หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
 กฎหมำยใหม่
แก้ไข/ปรับปรุง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยกเลิก

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อยกระดับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รองรับ
กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) จึงมีควำมจำเป็นต้องวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
Soft Infrastructure อั น เป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นำ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำธุ ร กรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนกำรกำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรม
ทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ อำทิ ธุร กิจ บริ กำรเกี่ย วกั บ กำรลงลำยมื อชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Digital Signature) โดย
หน่วยงำนที่มีกลไกและกระบวนกำรดำเนินงำนที่สำมำรถก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เนื่องจำกในปัจจุบันประเทศไทยขำดหน่วยงำนหลั กทำหน้ำที่กำรกำกับ ดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และโดยที่ธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์บำงประเภทอำจมีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง จึงมีควำมจำเป็นต้องให้มี
หน่วยงำนทำหน้ำที่กำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันงำนด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
รวมทั้งรับผิดชอบงำนด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน Soft Infrastructure ตำมนโยบำยกำรพัฒ นำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่อช่วยยกระดับกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank
เนื่องจำกปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินมีหลำยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรที่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนสำมำรถนำ
ระบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์ มำใช้ในกำรให้ บริกำรแก่นักลงทุนได้ จึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งปรั บปรุง
กฎหมำยเพื่อเอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจ โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกำร
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรทำธุรกรรมแทนกระบวนกำรในแบบกระดำษ รวมทั้งมีหน่วยงำนที่ควำมพร้อมเป็น
กลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน Soft Infrastructure อันจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้แก่นักลงทุนในกำรตัดสินใจเข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทย
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในกำรตัดสินใจเข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทยอำจลดลง และส่งผล
ต่อกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่มีทำงเลือกอื่น

๒

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
ก ำหนดให้ มี ห น่ ว ยงำนส ำหรั บ ท ำภำรกิ จ วำงโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรท ำธุ ร กรรม
ทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละพำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเฉพำะโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ น Soft Infrastructure
และกำรกำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ยกระดั บ กำรท ำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละพำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประเทศไทย รองรั บ
กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
กำรปรับปรุงกลไกและหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนภำรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม
ทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ จะทำให้ กำรพัฒ นำพำณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบกำรให้ บริก ำร
ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของภำครัฐและเอกชน ดำเนินกำรบนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีที่เ ป็นที่ยอมรับ
อันจะช่วยให้กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนในกำร
เข้ำมำลงทุนในประเทศไทยดีขึ้น
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
ยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศโดยกำรนำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มำเป็น
กลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยผู้ประกอบกำรไทยในตลำดโลก และนักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในกำรตัดสินใจ
เข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น จำกกำรมีกลไกกำรทำงำนของหน่วยงำนของรัฐที่พร้อม ช่วย
อำนวยควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจในประเทศไทยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
มี ส่ วนช่ วยท ำให้ กำรประเมิ น จั ดอั นดั บควำมยำก-ง่ ำยในกำรประกอบธุ รกิ จ (Doing Business) ของ
World Bank ดีขึ้น
๑.๗ การทาภารกิ จสอดคล้ องกั บพั นธกรณี และความผู กพั นตามหนั งสื อสั ญญาที่ ประเทศไทยมี ต่ อ รั ฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่มี
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่ อ งจำกกำรพั ฒ นำพำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Commerce) และระบบกำรท ำธุ ร กรรม
ทำงอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ของประเทศที่มีควำมสำคัญ จำเป็นต้องมีกำรกำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญและกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
จึงเป็นหน้ำที่และอำนำจของหน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรกำกับดูแลเกิดควำมเป็นกลำง เช่น กำรกำกับดูแล
ของธนำคำรแห่งประเทศ (ธปท.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น จึงไม่อำจให้เอกชนทำ
ภำรกิจนี้ได้
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
เอกชนจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ ในฐำนะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยมีหน่วยงำนของรัฐทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ผ่ำนทิศทำงกำรทำงำนที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน

๓

๒.๒ เมื่อค านึงถึงประสิทธิ ภ าพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริ การประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
จ ำเป็ น ต้องทำงำนร่ ว มกัน กับ หน่ ว ยงำนภำครัฐ ต่ ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกกำรส่ งเสริม พำณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินกำรในหลำยมิติประกอบกัน
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ แต่จะมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันผ่ำนทิศทำงกำรทำงำนที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
เนื่องจำกเป็นภำรกิจในภำพรวมของประเทศที่ต้องดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐที่เป็นหน่วยงำนหลัก
จึงไม่อำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำภำรกิจดังกล่ำวโดยลำพังได้
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องกำรพัฒนำ ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงอุตสำหกรรมขนำดกลำง ขนำดย่อม และ
วิสำหกิจชุมชน
 หน้ า ที่ ข องรั ฐ และแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ในเรื่ อ งกำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ตำมนโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีกำรแถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ภำยใต้ข้อ ๖.๑๘
 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในเรื่ อ งยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๑ ด้ ำ นควำมมั่ น คง ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๒ ด้ ำ นกำรสร้ ำ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และยุทธศำสตร์ ที่ ๖
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ในเรื่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งอยู่
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เรื่อง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน และยุทธศำสตร์ที่
๗ เรื่อง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
 แนวทางการปฏิ รู ป ประเทศ ในเรื่ อ งกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ ใ ห้ มี ก ำรน ำเทคโนโลยี ที่
เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ และในด้ำนเศรษฐกิจ ที่
ให้มีกำรสร้ำงกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับ สนุนกำรนำเทคโนโลยีส มัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ (มำตรำ ๒๕๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่อำจใช้มำตรกำรทำงบริหำรแต่เพียงอย่ำงเดียวได้ เนื่องจำกเป็นกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐที่เพื่อทำ
หน้ำที่กำกับดูแลธุรกิจบริกำรที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อำนำจรัฐในกำรดูแลเพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจที่อำจเกิดขึ้น ดังเช่น กำรกำกับดูแลของ ธปท. หรือ คปภ.
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐ ที่เร่งรัดปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมำยเพื่อเอื้อ
ต่อกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่กฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
เพื่อให้มีหน่วยงำนทำภำรกิจดังกล่ำว จึงเป็นเรื่องที่มีควำมจำเป็นต้องตรำกฎหมำยในขณะนี้
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๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐที่มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทัน ทีที่ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เนื่องจากเป็น กฎหมำยกลำงเกี่ยวกับกำร
จัดตั้งหน่วยงำนทำหน้ำที่สนับสนุนกำรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจตำม
แนวทำงกำรประเมินควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ World Bank ซึ่งถือเป็น
เรื่องเร่งด่วนตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด ...................................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ............................................
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจำกเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง หน่วยงำนของรัฐ ที่มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป จึงไม่อำจ
ดำเนินกำรโดยกำรตรำเป็นกฎหรือระเบียบในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กำกับ/ติดตำม (ข้ำมไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
 ระบบผสม (ระบบควบคุม กำกับ/ติดตำม และส่งเสริม)
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจำกมำตรกำรหรือกลไกในกำรพัฒนำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบกำรทำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ บำงส่วนต้องใช้มำตรกำรในเชิงส่งเสริม เช่น กำรออกข้อเสนอแนะ
(Recommendation) หรือข้อปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อกระตุ้นให้มีกำรนำไปใช้ แต่ในบำงบริกำรที่มี
ผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำงจำเป็นต้องใช้มำตรกำรในเชิงกำรกำกับดูแลทั้งระบบควบคุม หรือกำกับ
ติดตำม ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ตำมที่ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... กำหนด โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย ปรำกฏตำมหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ
ควำมจำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist) ของร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระ
ที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
-
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๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
การตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่
มีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร
มีความจาเป็นอย่างไร
เพื่อทำหน้ำที่กำกับกำรทำภำรกิจของหน่วยงำนให้ดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มีอำนำจซ้ำซ้อน
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น.............. -...............
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นองค์ประกอบ คือ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง และผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เพื่ อ ให้ มี ก ำรประสำนนโยบำยและเชื่ อ มโยงกำรท ำงำนระหว่ ำ งคณะกรรมกำรธุ ร กรรม
ทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ และกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม รวมถึงหน่ว ยงำนที่ทำหน้ำที่ห น่ว ยงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
ไม่มีบทบัญญัติให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่ ในกำรใช้ดุลพินิจ ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ จึงไม่มีกรอบหรือแนว
ทำงกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทำงอำญำ
โทษทำงปกครอง
ระบบผสม
ไม่มีกำรกำหนดโทษทำงอำญำและโทษทำงปกครองไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน หรือไม่
ไม่มี
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๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
ไม่มี
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย .......................................................
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- เชิงบวก
กำรยกระดับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งส่งผล
ต่อกำรจั ดอัน ดับ ควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศ โดย World Bank
ย่อมส่งผลดีต่อกำรพัฒนำประเทศและกำรประกอบกิจกำรของภำคเอกชน
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชนทุกภำคส่วน
- เชิงลบ
ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ไม่มี
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ประชำชนจะได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น
ทั้งในด้ำนกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน รวมถึงมีส่วนช่วยในกำรเปิดตลำดผู้ประกอบกำรไทย
สู่ตลำดอำเซียนและตลำดโลกในกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
ทีม่ ีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
กำรวำงรำกฐำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีที่เป็น Soft Infrastructure ตำมนโยบำย
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับกำรส่งเสริมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รวมทั้ง
กำรวำงระบบอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (E-Trade Facilitation) ผ่ำนกำรนำเทคโนโลยีที่สำคัญมำใช้ในกำร
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ทำธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ย่ อมทำให้ เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนและผู้ ประกอบกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และมีส่วนช่วยให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจหรือสังคมอย่ำงยั่งยืน
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
เมื่ อมี กำรวำงระบบโครงสร้ ำงพื้ นฐำนเพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุ รกิ จ ของ
ภำคเอกชน โดยนำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริกำรย่อมช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลำ และต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำรได้
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด
ร่ ำงพระรำชบั ญญัตินี้ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ำรจั ด อั น ดั บ ควำมยำก-ง่ ำ ยในกำรประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ของประเทศไทยดี ขึ้ น และช่วยสร้ำงควำมเชื่ อมั่นให้ แก่นั กลงทุ นในกำรตั ดสิ นใจเข้ ำมำ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งส่งผลสำคัญต่อกำรทำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศดีขึ้น
