒๕๕๘จะแสดงใหเห็นถึงผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน  

ของสินคาท่ีกําหนดเปนเปาหมายการสงออกมาและชวยลดคาใชจายท่ีสําคัญของการนําเขาและสงออกสินคา          
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ในมูลคาสูงกวา ๔๕๐ ดอลลารสหรัฐ ชวยลดคาเฉลี่ยระยะเวลาในการเริ่มตนธุรกิจในระยะเวลา ๑ สัปดาห และ 

ลดข้ันตอนโดยเฉลี่ย ๕ ข้ันตอนในการไดรับอนุญาตกอสราง  ดังนั้น ความสําคัญของเอเปคท่ียังคงตองดําเนินการ

โดยตอเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสรางเสริมประสิทธิภาพและชวยเหลือรัฐทําการปฏิรูปใหเกิดความงายข้ึน             

เร็วข้ึนและประหยัดข้ึนในการทําธุรกิจ สิ่งสําคัญคือกิจกรรมสามารถมุงหมายตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการ    

มีสวนรวมของสมาชิกเอเปคท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีไดรับประโยชนจากการสนับสนุนเพ่ิมเติมและ

ความสามารถในการสรางกิจกรรมตางๆ  

 

๑.๑ กรณีเศรษฐกิจและการพัฒนาเพ่ือการปฏิรูป EoDB  

มาตรฐานตัวชี้วัดของ  Doing Business จะมุงเนนท่ีวัฏจักรของการดําเนินธุรกิจขนาดเล็กจนถึง

ขนาดกลางภายในประเทศ โดยอยูบนสมมติฐานท่ีกําหนดไวใหเพ่ือใหเปนมาตรฐานของแตละประเทศและมุงเนน

หนวยงานภาคสวนท่ีเปนทางการ โดยมีประเทศท่ีเขารวมการจัดลําดับท้ังสิ้น ๑๘๙ ประเทศ  

แนวทางการปฎิรูป EoDB ปจจุบันของธนาคารโลก ปรากฏขอมูลดังตอไปนี้  

(๑) การเริ่มตนธุรกิจเพ่ือใหดําเนินการไดงายข้ึนท่ัวโลก โดยในป ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ ใน ๑๑๔ 

ประเทศมีการปฏิรูป ๒๓๘ กฎเกณฑซ่ึงทําใหการทําธุรกิจงายข้ึนมากกวาปท่ีแลวรอยละ ๑๘ 

(๒) คาธรรมเนียมของบริษัทซ่ึงมีแนวโนมท่ีต่ําลงกวาตารางคาธรรมเนียมท่ีอ่ืนซ่ึงทําใหเขาถึง         

ไดงาย ท่ีผานมาในเวลา 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

เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในสวนของ Doing Business ยังรวมถึงการดําเนินการปฏิรูปในสวนอ่ืนๆ

ดวย เชน  เรื่องธรรมาภิบาล สุขภาพ การศึกษาและความเทาเทียมทางเพศ 

ท้ังนี้ ธนาคารโลกไดยกตัวอยางประทศท่ีมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจไดอยางมีผลสําเร็จและ             

มีลําดับท่ีดีข้ึน ดังนี้  

- ประเทศฟลิปปนส  อยูในลําดับท่ี ๑๐๘ ในป ๒๕๕๖ ซ่ึงพัฒนาจากเดิมข้ึนมา ๒๕ ลําดับ            

โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก สภาพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

และสวนราชการท่ีรับผิดชอบงาน  EoDBเปนผูนําเขมแข็งท่ีสําคัญและมีอํานาจในการจูงใจ  มีการนํา  EoDBมาเปน

ตัวชี้วัดระหวางประเทศ  การวางแผนในการปฏิรูปและการมีสวนรวมท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางกลยุทธในการ

เขาถึงเปาหมายการเขาถึงผูมีผลประโยชนรวม รวมถึงการไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากศูนยการคลัง

ระหวางประเทศ (IFC) 
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-ประเทศโคลัมเบีย อยูในลําดับท่ี ๔๓ ในป ๒๕๕๖ ซ่ึงพัฒนาจากเดิมข้ึนมาจากลําดับท่ี๓๕ 

ตั้งแตป ๒๕๔๙  โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

กระทรวงทองเท่ียว  สภาเอกชนเพ่ือการแขงขันของประเทศ ทําใหสามารถประสบความสําเร็จไดรวดเร็ว โดยใช

กระบวนการปฏิรูปท้ังในสถาบันการศึกษาและทองถ่ินจากข้ันตอนท่ีซับซอนและใชเวลานาน  ทําใหสามารถขาม

ข้ันตอนบางอยางใหรวดเร็ว ลดระยะเวลาโดยเฉพาะดานลมละลาย และดานการคุมครองผูลงทุน 

-ประเทศเม็กซิโก อยูในลําดับท่ี ๕๓ ในป ๒๕๕๖ โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยจัดตั้ง

กรรมาธิการกิจการรัฐอยางตอเนื่องสําหรับการปรับปรุงกฎระเบียบในป ๒๕๔๓  การปฏิรูปจะมุงเนนท้ังใน

ระดับชาติและระดับทองถ่ิน  ความสามารถในการรวมกันท่ีจะแบงปนประสบการณระหวางรัฐเม็กซิกันและการ

แขงขันกันในการปฏิรูป 

 

บทท่ี ๒ เวทีพหุภาคีอ่ืนท่ีมีสวนรวมในการปฏิรูป EoDB 

  ๒.๑ เอเปคและ UNCITRAL ในการสรางสภาพแวดลอมทางกฎหมายสําหรับการทําธุรกิจ 

  คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ  (The UN 

Commission on International Trade Law; UNCITRAL ) ซ่ึงเปนกฎหมายหลักของการดําเนินการของสหประ

ประชาชาติกับเรื่องการคาระหวางประเทศ   UNCITRAL มีฉันทามติท่ีมุงเนนความสําเร็จการทํางาน โดยการริเริ่ม

