
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   กฎหมายใหม่          แก้ไข/ปรับปรุง         ยกเลิก  

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 
๑.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ  

๑.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมายของประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่แบบหรืออนุสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นสากลที่นานาประเทศให้การยอมรับ เพ่ือลดอุปสรรคจากความแตกต่างทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้มีการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการท าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Commerce) ของประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือและช่องทางธุรกิจที่ส าคัญในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งภารกิจ
ในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถให้บริการประชาชนได้ผ่านช่องทางทางออนไลน์ ซึ่งส่งผล
ส าคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อแก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank  
 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 

 เนื่องจากการด าเนินงานด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศ  
และการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถปรับระบบการให้บริการในแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมา 
เมื่ อมองภาพรวมของประเทศแล้ วพบว่ า  ยั งขาดการวางโครงสร้ า ง พ้ืนฐานทาง เทคโนโลยีที่ เป็น  
Soft Infrastructure ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

 ๑.๒  ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
  เพ่ือช่วยยกระดับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank 
เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถน าระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการแก่นักลงทุนได้ จึงจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการท าธุรกรรมแทนกระบวนการในแบบกระดาษ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลง ทุน 
ในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอาจลดลง และส่งผลต่อ
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank  
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 ๑.๓   การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง แต่ละทางเลือกมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร 
  ไม่มีทางเลือกอ่ืน  

  ๑.๔   มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 
    (๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายปัจจุบันให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอนุวัติการต่อไปในอนาคต  
   (๒) ปรับปรุงกลไกเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ....  ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการภาครัฐโดยการน าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกิจตามแนวทางการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ World Bank  

 ๑.๕   ภารกิจนั้นจะแก้ไขปญัหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด  
    การปรับปรุงหลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงกลไกที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อน
ภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จะท าให้การพัฒนาพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์   
(e-Commerce) และระบบการให้บริการในแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของภาครัฐและเอกชน ด าเนินการบนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ อันจะช่วยให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยดีขึ้น 

 ๑.๖  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
   ยกระดับขีดความสามารถของประเทศโดยการน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาเป็นกลไก
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก และนักลงทุนมีความเชื่อมั่น ในการตัดสินใจ 
เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจากมีกฎหมายและกลไกที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ 
ในประเทศไทยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
    มีส่วนช่วยท าให้การประเมินจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ  
World Bank ดีขึ้น 

 ๑.๗  การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ตา่งประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 
   เ ป็ น ไปต าม  ASEAN Economic Community Blueprint และ  Strategic thrust 1: Economic 
transformation 1.1.2 Develop a framework to facilitate transparent and harmonized ICT regulations 
ได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งปรับปรุงหรือจัดให้มีกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Contract) โดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเตรียมพร้อมอนุวัติการอนุสัญญา  
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ว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศท่ีก าหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) ใน
อนาคต เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่มีขึ้นเพ่ือรองรับการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่าง
ประเทศให้มีความชัดเจนในผลทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญาที่อยู่ต่างรัฐกัน  
 
๒.  ผู้ท าภารกิจ  

 ๒.๑  เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้ 
   เนื่ อ งจากการ พัฒนาพาณิชย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( e-Commerce)  และระบบการท า ธุ รกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีความส าคัญ จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญและกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงเป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือให้การก ากับดูแลเกิดความเป็นกลาง เช่น การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) เป็นต้น จึงไม่อาจให้เอกชนท าภารกิจนี้ได้  
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร  
  เอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่เป็นสนับสนุนการด าเนินการ  
ผ่านทิศทางการท างานที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    จ าเป็นต้องท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการส่งเสริมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินการในหลายมิติประกอบกัน 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า แต่จะมีการบูรณาการการท างานร่วมกันผ่านทิศทางการท างานที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่ 
            เนื่องจากเป็นภารกิจในภาพรวมของประเทศที่ต้องด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานหลัก 
จึงไม่อาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าภารกิจดังกล่าวโดยล าพังได้  
 
๓.  ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  

 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร  
    หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องการพัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน 
    หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ  ในเรื่องการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ภายใต้ข้อ ๖.๑๘  



๔ 
 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งอยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ และด้านเศรษฐกิจที่ให้มีการสร้างกลไก
เ พ่ือส่ ง เสริมและสนับสนุนการน า เทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้ ในการ พัฒนาประเทศ  (มาตรา ๒๕๘  
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)   

 ๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
    ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารแต่เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงต้องด าเนินการโดยตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

 ๓.๓ ในการท าภารกิจนัน้ เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้  
   เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เร่งรัดการปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย 
เ พ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่ งรวมถึง  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งนี ้เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่เอ้ือต่อการ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามปัจจัยการประเมินจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ของ World Bank จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นในขณะนี้ 

 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย  
   (ก) การใช้บังคับกฎหมาย  
    ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  
    ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................  
    ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..................................................................................  
   (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย  
     ใช้บังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
    มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด....................................  
    ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................  