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
เนื่องจำกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิ กส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็นเป้ำหมำยสำคัญของแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่ต้องกำหนดให้มีขึ้น ย่อมเป็นกำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อให้
เหมำะสมกับประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนของรัฐโดยนำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้
ในกำรให้บริกำร จะทำให้ หน่วยงำนของรัฐสำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งประชำชน
สะดวกในกำรเข้ำถึงบริ กำรภำครัฐ มำกขึ้น เนื่องจำกมีระบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิท ธิภ ำพ
ในกำรให้บริกำรหน่วยงำนของรัฐ
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
กำรพั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำรโดยน ำระบบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำใช้ ใ นกำรให้ บ ริ กำร
จะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนในกำรทำธุรกรรมในแบบกระดำษ ทั้งค่ำจัดทำ จัดส่ง และจัดเก็บ รวมทั้ง
ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรดำเนินงำนจำกกำรขำดมำตรฐำนกลำง จนทำให้
ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเต็มประสิทธิภำพ
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ได้แก่
วิ ธี ก ำรและระยะเวลำกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกำรด ำเนิ น งำนตำมภำรกิ จ ให้ มี ก ำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนโดยบุคคลภำยนอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้กำกับดูแลภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปี และจะต้องจัดทำรำยงำนกำร
ดำเนินงำนประจำปีเผยแพร่ต่อสำธำรณชนด้วย
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่มี
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
กรอบกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้จะช่วยให้กำรใช้งบประมำณเพื่อกำรผลักดัน
กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรกำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
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มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่ งขึ้น อย่ ำงไรก็ดี ส ำนั กงำนพัฒ นำธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ ตำมร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ นี้
มี ภ ำระงำนที่ ต้ อ งด ำเนิ น งำนเพิ่ ม ขึ้ น จำกภำระงำนเดิ ม ของส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์ ก ำรมหำชน) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงทำให้อำจต้องมีกำรพิจำรณำเพิ่มเติมกรอบอัตรำกำลัง และงบประมำณ
เพื่อให้เหมำะสมต่อภำรกิจกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ไม่เกินประมำณ ๓๐๐ อัตรำ โดยเพิ่มเติมจำกกรอบอัตรำกำลังของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ที่มีจำนวน ๑๙๘ อัตรำ อีกประมำณ ๑๐๒ อัตรำ ภำยใน ๓ ปีนับจำกมีกำร
จัดตั้ง โดยอำจเพิ่มเติมเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี
(ข) คุณวุฒแิ ละประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
ก ำหนดให้ ก รรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมกำรก ำกั บ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ต้องเป็ น ผู้ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ ในด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์
ด้ำนวิทยำศำสตร์ หรื อด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน และกำหนดให้ ผู้ อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ใ นด้ ำ น
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนักงำน ส่วนเจ้ำหน้ำที่จะประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ
ทั้งด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ กฎหมำย เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มำตรฐำน ตลอดจน
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรจัดกำรงำนของสำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้กำหนดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นงบดาเนินงาน
จานวน และงบลงทุนจานวน
ปั จ จุ บั น ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ำรมหำชน) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับ
งบประมำณโดยเฉลี่ยปีละประมำณ ๔๐๐ ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกภำระงำนที่ต้องดำเนินงำนเพิ่มขึ้น ตำมที่
กำหนดในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ จึงจำเป็นต้องมีกำรเพิ่มเติมงบประมำณบำงส่วน โดยจะใช้งบประมำณรวม