และการไดรับความยินยอมโดยสมาชิกสหประชาชาติ ซ่ึงสนธิสัญญาและกฎหมายสารบัญญัติของ UNCITRAL              

ไดวางกรอบพ้ืนฐานของกฎหมายเพ่ือความกาวหนาและความทันสมัยในความรวมมือกันในเรื่องกฎหมายการคา

ระหวางประเทศ ปจจุบัน UNCITRAL ทํางานภายใต Working group ท้ัง ๖ ดาน 

  การรวมมือประสานกันระหวางเอเปคและ UNCITRAL ในการชวยปฏิรูปกฎหมายใหทาง             

เอเปคบรรลุวัตุประสงค EoDB ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contacts) ปรากฎดังนี้  

๑. เอเปค มุงไปท่ีการแกไขกระบวนการยุติธรรม  เพราะตามรายงานการประเมินของเอเปค        

ในป ๒๕๕๗ ปรากฏไดวา การพัฒนาเรื่องการบังคับคดีในกระบวนการยุติธรรมมีเพียงสวนนอย  ยังคงใชเวลา           

โดยเฉลี่ยมากกวา ๑๔ เดือนในการบังคับคดี คาใชจายการบังคับคดีโดยคิดเปนรอยละจากอัตราการไดรับชําระหนี้

โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๓๓.๔ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๒ เล็กนอย และรายงานพบวาเศรษฐกิจของเอเปคจะสามารถ         

ทํากําไรไดอยางมีนัยสําคัญหากการระงับขอพิพาทมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว นอกจากนี้จากผลการ

ประชุมสัมมนาป ๒๕๕๖ของ UNCITRAL สรุปผลไดวาประชากรในโลกมากกวา สี่พันลานคนขาดการเขาถึงใน

กระบวนการยุติธรรม 

๒.  อนุญาโตตุลาการเปนรูปแบบการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ ซ่ึงท่ัวโลกเห็นความสําคัญ

ในการใชเครื่องมืออนุญาโตตุลาการของ  UNCITRAL เนื่องจากการพิจารณาคดีแบบดั้งเดิมมีความลาชาประกอบ



-๖- 

 

กับการหยิบยกขอโตแยงอ่ืนๆเชน เขตอํานาจศาล กฎหมายท่ีเลือกใชตัดสิน 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 ในระบบท่ีทันสมัยในข้ันตอนของกฎหมายของอนุญาโตตุลาการ โดยกฎหมายแมแบบจะ

ครอบคลุมทุกข้ันตอนของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจากขอตกลง ท้ังนี้ องคประกอบ เขตอํานาจของคณะ

อนุญาโตตุลาการและขอบเขตในการแทรกแซงของศาลผานการยอมรับและการบังคับใชตามคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงฉันทามติของท่ัวโลกเก่ียวกับการปฏิบัติดานอนุญาโตตุลาการระหวาง

ประเทศ 

๕. การบังคับใหเปนไปตามขอตกลงทางอิเล็กทรอนิกส ( Enforcing E-Contacts) โดยการพัฒนา

กฎ UNCITRAL สําหรับการระงับขอพิพาททางระบบออนไลน ( Online Dispute Resolution: ODR) ดวยการ

พัฒนาการเติบโตในอนาคตทางเศรษฐกิจและพาณิชยสําหรับการคาขนาดยอม MSMEs โดยมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกับอินเตอรเนตและการคาทางอิเลคทรอนิคส ตามรายงาน  UNCITRAL ในป ๒๕๕๖ พบวา ท่ัวโลกมีผูใช

อินเตอรเนตเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๒๘ มากกวาสิบปท่ีแลว ในละตินอเมริกา มีผูใชเกินกวารอยละ ๑,๒๐๐ และเกือบ

รอยละ ๘๐๐ ในเอเชีย ความเชื่อมันของผูซ้ือและผูขายถือเปนปจจัยท่ีสําคัญและการเติบโตของระบบพาณิชย

อิเล็คทรอนิกสระหวางประเทศ ซ่ึงเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยการระงับขอพิพาททางระบบออนไลน 

นอกจากนี้ UNCITRAL ไดมีการพัฒนากฎระเบียบโดยท่ัวไปเพ่ือความรวดเร็ว ยุติธรรมโปรงใส และคาใชจายท่ีมี

ประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาทระหวางพรมแดนเพ่ือใหทันกับการเติบโตอยางรวดเร็วของระบบพาณิชย

อิเลคทรอนิคส (e-Commerce) 

๖. กฎหมายสัญญา : อนุสัญญาวาดวยการขายสินคาระหวางประเทศ ( Convention on the 

International Sale of Goods: CISG) ตามรายงานนโยบายทางเศรษฐกิจของเอเปคในดานการบังคับใหเปนไป

ตามขอตกลง ในป ๒๕๕๕ สรุปถึงกรอบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการปฏิรูปกฎหมายสัญญาอันจะ

กอใหเกิดประโยชนอยางมากในภูมิภาคเอเปค ท้ังนี้  CISG มีระบอบท่ีทันสมัย มีรูปแบบและมีความเปนธรรมใน

การทําสัญญาการขายสินคาระหวางประเทศ CISG จัดหาใหคูความ  (รวมท้ังผูท่ีทําสัญญาภายใตกฎหมายอ่ืน) 



-๗- 

 

ดําเนินการในสวนท่ีเปนกลาง ซ่ึงCISG เปนประโยชนกับธุรกิจระหวางประเทศท่ีมีขนาดเล็กโดยใหคูความทําการคา

ในสวนท่ีเปนกลาง ทําใหไมมีเรื่องความแตกตางของระบบกฎหมาย คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนและการขาดขอมูล                   

ในปจจุบันมี ๑๓ ในท้ังหมด ๒๑ ประเทศของสมาชิกเอเปคท่ีไดเขารวมการเปนคูสัญญาการคาระหวางประเทศ