 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
   เนื่องจากเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีการแก้ไข
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น 



๕ 
 
จึงต้องด าเนินการโดยการตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่อาจตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได ้

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม  
    ระบบผสม (ระบบควบคุม ก ากับ/ติดตาม และส่งเสริม)  
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว  
  เนื่องจากมาตรการหรือกลไกในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ บางส่วนต้องใช้มาตรการในเชิงส่งเสริม เช่น การออกข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) หรือข้อปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) เพ่ือกระตุ้นให้มีการน าไปใช้ แต่ในบางบริการ 
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจ าเป็นต้องใช้มาตรการในเชิงการก ากับดูแลทั้งระบบควบคุม หรือก ากับ
ติดตาม ตามความเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในการให้บริการประชาชน 

 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย  
  ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการควบคุม  
                   เนื่องจากบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบ 
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ บางบริการมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้า งจ าเป็นต้องใช้
มาตรการในเชิงการก ากับดูแลทั้งระบบควบคุม หรือก ากับติดตาม เพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
ในการให้บริการประชาชน  
  ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระท่ีเกิด

แก่ประชาชนอย่างไร  
   ไม่มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต  
  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
     มี โดยก าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่จะมีการตราขึ้น  
  ๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 
   มี โดยก าหนดในขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และจะมีการก าหนดเป็นคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร  
                   มี โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ มี  
    มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่ มี 

 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย  
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร  
           มี เนื่องจากต้องมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศ ซึ่งต้องการประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการก าหนด
ร่วมกัน  
 



๖ 
 
  ๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ ไม่ซ้ าซ้อนกัน  
   หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น.............. -...............   
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี  
   หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
   มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นองค์ประกอบ คือ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
   เ พ่ือให้มีการประสานนโยบายและเชื่อมโยงการท างานระหว่างคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่หน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

  ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
  มี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้การก ากับ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา   

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด  
 โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง   ระบบผสม 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
   โทษทางอาญาใช้เฉพาะกับการก ากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือป้องกัน 
ความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 
     อัตราโทษขึ้นอยู่กับรูปแบบการก ากับดูแลธุรกิจบริการแต่ละประเภท ดังนี้ 

• ธุรกิจบริการประเภทที่แจ้งให้ทราบ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เฉพาะเมื่อไม่แจ้งให้ทราบ / ฝ่าฝืนค าสั่งให้หยุดหรือระงับการให้บริการ / ประกอบธุรกิจ
ภายหลังการถอนการรับแจ้ง 

• ธุรกิจบริการประเภทที่ต้องมีการขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เฉพาะเมื่อไม่ขึ้นทะเบียน / ประกอบธุรกิจในระหว่างสิทธิระงับลง / ประกอบ
ธุรกิจภายหลังมีค าสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่
กฎหมายก าหนด ให้มีค าสั่งปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไ่ม่ให้น ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้บังคับ 

• ธุรกิจที่ขออนุญาต ต้องระวางโทษไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเมื่อไม่ได้ 
ขออนุญาต / ประกอบธุรกิจในระหว่างมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต / ประกอบธุรกิจภายหลังจากมีค าสั่งให้เพิกถอน
ใบอนุญาต และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่กฎหมายก าหนด ให้มีค าสั่งปรับไม่เกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่ให้น ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้บังคับ 
 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน  

 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน หรือไม่ 
  ไม่มี  



๗ 
 
 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ 
  ท านองเดียวกันที่มีอยู่..............................................-........................................................ 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า  

 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย  
       หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
     ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง  
    ผู้ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่มีการก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
    ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย.....................................................  

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว  
     ด้านเศรษฐกิจและสังคม   
   -  เชิงบวก 
      มีส่วนช่วยต่อการยกระดับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
โดย World Bank ของประเทศ จากการที่หน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาระบบการให้บริการโดยการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจตามแนวทางการประเมินจัดอันดับความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ World Bank ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบการประเทศ
ไทยสามารถท าการค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางธุรกิจที่ส าคัญในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       ประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงาน 
ของรัฐที่ก ากับดูแล 
   -  เชิงลบ 
      ไม่มี   
      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
      ไม่มี  

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
   สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่กฎหมายก าหนด    
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
  เป็นการด าเนินการเท่าที่จ าเป็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ 
กล่าวคือ เพ่ือรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (รักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ )  
การคุ้มครองผู้บริโภค (ป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน) การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น
หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน (เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)  
 