ปีละ ๕๐๐ ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ล้ำนบำท ดังนั้น ในช่วงระยะห้ำปีแรกของกำรบังคับใช้กฎหมำยน่ำจะต้อง
ของบประมำณเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกินประมำณ ๒,๐๐๐ ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม งบประมำณในส่วนนี้ยังไม่
รวมถึงกำรพัฒนำระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ เช่น ระบบ Platform รองรับกำรทำพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระบบ E-Trade Facilitation ของสินค้ำและบริกำรประเภทต่ำง ๆ ที่ปัจจุบัน
มี ก ำรเริ่ ม ต้ น ส ำหรั บ สิ น ค้ ำ บำงส่ ว นไปแล้ ว หรื อ ระบบกำรดู แ ลควำมมั่ นคงปลอดภัย ทำงไซเบอร์ ซึ่ ง กำร
ดำเนินกำรในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรผลักดัน ของรัฐบำลและจะเป็นกำรทำงำนร่วมกันกับภำคเอกชนใน
กำรพัฒนำระบบต่ำง ๆ เหล่ำนี้
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๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๘ ได้มีกำรรับข้อสังเกต
และควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน สำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน รวมถึงสำนักงบประมำณ และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรกำหนดอัตรำกำลังและงบประมำณ ซึ่งมีควำมเห็น ดังนี้
(๑) สานักงบประมาณ เห็นชอบในหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกตว่ำ กำรกำหนดให้
มีกำรจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชน
เพื่อให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะจัดทำมำตรฐำน
เกี่ยวกับกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำกับหรือควบคุมดูแลธุรกิจบริกำร ซึ่งมีลักษณะเป็นงำนทำงวิชำกำร จึงไม่
ควรกำหนดให้สำนักงำนมีอำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรถือหุ้น เข้ำเป็นหุ้นส่วน เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคล และ
กำรกู้ยืมเงิน โดยเฉพำะกรณีที่กำหนดให้คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์มีอำนำจกำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
เข้ำร่วมทุน หำกมีควำมจำเป็นต้องเข้ำร่วมทุนหรือกู้ยืมเงิน ก็ควรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรร่วมทุนหรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงิน
(๒) สานักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่ำ กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชนตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะจะเกิดขึ้นได้
เฉพำะกรณีที่หน่วยงำนนั้นจำเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษหรืออำนำจของรัฐฝ่ำยเดียวอันกระทบต่อสิทธิและเสรี ภำพ
ของประชำชน หำกกรณีใดไม่เข้ำข่ำยตำมหลักกำรนี้ต้องจัดตั้งเป็นองค์กำรมหำชน ทั้งนี้ เพื่อลดภำระทำง
นิ ติบั ญญัติและกำรรั กษำมำตรฐำนในกำรกำกับดูแลหน่ว ยงำนของรัฐ ตำมมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๓
เมษำยน ๒๕๕๐ เรื่องจำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐ
ทั้งนี้ ในชั้นกำรพิ จำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้มีกำรนำข้อสังเกตและควำมเห็น
ของหน่วยงำนดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้
(๑) ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขึ้ น โดยกำรจั ด ท ำร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง เนื่องจำก
เนื้อหำสำระของกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นกฎหมำยกลำงที่กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ กำรท ำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น หลั ก จึ ง ไม่ ค วรก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรธุ ร กรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้ำที่บริหำรสำนักงำนฯ เพรำะจะทำให้มีทั้งส่วนที่เป็นงำนวิชำกำรและส่วนที่เป็นงำนบริหำร
ของสำนักงำนฯ อีกทั้งสำนักงำนฯ ยังมีภำรกิจในด้ำนอื่นนอกจำกภำรกิจด้ำนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ควร
กำหนดเรื่ องกำรบริ ห ำรของส ำนั กงำนฯ เอำไว้ในร่ำงพระรำชบั ญญั ติว่ำ ด้ว ยธุ รกรรมทำงอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้มีกำรแยกบทบัญญัติเรื่องกำรบริหำรสำนักงำนฯ เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง
โดยมีคณะกรรมกำรกำกับสำนักงำนฯ ทำหน้ำที่บริหำรและกำกับกำรดำเนินงำนโดยเฉพำะ
(๒) ก ำหนดให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ล
กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ร่ำงมำตรำ ๖) ซึ่งในส่วนกำรกำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำรนั้น จำเป็นต้องใช้
อำนำจรัฐฝ่ำยเดียวในกำรกำกับดูแลให้กำรประกอบธุ รกิจบริกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
จึงจำเป็นต้องจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ

๑๐

(๓) แก้ไขอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนในเรื่องกำรเข้ำไปถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น
รวมทั้งกำรกู้ยื มเงิน ให้ กระทำได้เฉพำะตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยตัดข้อยกเว้นที่ไม่ต้อง
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐอีก โดยหำกประสงค์จะให้มีกำรยกเว้น
กำรดำเนินกำรกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ ก็ให้ไปดำเนินกำรยกเว้นตำมกฎหมำย
นั้นแทน (ร่ำงมำตรำ ๗)
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ได้มีกำรสื่อสำรสร้ำงเพื่อควำมรู้และควำมเข้ำใจผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเปิดรับฟังควำม
คิดเห็นจำกประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย (รำยละเอียดตำม
ข้อ ๑๐) ตลอดจนกำรเผยแพร่ข้อมูลของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ผ่ำนกิจกรรมกำรบรรยำยเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐบำลและภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ในระหว่ำงกระบวนกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติ ได้จัดให้มีช่องทำงในกำรเผยแพร่และรับฟัง
ควำมเห็ น จำกประชำชนอย่ ำงกว้ำงขวำง โดยกำรเผยแพร่ ผ่ ำนเว็บ ไซต์ ของส ำนักงำนพัฒ นำธุรกรรมทำง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์กำรมหำชน) (https://ictlawcenter.etda.or.th) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ
(http://www.krisdika.go.th) และเว็บไซต์กำรรับฟังควำมคิดเห็นกฎหมำยไทย (www.lawamendment.go.th)
ทั้งนี้ เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับ ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนประจำปี พร้อมทั้งผลงำนและรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่ มี เนื่ อ งจำกก ำหนดให้ โ อนบรรดำกิ จกำร ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หน้ ำ ที่ หนี้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ลู ก จ้ ำ ง และ
งบประมำณของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ไปเป็นของสำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มี เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องทำงำนร่วมกัน เพื่อให้กำรส่งเสริมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยโดยหน่วยงำนของรัฐ เป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มี โดยเป็ น กำรบู ร ณำกำรกำรท ำงำนร่ว มกันภำยใต้ แผนยุ ทธศำสตร์ เ กี่ยวกับ กำรทำธุร กรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ที่มีกำรกำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การกาหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดั งกล่า วเป็น ผู้รั กษาการตามกฎหมายเนื่องจากรัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
ในร่ำงกฎหมำยนี้มิได้มีเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ที่จะมี ผลกระทบต่อ
ประชำชนโดยตรง
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร
ไม่มี
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
ไม่มี
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
มี ร ะบบกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนพั ฒ นำธุ ร กรรม
ทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นฐำนะหน่ ว ยงำนเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำรธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่มีคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์คอยดูแลโดยให้มีกำรรับและนำนโยบำยของรัฐบำลไปปฏิบัติอย่ำง
ถูกต้อง และสำนักงำนยังอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นอกจำกนี้ กำหนดให้มีกระบวนกำรประเมินกำรดำเนินงำนโดยบุคคลภำยนอก พร้อมต้องจัดทำรำยงำนกำร
ดำเนินงำนประจำปี เพื่อเผยแพร่รำยงำนนี้ต่อสำธำรณชน
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
มี โดยกำหนดให้มีวิธีกำรแก่ประชำชนที่พบเห็นว่ำสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
หรือเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนไม่ได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง นโยบำยของ
รัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำมำรถแจ้งเหตุดังกล่ำวให้สำนักงำนทรำบได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
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๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้ จั ดทาแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคั ญของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มีกำรจัดทำแผนในกำรจัดทำกฎหมำยลำดับรอง กรอบระยะเวลำ ตลอดจนกรอบสำระสำคัญของ
กฎหมำยลำดับรอง ดังนี้
ที่ ร่างมาตรา กฎหมายลาดับรอง
สาระสาคัญ
ระยะเวลา
๑ มำตรำ ๗ ข้อบังคับหรือระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์กำรเข้ำถือหุ้น
คณะกรรมกำรกำหนด
เกี่ยวกับกำรกำหนด
กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกำรเข้ำร่วม ระเบียบภำยใน ๑๘๐ วัน
หลักเกณฑ์กำรถือหุ้น
ทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจกำรที่
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงำน ประกำศใช้
เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคล และกำรกู้ยืมเงิน เพื่อประโยชน์
อื่น และกำรกู้ยืมเงิน
ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ของสำนักงำน โดยเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๒ มำตรำ ๑๖ ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทำง
คณะกรรมกำรกำหนด
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับวิธีกำรประชุมของ
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
เกี่ยวกับกำรประชุมของ คณะกรรมกำร ซึ่งรวมถึงวิธีกำรทำง หลังจำกพระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำร
อิเล็กทรอนิกส์
ประกำศใช้
๓ มำตรำ ๑๗ ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดโครงสร้ำงกำรจัดแบ่งส่วน
คณะกรรมกำรกำหนด
เพื่อจัดแบ่งส่วนงำน
งำนภำยในองค์กร และขอบเขต
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
และขอบเขตอำนำจ
อำนำจหน้ำที่ของส่วนงำน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
หน้ำที่
ประกำศใช้
ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนใน
คณะกรรมกำรกำหนด
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ส่วนที่เกี่ยวกับกำรเงิน บัญชี
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
เกี่ยวกับกำรเงิน
ทรัพย์สินของสำนักงำน ตลอดจน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
กำรรับและเก็บรักษำเงิน
ประกำศใช้
ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
คณะกรรมกำรกำหนด
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ บริหำรงำนบุคคลในสำนักงำนเพื่อให้ ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
เกี่ยวกับบริหำรงำน
กำรบริหำรงำนบุคคลมีประสิทธิภำพ หลังจำกพระรำชบัญญัติ
บุคคล
รวมทั้งมีกรอบมำตรฐำนในกำร
ประกำศใช้
กำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ตลอดจน
สิทธิประโยชน์อื่น
ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
เป็นไปตำม พ.ร.บ.
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรพัสดุ
บริหำรพัสดุของสำนักงำนให้เกิด
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ประโยชน์สูงสุด
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓

ที่

ร่างมาตรา

๔ มำตรำ ๑๘

๕ มำตรำ ๑๙

๖ มำตรำ ๒๓

๗ มำตรำ ๒๖

๘ มำตรำ ๒๗

กฎหมายลาดับรอง
สาระสาคัญ
ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ตรวจสอบภำยในเพื่อเป็น
กำรตรวจสอบภำยใน
หลักประกันขององค์กรในด้ำนกำร
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ของระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม
ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน
เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสำนักงำน
ข้อบังคับคณะกรรมกำร กำหนดสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่และ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ลูกจ้ำง และบุคคลในครอบครัว
ด้ำนสวัสดิกำร
เกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยเหลือ
อื่นใดที่สำนักงำนเห็นควรกำหนดให้
ข้อบังคับหรือคำสั่ง
กำหนดอำนำจหน้ำที่ จำนวน
คณะกรรมกำรเพื่อ
คณะอนุกรรมกำรและกำรปฏิบัติ
องค์ประกอบ วิธีกำร
หน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
แต่งตั้งและอำนำจหน้ำที่
ของคณะอนุกรรมกำร
ระเบียบว่ำด้วยเบี้ย
กำหนดหลักเกณฑ์รำยละเอียด
ประชุมและค่ำตอบแทน เกี่ยวกับกำรได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำร
กรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ประธำนอนุกรรมกำร และ
อนุกรรมกำร
ข้อบังคับหรือระเบียบ กำหนดระยะเวลำและวิธีกำร
คณะกรรมกำรเกี่ยวกับ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กำรกำหนดหลักเกณฑ์ ผู้อำนวยกำร
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของ
ผู้อำนวยกำร
คำสั่งเกี่ยวกับกำรมอบ กำหนดแนวทำงกำรมอบอำนำจของ
อำนำจให้บุคคลอื่น
ผู้อำนวยกำรให้บุคคลใดปฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำนแทน
เฉพำะอย่ำงแทน
ผู้อำนวยกำร
ข้อบังคับหรือระเบียบ กำหนดอัตรำเงินเดือนและประโยชน์
คณะกรรมกำรเกี่ยวกับ ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยกำรให้
กำรกำหนดหลักเกณฑ์ เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
อัตรำเงินเดือนของ
ผู้อำนวยกำร

ระยะเวลา
คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้

คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้
คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้
คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้
คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้
ผู้อำนวยกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้
คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้

๑๔

ที่ ร่างมาตรา กฎหมายลาดับรอง
๙ มำตรำ ๓๐ ระเบียบคณะกรรมกำร
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรบัญชี

สาระสาคัญ
กำหนดแบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรบัญชีของสำนักงำน ให้เป็นไป
ตำมหลักสำกล

ระยะเวลา
คณะกรรมกำรกำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้

ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
อยู่ ร ะหว่ำงดำเนิ น กำร ทั้งนี้ บทเฉพำะกำลให้ บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศที่ออกตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมี
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร
มี โดยกำรตรำอนุบัญญัติจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสำนักงำน นโยบำยของ
รัฐบำล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
รำยละเอียดของกำรรับฟังควำมคิดเห็น ปรำกฏตำมสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นแนบท้ำย
ขอรับรองว่ำกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติได้ดำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่อง
และกำรประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

ลงชื่อ............................................................
(นำยชัยชนะ มิตรพันธ์)
รองผู้อำนวยกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
สิงหำคม ๒๕๖๑

สำนักกฎหมำย
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
โทร. ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ ต่อ ๙๐๗๐๓ (นำงสำวพลอย เจริญสม)
โทรสำร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๐๐