หรือ  CISG 

ดังนั้น ในการพิจารณาและการยอมรับเครื่องมือ UNCITRAL จึงเปนพ้ืนฐานสําหรับการปฏิรูป

กฎหมายและโครงสรางท่ีจําเปนในการสรางสภาพแวดลอมสําหรับธุรกิจและเพ่ือใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก

ของเอเปคในการประชุมตามเปาหมายของ EoDB โดยการสรางและการดําเนินการตามกรอบกฎหมายอันเปน

พ้ืนฐานตามบทบัญญัติของ UNCITRAL ประกอบดวย 

- การเสริมกําลังและการสงเสริมการรวมเงินทุน 

- ใหธุรกิจขนาดยอมไดมีโอกาสแขงขัน 

- การสรางความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานทางการคา ไมใชดวยการ  

ชวยเหลือ  

- การใหอํานาจของสตรีในการมีสวนรวมไดอยางเต็มท่ีในการคาท่ัวโลก 

- การขยายใหทุกสวนไดเขาถึงความยุติธรรมอยางแทจริง 

 

๒.๒ EoDB โดยผานการประชุมกรุงเฮก (Hague Conventions) 

การประชุมกรุงเฮกเปนการประชุมขององคกรเอกชนระหวางประเทศ  (HCCH) เปนเครื่องมือท่ี

สําคัญในการพัฒนากฎหมายซ่ึงนํามาใชเพ่ือเพ่ิมความงายในการทําธุรกิจระหวางประเทศ ยกตัวอยางเชน              

การประชุม the Hague Apostille ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมขามพรมแดนโดยผาน

กระบวนการตรวจสอบท่ีงายกวาการประชุมอ่ืนๆ  สวนในการประชุมกรุงเฮกอ่ืนๆ ยังชวยอํานวยความสะดวก

และระงับขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประเทศในกลุมเอเปคไดออกแถลงการณในระดับรัฐมนตรีใน             

ตอนหนึ่งวา “ เอเปกไดยอมรับ การประชุม the Hague Apostille” ซ่ึงจะชวยใหความสะดวกในการทําธุรกิจ

EODB ในกลุมเอเปค โดยเปาหมายอยูท่ีบริเวณท่ีทําการคาพรมแดนระหวางประเทศและความกาวหนาในการ

เชื่อมความสัมพันธของสถาบันของเจาหนาท่ีเอเปคและสงเสริมการมีสวนรวมมากข้ึนในการประชุม ในบาง

ประเทศของกลุมเอเปค เชน ประเทศฟลิปปนสและเวียดนาม กําลังเตรียมตัวสําหรับการเขารวมการประชุม  

Apostille 

ดังนั้น การประชุมกรุงเฮกจะเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนสําหรับประเทศสมาชิกและชวยทําให 

EoDB มีความสมบูรณโดยการอํานวยความสะดวกการทําธุรกรรมขามพรมแดนและการระงับขอพิพาทซ่ึงอาจเปน

สวนหนึ่งของการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของเอเปคและโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมาย HCCH ชี้ใหเห็นถึง



-๘- 

 

ความเต็มใจในการใหความชวยเหลือทางเทคนิค รวมถึงสํานักงานภูมิภาคของเอเชียแปซิฟค (ซ่ึงจัดตั้งในฮองกง

ตั้งแตป ๒๕๕๖) และเปนโอกาสอันดีท่ีจะเพ่ิมความสัมพันธกับทางเอเปคไดมากข้ึน 

 

๒.๓ การเขาผูกพันทางสาธารณะในการกําหนดกฎระเบียบ โดยธนาคารโลก 

การเขาผูกพันทางสาธารณะในการกําหนดกฎระเบียบเปนงานวิจัยใหมตามหลักความโปรงใสการ

ใหคําปรึกษา และการปฏิบัติซ่ึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในกฎการดําเนินธุรกิจใหมของ ๑๘๓ ประเทศ             

แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยนี้ เกิดข้ึนดวยความโปรงใสและการปรึกษาพิจารณาโดยสาธารณะในการ

กําหนดกฎระเบียบ ควบคูไปกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของกฎระเบียบท่ีเสนอซ่ึงจะชวยใหปรับปรุง

คุณภาพในการกําหนดกฎระเบียบ สงเสริมความถูกตองของกฎระเบียบใหมและยอมรับโดยสาธารณะ ในสวน          

ท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอรายไดประชากรตอหัว อัตราการลงทุนท่ีสูงและการเจริญเติบโต 

ในทางการผลิต รวมถึงการสงเสริมสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันในระยะยาว  

งานวิจัยดังกลาวกระทําโดยการใชแบบสอบถามไปยังสํานักงานกฎหมายเอกชนของประเทศ

ตางๆโดยมีหัวขอคําถามหลัก ๕ ขอกลาวคือ  

(๑)ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาท่ีแจงกฎระเบียบนั้นให

สาธารณชนท่ัวไปใหทราบลวงหนาหรือไม 

(๒) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาท่ีในการเผยแพร

ขอความของกฎระเบียบท่ีเสนอหรือไม 

(๓) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาท่ีท่ีจะขอความคิดเห็น

เก่ียวกับกฎระเบียบท่ีจะเสนอจากประชาชนท่ัวไปหรือไม 

(๔) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาท่ีในการประเมิน

กฎระเบียบวามีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือไม 

(๕) ผูดําเนินการออกกฎระเบียบในเขตอํานาจศาลของประเทศคุณ มีหนาท่ีในการรายงานผลการ

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบท่ีเสนอหรือไม 

ในแตละคําถามจะมีคําถามยอยซ่ึงมีรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งในทางปฏิบัติ 

 

จากผลการสอบถามในประเทศไทยในเรื่องการเผยแพรรางกฎหมายตอสาธารณชน ปรากฎวา 

รัฐบาลจะเผยแพรการแจงเตือนซ่ึงรวมถึงเหตุผลในการรางกฎหมายซ่ึงจะปรากฏอยูบนเว็บไซตของกระทรวง          