๘ 
 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ  
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรอืเป็นการอ านวย 
    ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
   ประชาชนจะได้รับการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งในการ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถท าการค้าผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) อย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด  
        เมื่อมีการวางโครงสร้าง พ้ืนฐานทางกฎหมาย โครงสร้าง พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ เป็น  
Soft Infrastructure เพ่ือรองรับการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รวมทั้งการวางระบบอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า (E-Trade Facilitation) ผ่านการน าเทคโนโลยีที่ส าคัญมาใช้ในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมท าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ  
และมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างยั่งยืน 
    การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย เพียงใด 
    เมื่อมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 
โดยน าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการย่อมช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการได้   
   ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
   ร่างพระราชบัญญัตินี้ จะมีส่วนช่วยให้การจัดอันดับความยาก -ง่ายในการประกอบธุรกิจ  
(Doing Business) ของประเทศไทยดีขึ้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามา 
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งส่งผลส าคัญต่อการท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น  
   และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด  
   เนื่องจากการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเป้าหมายส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศที่ต้องก าหนดให้มีขึ้น ย่อมเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้เหมาะสมกับประเทศ
ไทยมากยิ่งขึ้น  
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
    หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งประชาชนสะดวกในการเข้าถึง
บริการภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากมรีะบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  
   สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด  
   หน่วยงานของรัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการท าธุรกรรมในแบบกระดาษ ทั้งค่าจัดท า 
จัดส่ง และจัดเก็บ รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานจากการขาด
มาตรฐานกลาง จนท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเต็มประสิทธิภาพ 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ได้แก่  
   มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของตามแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 



๙ 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ไม่มี     

 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และการที่
ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  ร่างพระราชบัญญัตินี้จะช่วยลดงบประมาณแผ่นดินและท าให้เกิดความคุ้มค่าจากการที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีเฉพาะมีการ
ประกอบธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน   
 
๖. ความพร้อมของรัฐ  

 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ  
(ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ เนื่องจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะหน่วยงาน

เลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  มีการจัดตั้ ง โดย 
ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. . . . . ตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น รายละเอียดในส่วนก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ จึงปรากฏตามหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
  (ข) คุณวุฒแิละประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี   

   เนื่องจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  มีการจัดตั้งโดยร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น รายละเอียดในส่วนคุณวุฒิ
และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี จึงปรากฏตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
    (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย  
   เนื่องจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  มีการจัดตั้งโดยร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. . . . . ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น รายละเอียด 
ในส่วนงบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย จึงปรากฏตามหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
   ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีการรับข้อสังเกตและ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการ



๑๐ 
 
ข้าราชการพลเรือน รวมถึงส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ ซึ่งมีความเห็น ดังนี้ 
  (๑) ส านักงบประมาณ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกตว่า การก าหนดให้มี
การจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะจัดท ามาตรฐาน
เกี่ยวกับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก ากับหรือควบคุมดูแลธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานทางวิชาการ จึงไม่ควร
ก าหนดให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคล และการกู้ยืม
เงิน โดยเฉพาะกรณีที่ก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมทุน 
หากมีความจ าเป็นต้องเข้าร่วมทุนหรือกู้ยืมเงิน ก็ควรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการ
กู้ยืมเงิน 
  (๒) ส านักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่า การจัดตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะเกิดขึ้นได้
เฉพาะกรณีที่หน่วยงานนั้นจ าเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษหรืออ านาจของรัฐฝ่ายเดียวอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หากกรณีใดไม่เข้าข่ายตามหลักการนี้ต้องจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน  ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระทางนิ ติบัญญัติ
และการรักษามาตรฐานในการก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง
จ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ 
  ทั้งนี้ ในชั้นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการน าข้อสังเกตและความเห็นของ
หน่วยงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก จึงไม่ควรก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท าหน้าที่บริหารส านักงานฯ 
เพราะจะท าให้มีทั้งส่วนที่เป็นงานวิชาการและส่วนที่เป็นงานบริหารของส านักงานฯ อีกทั้งส านักงานฯ ยังมีภารกิจ
ในด้านอ่ืนนอกจากภารกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ควรก าหนดเรื่องการบริหารของส านักงานฯ เอาไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้มีการแยกบทบัญญัติเรื่อง
การบริหารส านักงานฯ เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการก ากับส านักงานฯ ท าหน้าที่บริหารและ
ก ากับการด าเนินงานโดยเฉพาะ  
  (๒) ก าหนดให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๖) ซึ่งในส่วนการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการนั้น จ าเป็นต้องใช้อ านาจรัฐฝ่าย
เดียวในการก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด จึงจ าเป็นต้องจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
  (๓) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของส านักงานในเรื่องการเข้าไปถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น 
รวมทั้งการกู้ยืมเงิน ให้กระท าได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยตัดข้อยกเว้นที่ไม่ต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอีก โดยหากประสงค์จะให้มีการยกเว้นการด าเนินการ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ก็ให้ไปด าเนินการยกเว้นตามกฎหมายนั้นแทน  
(ร่างมาตรา ๗)  