ท่ีเก่ียวของ ถึงแมวาจะมิไดระบุไวในกฎหมาย  รัฐบาลก็กําหนดใหตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน

เก่ียวกับการออกกฎหมายนั้น แตมิใชกฎหมาย กฎระเบียบท้ังหมดท่ีจะไดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน            



-๙- 

 

ท้ังหมด ซ่ึงอาจจะเปนการเลือกจากเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ เชนเรื่องสิ่งแวดลอม การวางผังเมือง สุขภาพ  

เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒธรรม เปนตน 

ในข้ันตอไปของธนาคารโลกจะเปนระยะเวลาการใหคําปรึกษาและตรวจสอบโดยการกํากับดูแล

กฎระเบียบและผูเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค การใหรายละเอียดขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูของธนาคารโลกและ

ข้ันตอนการใหความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการและความทาทายในการใหขอมูล รวมถึงการตรวจสอบอยางตอเนื่อง

และการขยายการวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับความโปรงใสและคุณภาพในการออกกฎระเบียบท่ัวโลก 

 

บทท่ี ๓ ตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contacts)   

๓.๑ การติดตามความกาวหนาของเอเปคในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 

(Enforcing Contracts) ของกลุมประเทศสมาชิกเอเปค โดยเปรียบเทียบกับกลุมสมาชิกในภูมิภาคอ่ืน 

แมวาผลความกาวหนาของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) 

จะมีอยูไมมากนักเม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆท้ัง ๕ ดาน โดยลําดับท่ีมีการปรับปรุงจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึง ป๒๕๕๖  

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเปนข้ันตอนท่ียากซ่ึงตองผานการยินยอมของรัฐบาลในหลาย

ลําดับความทาทายอ่ืนๆรวมถึงการแกไขกฎหมายกฎระเบียบตางๆซ่ึงผานไปแลวแตยังคงไมมีการใชบังคับ                    

ท่ีเหมาะสม   ซ่ึงบอยครั้งเกิดจากการขาดทัพยากรหรือการไดขอมูลท่ีไมดีและปญหาของข้ันตอนในระบบกฎหมาย 

ซ่ึงระบบกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพจะใหความม่ันใจเก่ียวกับข้ันตอนท่ีจําเปนเพ่ือท่ีจะหาวิธีแกไขขอพิพาทใดๆ              

ดวยระยะเวลาท่ีสั้นและมีคาใชจายนอย โดยผลขอมูลข้ันตอนการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของเอเปคพบวา 

เอเปค อยูในคะแนนท่ีคอนขางดีเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืนๆและคงอยูในลําดับท่ี ๓ ท่ีมีจํานวนข้ันตอนโดยเฉลี่ย

นอยกวา ๓๕ ข้ันตอน ซ่ึงคาเฉลี่ยกลางอยูท่ี ๓๖ ข้ันตอนโดยไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากคาพ้ืนฐานจากป ๒๕๕๒ 

ในขณะท่ี  กลุมของประเทศสมาชิก OECD มีคาเฉลี่ยจํานวนข้ันตอนนอยท่ีสุดอยูท่ี ๓๑ ข้ันตอน ซ่ึงแตกตางกับ

ประเทศสมาชิก EUเล็กนอยท่ีมีคาเฉลี่ย ๓๒ ข้ันตอน ตัวเลขดังกลาวเหลานี้นับไดวามีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับ

ประเทศกลุมตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและเอเชียใตท่ีมีคาเฉลี่ยของข้ันตอนมากกวา ๔๓ ข้ันตอน                 

(ตามรายงานป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมี ๓๖ ข้ันตอน) 

ในเรื่องระยะเวลา เอเปคถือวามีผลการดําเนินการท่ีดีท่ีสุดในทุกภูมิภาคในแงของการลด

ระยะเวลาท่ีในการชําระขอพิพาททางกฎหมาย โดยเฉลี่ยอยูท่ี ๔๒๒.๘ วันและมีคากลางอยูท่ี ๔๐๖ วัน ท้ังๆท่ี           

จะดีท่ีสุดในภูมิภาคแตยังคงมีคาเฉลี่ยมากไปกวา ๑๔ เดือนในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง สมาชิกในกลุม

เอเปคมีคาเฉลี่ยเกือบรอยละ ๕๐ ท่ีเร็วกวาภูมิภาคอ่ืนในโลกท่ีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี ๖๔๓ วัน และเกินกวารอยละ ๒๐    

ท่ีเร็วกวาประเทศสมาชิก OECD มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ๕๓๐ วัน (ตามรายงานป ๒๕๕๗ ประเทศไทยใชระยะเวลา ๔๔๐ 

วัน) 



-๑๐- 

 

ในเรื่องคาใชจาย ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง คาธรรมเนียมคิดจากการ

ดําเนินการบริหารจัดการตางๆ ไดแก คาทนายความ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมและคาใชจายในการบังคับ

คดี คาเฉลี่ยของคาใชจายในกลุมประเทศเอเปคอยูในชวงกลางของทุกกลุม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรอยละ ๓๓.๔ ของมูลคา

การไดรับชําระหนี้ในป ๒๕๕๖ ซ่ึงสูงกวาป ๒๕๕๒ เล็กนอย คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกภูมิภาคในโลกคือรอยละ

๓๕.๕ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศกลุม  EU และ ประเทศสมาชิก OECD มีผลท่ีดีโดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ ๒๑.๒ และ 

รอยละ ๒๓.๘ ตามลําดับ สวนในภูมิภาคอ่ืนเชน ทะเลทรายซาฮาราอัฟริกา และเอเชียตะวันออกและแปซิฟค มีผล

เฉลี่ยท่ีแยท่ีสุด อยูท่ีรอยละ ๕๑.๖ และ รอยละ ๔๘.๖ ตามลําดับ  

ในกลุมประเทศเอเปค มีคากลางอยูท่ีรอยละ ๒๖ ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ย (รอยละ ๓๓.๔) เนื่องจาก

ปรากฎวามีคาผิดปกติของ ๒ ประเทศท่ีมีคาใชจายสูงกวารอยละ ๑๐๐ (ตามรายงานป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมี

คาใชจายรอยละ ๑๕ ของอัตราการไดรับชําระหนี้) สําหรับเอเปคและในภูมิภาคอ่ืน ไมมีประสบการณหลักในการ

เปลี่ยนแปลงคากลางของคาใชจายดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 

การบังคับใหเปนไปตามขอตกลงผานกระบวนการศาล การปรับปรุงใหการบังคับใหเปนไปตาม

ขอตกลงมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยังคงมีขอจํากัดท่ัวโลก แตในบางประเทศสมาชิกชี้ใหเห็นถึงการ

ปรับปรุงดานนี้วามีปญหาและขอจํากัดอยางไร 

กระทรวงยุติธรรมของประเทศนิวซีแลนดเตรียมพรอมเรื่องการแถลงการณผลกระทบของ

กฎระเบียบ( Regulatory Impact Statement: RIS) ในการพัฒนาการจัดการคดีแพงในศาลสูงในเดือนพฤศจิกาน 

๒๕๕๖ ซ่ึงจะมีการวิเคราะหทางเลือกเพ่ือลดระยะเวลาท่ีลาชาและสงเสริมในการใชทรัพยากรศาลใหดีข้ึน               

เพ่ือจัดการคดีแพงในศาลสูง และเพ่ือใหแนใจวาคดีมีการพิจารณาท่ีเร็วข้ึนและคาใชจายลดลง เพ่ือเปนการ

ปรับปรุงในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 

ในประเทศเปรู ไดมีการปรับปรุงในการลดระยะเวลาการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงลงไป ๒ วัน 

ในประเทศไทย เอเปคไดดําเนินการใหความชวยเหลือในการสรางเสริมประสิทธิภาพ  EoDB ใน

หลายๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contacts) ซ่ึงศาลยุติธรรมและ           

กรมบังคับคดีเปนหนวยงานหลักท่ีดําเนินการในดานดังกลาว สาธารณรัฐเกาหลีซ่ึงเปนประเทศท่ีชนะเลิศดานการ

บังคับใหเปนไปตามขอตกลงไดอาสาสมัครสงผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการเขาใหความชวยเหลือตามโครงการ

ดังกลาวในป ๒๕๕๕ เริ่มโครงการระยะท่ี ๑ ในการศึกษาวิเคราะหและประชุมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทย และ

ระยะท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดเชิญผูแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

ประเทศไทยรวมกับ ประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซีย เขารวมประชุมระหวางประเทศ ณ สาธารณรัฐ

เกาหลี ซ่ึงผลการดําเนินการท่ีผานมา มีความรวมมือกันดวยดีตลอดมาท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ 

ตลอดจนสงผูแทนเขาศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง อาทิ ศาลยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี สมาคมทนายความ เปนตน นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๕ ทางสาธารณรัฐเกาหลี       



-๑๑- 

 

ไดจัดจางบริษั ทท่ีปรึกษากฎหมายเอกชนท้ังในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือทําศึกษาวิจัยกระบวนการ

บังคับใหเปนไปตามขอตกลง ระยะเวลาท่ีดําเนินการและคาใชจายในประเทศไทย โดยวิเคราะหขอมูล อุปสรรค

ปญหาตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางแกไข โดยผลการจัดลําดับความยากงายในการประกอบธุรกิจป ๒๕๕๗ 

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับท่ี ๒๒ ซ่ึงดีข้ึนกวาอันดับในป ๒๕๕๖ อยูหนึ่งลําดับ  

 

บทท่ี ๔  การดําเนินการในกาวตอไปในโครงการ EoDBของเอเปค และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากป ๒๕๕๘ 

เม่ือเขาใกลระยะเวลาในป ๒๕๕๘ ซ่ึงจะสิ้นสุดหนาท่ีปจจุบันของการโครงการ EoDBเอเปค       

ท่ีมีเปาหมายการพัฒนาใหไปถึงไดรอยละ ๒๕ สําหรับตัวชี้วัดท้ัง ๕ ดาน สิ่งสําคัญท่ีประเทศสมาชิกในกลุมเอเปค

ตองรวมหารือตอไปคือหลังจากปดังกลาวแลว EoDB ควรพัฒนาตอไปเพ่ือความสําเร็จตามท่ีตองการ  นับตั้งแต   

ไดกอตั้งโครงการนี้ EoDB ไดเริ่มตนในการใชเครื่องมือม่ีจะใหความชวยเหลือ ดวยการอภิปรายและวิเคราะหถึง

สภาพเศรษฐกิจ การปฏิรูปกฎระเบียบตางๆท่ีสามารถชวยสปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมบนพ้ืนฐานของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายในคณะกรรมการเศรษฐกิจ การยอมรับคือมีการสนับสนุนในวงกวางและ   

จะดําเนินการEoDBตอไปภายหลังจากป ๒๕๕๘ กรณีตอไปนี้จะกลาวถึงสวนสําคัญท่ีจะไดนํามาอภิปราย กลาวคือ 

๔.๑ องคประกอบสําคัญในการอภิปราย 

ประการแรก สวนสําคัญท่ีมีการพิจารณา คือ ตั้งแตเอเปคเริ่มการดําเนินการแสดงใหเห็นวา

ตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญ ๒ สวนแรกคือ การเริ่มตนธุรกิจ และการขออนุญาตกอสราง สวนในตัวชี้วัดดานอ่ืนเปนสวน

ท่ีอยูเบื้องหลังในการปรับปรุงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรอยละ ๒๕ ในป ๒๕๕๘ อันเปนเรื่องท่ีทาทายยิ่งเพ่ือการ    

กาวไปขางหนาของเอเปค จึงควรพิจารณาทางเลือกท่ีเปนไปได ไดแก การมุงเนนไปท่ีตัวชี้วัดท้ัง ๕ ดานเดิม  หรือ