๑๑ 
 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
   วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
       ได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย (รายละเอียดตามข้อ ๑๐) ตลอดจนการเผยแพร่แนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านกิจกรรมการบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง   
   การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
      ในระหว่างกระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติได้จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความเห็น
จากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (https://ictlawcenter.etda.or.th) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th) 
และ เว็ บ ไซต์ การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นกฎหมายไทย  www.lawamendment.go.th อันประกอบ ด้ ว ย 
ร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะรัฐมนตรีรับหลักการ และร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และร่างพระราชบัญญัติที่มีการปรับปรุงตามผลการรับฟังความคิดเห็น 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย  

 ๗.๑ มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนนิการกับ
หน่วยงานนั้นอย่างไร 
  ไม่มี 

 ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
  มี เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท างานร่วมกัน เพ่ือให้การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน  

 ๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
   มี โดยเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ที่มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้อง  

 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม  
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกฎหมายกลางที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้สามารถ
ด าเนินการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จึงก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขโดยร่างพระราชบัญญัตินี้ จึงก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการเช่นกัน นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

http://www.lawamendment.go.th/


๑๒ 
 
สังคม เป็นผู้รักษาการร่างพระราชบัญญัตินี้ร่วมด้วย เพ่ือให้เป็นผู้รับผิดชอบในช่วงการเปลี่ยนแปลงของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  

 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  
   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   ไมม่ีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
    มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

 ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องใดบ้าง 
   มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนที่ก ากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   แต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด  
   ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดระยะเวลาในด าเนินการและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ เช่น  
การรับแจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการรับแจ้งนับตั้งแต่วันที่มีการแจ้ง หรือการขึ้นทะเบียน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาการรับขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว และการขออนุญาต 
ให้ระยะเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของธุรกิจบริการทีอ่าจมีเงื่อนไขในการตรวจพิจารณาท่ีแตกต่างกัน   
  ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม อย่างไร 
   ในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ต้องสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม  
  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร  
           ไม่มี   

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
          มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจการด า เนินงานของส านั กงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คอยดูแลโดยให้มีการรับและน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และส านักงาน
ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ก าหนดให้มี
กระบวนการประเมินการด าเนินงานโดยบุคคลภายนอก พร้อมต้องจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปี  
เพ่ือเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน   
 



๑๓ 
 
 
 
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

มี โดยก าหนดให้มีวิธีการแก่ประชาชนที่พบเห็นว่าส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส านักงานทราบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง  
 ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรองนั้น หรือไม่  
  มีการจัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรอง ดังนี้  

ที่ ร่างมาตรา กฎหมายล าดับรอง สาระส าคัญ ระยะเวลา 
๑ มาตรา ๑๒ แก้ไข  

มาตรา ๓๒ , ๓๓  
พระราชกฤษฎีกาเพื่อ
ก าหนดประเภทธุรกิจบริการ
ท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้น
ทะเบียน หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาต พร้อมหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ประกอบธุรกิจ 

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การประกอบธุรกิจบริการ เช่น 
คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจบริการ 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแล รวมถึง
หลักเกณฑ์การห้ามประกอบธุรกิจ การ
พักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  

เมื่อมีความจ าเป็น 
ต้องประกาศ
ประเภท และ
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข  
การก ากับดูแล 
การประกอบ
ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒ มาตรา ๑๓ 
เพิ่มเติม  
มาตรา ๓๓/๑ 

๓ มาตรา ๑๔ แก้ไข
มาตรา ๓๔ 

๔ มาตรา ๑๕ 
เพิ่มเติม  
มาตรา ๓๔/๑ 

ประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือประกาศหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการ เพื่อก าหนด
รายละเอียดการก ากับดูแล
ธุรกิจบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม 

เพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติมจากพระราชกฤษฎีกา  
 

เมื่อมีความจ าเป็น 
ต้องประกาศ
ประเภท และ
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการก ากับ
ดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๕ มาตรา ๑๗ แก้ไข
มาตรา ๓๖ 

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งประธาน
กรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก าหนดคุณสมบัติและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ รวมถึงวิธีการได้มาซึ่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่
พระราชบัญญัต ิ
ใช้บังคับ 



๑๔ 
 
 
 
 

  ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควร  อย่างไร  
  มี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งการออก
ประกาศเพ่ือก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งการตราอนุบัญญัติต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่
กฎหมายก าหนด  
 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น  
        มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
  รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย 

 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว  

 
 
 
ลงชื่อ............................................................ 
              (นางสุรางคณา วายุภาพ)  

                             ผู้อ านวยการ 
      ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
                                    ตุลาคม   ๒๕๖๑               

 

ส านักกฎหมาย  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
โทร. ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ ต่อ ๙๐๗๐๓ (นางสาวพลอย เจริญสม)
    
โทรสาร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๐๐ 