ควรดําเนินการตอไปในตัวชี้วัดใหมเทานั้น หรือ การเพ่ิมตัวชี้วัดใหมเขามาขณะท่ีตัดตัวชี้วัดอ่ืน หรือจํากัดขอบเขต

ใหแคบลงโดยตัดตัวชี้วัดบางตัว ซ่ึงการจะพิจารณาตัดตัวชี้วัดใดออกไปนั้นความสําคัญคือเม่ือตัวชี้วัดนั้นไดบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมายแลว 

ประการท่ีสอง กลุมประเทศสมาชิกเอเปค ควรอภิปรายถึงระยะเวลาท่ีจะเริ่มตนภายหลังป ๒๕๕๘ 

โดยกําหนดระยะเวลาท่ีสั้นในการดําเนินกิจกรรมในความตองการท่ีเรงดวนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดเพ่ือให

ตอบสนองตามวัตถุประสงค ขอเสียของการกําหนดระยะเวลาท่ีสั้นไป อาจทําใหประโยชนของการปฏิรูปใน

บางสวนท่ีอาจตองใชระยะในการเปนผลไดในระยะกลางหรือระยะยาวอาจไมเพียงพอตอการกําหนดไวท่ีระยะเวลา

อันสั้น แตก็อาจเปนการชวยใหประเทศตางๆจะไดเริ่มเห็นผลกระทบของการปฏิรูปกอนท่ีชวงระยะเวลาจะสิ้นสุด 

ประการท่ีสาม ควรมีการอภิปรายเปาหมายท่ีเปนไปได โดยขอไดเปรียบของการตั้งเปาหมายใน

การพัฒนา ท่ีจะชวยใหเอเปคสามารถประเมินความคืบหนาในตัวชี้วัดแตละดานและเปรียบเทียบโดยแสดงใหเห็น

อยางชัดแจง (เชน เปาหมายท่ีเปนตัวเลข) รัฐบาลอาจมีแรงจูงใจท่ีจะสนับสนุนนโยบายเพ่ือใหเขาใกลเปาหมาย  

ไดมากข้ึน การตัดสินใจท่ีกําหนดเปนเปาหมายนั้นตองคํานึงถึงความเปนไปไดท่ีจะใชวัดเพ่ือตรวจสอบวามี



-๑๒- 

 

คุณสมบัติตรงตามเปาหมายของเอเปคหรือไม และเปาหมายมีความสมดุลหรือไม เปาหมายท่ีใหญเกินไปอาจแสดง

ไดวามีความเสี่ยงและสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือ 

ประการท่ีสี่ การอภิปรายควรตรวจสอบบทบาทในการเสริมประสิทธิภาพของ EoDBภายหลังจาก

ป ๒๕๕๘ การเสริมประสิทธิภาพเปนหลักสําคัญในเอเปคในการดําเนินการ  EoDB ตั้งแตตน โดยท่ัวไปประเทศใน

กลุมเอเปคมีความกระตือรือรนในการไดรับการเสริมประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและการสรางนโยบายท่ีจะรับ           

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือประเทศตางๆจะตองรวมอภิปรายใหเกิดประโยชนและ     

มีประสิทธิภาพสูงสุดไดในการกิจกรรมตางๆท่ีเสริมประสิทธิภาพ  ซ่ึงการดําเนินการEoDB ภายหลังจากป ๒๕๕๘ 

ควรคํานึงถึงปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จและความจําเปนในการปรับเปลี่ยนเพ่ือลดหรือขจัดปจจัยตางๆท่ี 

ไมไดเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพของ EoDB ออกไป   

๔.๒ กิจกรรมท่ีชวยสรางเสริมประสิทธิภาพใหแข็งแกรง 

กรอบการทํางานท่ีสรางเสริมประสิทธิภาพในการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือเตรียมความพรอมใน

ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจ การศึกษาวิจัยทางเศรษฐกิจใน

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญโดยการวิเคราะหปญหาหลักและการใหคําแนะนําทางนโยบาย อยางไรก็ตาม การประสานความ

รวมมือในการการดําเนินกิจกรรมตองเพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับผลประโยชนในการปฏิรูป การสัมมนา ประชุม  

เชิงปฏิบัติการและการเครื่องมือการสื่อสารดวยวิธีอ่ืนๆ มีความสําคัญในการเรียนรูจากการปฏิบัติท่ีดีเลิศและ    

การเพ่ิมเติมการสนับสนุนในปจจุบันและความมุงหมายในการปฏิรูประหวางผูมีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ กิจกรรมในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ควรมีการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีของรัฐ

เก่ียวกับวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินการปฏิรูป ดานท่ีควรคํานึงถึง ตามวัตถุประสงคของผูนําคือความสําคัญ

ในการจัดลําดับเม่ือใชมาตรการ อันเปนความจําเปนในการประสานความรวมมือกับสถาบันระหวางประเทศ

ภายในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการเพ่ิมเติมกลไกการดําเนินการใหคําปรึกษากับผูมีสวนไดเสีย

ภายในประเทศซ่ึงควรครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมด 

แมวาจะมีความคืบหนาในการบรรลุผลสําเร็จของเอเปค โดยในขอเท็จจริงตามรายงานนโยบาย

ทางเศรษฐกิจป ๒๕๕๖ ระบุในแตละตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีไดสรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันท่ีจะนํามาสู

ผลประโยชนท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเปคแลว ท้ังนี้ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contracts)             

ไดดําเนินการโดยการปฏิรูปกฎหมายสัญญา การพัฒนาศูนยอนุญาโตตุลาการ และการปฏิรูปวิธีพิจารณา

ดําเนินการตามข้ันตอนแลว 

ในป ๒๕๕๖- ๒๕๕๗ EoDB ในประเทศไทยซ่ึงกรมบังคับคดีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักดาน

การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง  ไดรายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ีชวยเสริมประสิทธิภาพใหทางท่ีประชุมทราบ 

ดังนี้ 



-๑๓- 

 

(๑) การจัดตั้งศูนย  One Stop Service ใหบริการแกคูความและประชาชนท่ัวไปในการบังคับ

คดีท้ังการยึด อายัดหรือการรับเงินในคดี เพ่ือสรางความสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลา

ดําเนินการ 

(๒) การลงนัดคูความลวงหนาผานระบบอินเตอรเนต เพ่ือชวยลดระยะเวลาการติดตอ                   

เจาพนักงานบังคับคดีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ 

(๓) การนําระบบบารโคด มาใชในการคนหาสํานวนคดี ในสํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 

(๔) การแกไขกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดและการดําเนินการเพ่ือความโปรงใส 

(๕) การพัฒนาระบบการใหบริการโดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการตางๆ ในการ

บังคับคดีท่ัวประเทศ ไดแก  e-filing (การจัดการสํานวนดวยระบบอิเล็คทรอนิคส) e-service 

(การสงหมายและคูความโดยใชระบบ  GPS) , e-broadcast (การถายทอดสดการขายทอดตลาด

ทางอิเล็กทรอนิกส) และ e-payment (การจายเงินใหกับคูความทางอิเล็กทรอนิกส) 

 

๔.๓ ผลสรุปการตอบคําถามของกลุมประเทศสมาชิกเอเปค กรณีการดําเนินการภายหลังป 

๒๕๕๘ 

ทางเอเปคไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือใหประเทศในกลุมสมาชิกไดตอบคําถามเพ่ือใชในการพัฒนา

ทิศทางในอนาคต ของวาระเอเปคท่ีเก่ียวของกับ  EoDB และผลท่ีจะไดรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๒            

ณ กรุงปกก่ิง ประเทศจีน คําถามดังกลาวจะรวมประกอบดวย  

(๑) ตัวชี้วัดท่ีจะดําเนินการภายหลังในป ๒๕๕๘  

(๒) กรอบระยะเวลาและกลุมเปาหมาย 

(๓) การเสริมสรางประสิทธิภาพของ  EoDB ในอนาคต 

 แบบสอบถามดังกลาวจะสามารถประเมินไดวาการดําเนินการของเอเปคภายหลังในป ๒๕๕๘  

จะดําเนินไปในทิศทางใด หากปรากฎผลวาควรมีการนําตัวชี้วัดอ่ืนอีก ๕ ดานท่ีเหลือ ไดแก ดานจดทะเบียน

ทรัพยสิน  ดานการชําระภาษี ดานการขอใชไฟฟา ดานการคุมครองนักลงทุน และดานการแกปญหาลมละลาย          

มาดําเนินการตอภายหลังจากป ๒๕๕๘ จะตองพิจารณาตอไปวาตัวชี้วัดดานใดสมควรไดรับเลือกมาพิจารณา

ดําเนินการ ซ่ึงผลการดําเนินการโดยเฉลี่ยท่ีผานมาปรากฎวา ทางดานการแกไขปญหาลมละลายและดานการ

คุมครองนักลงทุนเปนดานท่ีมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนสวนในดานอ่ืนยังมีทิศทางการพัฒนาท่ีลดลง 

 เม่ือพิจารณาผลตามแบบสอบถามปรากฎไดวา ประเทศสมาชิกสวนใหญเห็นวาการดําเนินการ

ของเอเปคภายหลังป ๒๕๕๘ ควรเพ่ิมตัวชี้วัดดานอ่ืน ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีควรเพ่ิมมากท่ีสุดคือดานการคุมครองนักลงทุน 

ลําดับถัดลงมาคือดานการชําระภาษี การแกไขปญหาลมละลาย สวนดานท่ีเห็นวาควรเพ่ิมนอยท่ีสุดคือ                  



-๑๔- 

 

ดานการจดทะเบียนทรัพยสิน และดานการขอใชไฟฟา อีกกรณีหนึ่งท่ีประเทศสมาชิกเอเปคเห็นเปนลําดับ

รองลงมาวาควรดําเนินการตอไปภายหลังป ๒๕๕๘ คือยังคงดําเนินการตอไปในตัวชี้วัดท้ัง  ๕ ดานในปจจุบัน      

โดยมีประเทศสมาชิกเปนสวนนอยท่ีเห็นวาควรจํากัดขอบเขตและตัดตัวชี้วัดปจจุบันบางตัวออกไป หรือการตัวชี้วัด

ในปจจุบันบางตัวและเพ่ิมตัวชี้วัดใหมบางตัวซ่ึงดานท่ีเห็นวาควรตัดออกไป คือ ดานการขออนุญาตกอสราง      

ดานการไดรับสินเชื่อ และดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง สวนดานท่ีควรเพ่ิมเขามา คือดานการชําระภาษี 

และดานการคุมครองนักลงทุน 

ตามแบบสอบถามดังกลาว ประเทศสมาชิกกลุมเอเปคไดพิจารณาถึง กรอบระยะเวลท่ีจะ

ดําเนินการ โดยสมาชิกสวนใหญมีมติเห็นวา ควรขยายกรอบเวลาดารดําเนินการ  EoDB จากป ๒๕๕๘ ไปถึง       

ป ๒๕๖๑  

กลุมประเทศสมาชิกเอเปคท้ังหลายใหความเห็นวา ประเภทของกิจกรรมท่ีจะชวยเสริม

ประสิทธิภาพในการปฎิรูป  EoDB  ใหบรรลุเปนผลสําเร็จไดมากท่ีสุด คือ การจัดสัมมนาหรือการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ในสวนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเห็นวามีความสําคัญเปนลําดับรองลงมาไดแก กระบวนการวิจัย  บริการการให

คําปรึกษา และการศึกษาดูงานประเทศสมาชิกท่ีมีผลชนะเลิศ รวมถึงการแบงปนแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศหรือระบบการ

พัฒนา 

จากผลการรายงานของสํานักงาน กพร. สําหรับแนวทางการดําเนินการ  EoDB ของประเทศไทย 

ท่ีผานมาเห็นวาปจจัยหลักท่ีสงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จไดในการปฏิรูปและความทาทายของผูกําหนด

นโยบายท่ีตองเผชิญ คือ  

(๑) ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีความจําเปนอยางยิ่งในการชวยเหลือและ

ปรับปรุง เพ่ือการปรับปรุงบริการสาธารณะ 

(๒) การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบตางๆท่ียังคงเปนอุปสรรคในการดําเนินการ 

(๓) การใชระบบเทคโนโลยีและขอมูล เพ่ือประโยชนในการปฏิรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การใหความชวยเหลือหรือกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิรูปของประเทศไทย

นั้น สามารถระบุแหลงท่ีมาท่ีสําคัญไดกลาวคือ 

(๑) การมองหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือจากประเทศผูเชี่ยวชาญท่ีดีท่ีสุดในโลก               

เพ่ือชวยในการวิเคราะห และชวยเหลือในการปฏิรูป 

(๒) การไดรับงบประมาณประจําปท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการปฏิรูป 

(๓) องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะเปนปจจัยความสําเร็จ จากการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสามารถนํามาใช

ศึกษาเปนคูมือ 

ท้ังนี้ ผูแทนประเทศไทยเห็นวาการใหความชวยเหลือหรือกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ 

ท่ีเปนประโยชนมากท่ีสุด คือการไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆของประเทศท่ีมีแนวทาง         



-๑๕- 

 

การดําเนินการท่ีดีท่ีสุดในโลก นอกจากนี้ผูแทนประเทศไทยเห็นวาโครงการ EoDB ของเอเปคในปจจุบัน                   

มีความสมเหตุสมผลแลวและสามารถนําไปปรับใชได อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมกลาวคือ ประการแรก                  

กรอบระยะเวลาของตละข้ันนั้นควรกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงใหแตละประเทศสามารถปรับนําไปใชได 

ประการท่ีสองควรมีการจัดประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งกับประเทศท่ีเปนท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น            

ซ่ึงสามารถชวยรางคูมือสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป 

 

บทสรุป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการของประเทศกลุมสมาชิกเอเปควาดวย เรื่อง “การติดตามความกาวหนา

ในการดําเนินงานเก่ียวกับความยากงายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business: EoDB และ           

การประเมินเปาหมายการพัฒนา EoDB ภายในป ๒๕๕๘ สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

๑. ความสําคัญของคะแนนการจัดลําดับ ในการปรับปรุงและการเสริมสรางประสิทธิภาพการ

ดําเนินการEoDB นั้นประเทศในกลุมสมาชิกเอเปคควรมุงหมายประโยชนท่ีแทจริงในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ 

๒. ตัวชี้วัดท้ัง ๕ ดานปจจุบันควรไดรับการสนับสนุนจากเอเปคตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

รวมไปถึงการเพ่ิมเรื่องการคาและการลงทุน 

๓. กิจกรรมการเสริมสรางประสิทธิภาพตางๆนั้นควรลงไปสูบริบทในทองถ่ินดวย การศึกษาวิจัย

ควรมีผูเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงเจาหนาท่ีของรัฐจากการเรียนรูประเทศตางๆ โครงการการศึกษาดูงาน        

ในประเทศท่ีมีผลชนะเลิศควรมีคําแนะนําและสนับสนุนในการปฎิรูปใหประสบความสําเร็จ 

๔. เอเปคสนับสนุนใหประเทศตางๆใช UNCITRAL เพ่ือเปนเครื่องมืออันเปนพ้ืนฐานการทํางาน

ในการปฏิรูปกฎหมายทางเศรษฐกิจตอไป และควรมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติท่ีดีเลิศ            

(Best Practice) รวมถึงควรมีการเผยแพรสิ่งพิมพในวิธีการดําเนินการท่ีบรรลุความสําเร็จเพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง        

ใหกับประเทศอ่ืนๆ 

๕. ควรสนับสนุนใหมีการอภิปรายเพ่ือสงเสริมการใหความชวยเหลือและขยายผลการปฏิรูป

เพ่ือใหการดําเนินการดีข้ึนและประสบความสําเร็จไดเร็วข้ึน การใหความชวยเหลือแกบุคคลากรไมควรจะกระทํา

เฉพาะในผูบริหารระดับสูงหรือระดับกลางเทานั้น ตองรวมไปถึงพนักงานท่ีอยูในแถวหนาท่ีเก่ียวของกับ          

การปฏิบัติงานดวย 

๖. การคํานึงการดําเนินการในระยะท่ี ๓  (Phase III) ประเทศกลุมสมาชิกเอเปค ควรระบุ

ตัวชี้วัดท่ีตองการสรางประสิทธิภาพ แผนการดําเนินการ และนําเสนอโครงการ (กองทุนท่ีจัดตั้งยังไมมีโครงการ  

EoDB สําหรับเอเปค) ซ่ึงทางเอเปคจะไดดําเนินการสํารวจแผน ตอไป 



-๑๖- 

 

๗. การจัดโครงการฝกอบรมจะชวยใหเกิดความพยายามในการเสริมสรางประสิทธิภาพใน           

การถายโอนความรู การเสริมสรางความสามารถนี้มิไดมุงเนนเฉพาะเนื้อหาของตัวชี้วัดแตยังตองคํานึงถึง         

การดําเนินการปฏิรูปใหเกิดประสิทธิภาพดวย 

การประชุมดังกลาวได กอใหเกิดประโยชนแกผูเขารวม ประชุมเปนอยางมาก ในดานการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ  ทบทวนกิจกรรมท่ีชวยสรางเสริมประสิทธิภาพและการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

ภายในประเทศ ตลอดจนสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ EoDBในอนาคต เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางกันไปเปนขอมูลประกอบการศึกษาพัฒนาแนวทางการดําเนินการ EoDB ในประเทศไทย ได

ตอไป 

 

นางสาวอทิตยา  ทองบุญ   นิติกรชํานาญการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย       ผูรายงาน 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


