
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

ร่างพระราชบัญญัติ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
     กฎหมำยใหม่   แก้ไข/ปรับปรุง            ยกเลิก  
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ  

 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร  
เพ่ือยกระดับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  รองรับ

กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) จึงมีควำมจ ำเป็นต้องวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน 
Soft Infrastructure อันเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนกำรก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ ธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดย
หน่วยงำนที่มีกลไกและกระบวนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้   

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด  
เนื่องจำกในปัจจุบันประเทศไทยขำดหน่วยงำนหลักท ำหน้ำที่กำรก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และโดยที่ธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์บำงประเภทอำจมีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง จึงมีควำมจ ำเป็นต้องให้มี
หน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันงำนด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
รวมทั้งรับผิดชอบงำนด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน Soft Infrastructure ตำมนโยบำยกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ๑.๒  ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ  
  เพ่ือช่วยยกระดับกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank 
เนื่องจำกปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินมีหลำยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรที่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนสำมำรถน ำ
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริกำรแก่นักลงทุนได้ จึงจ ำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุง
กฎหมำยเพ่ือเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจ โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับกำร
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำธุรกรรมแทนกระบวนกำรในแบบกระดำษ  รวมทั้งมีหน่วยงำนที่ควำมพร้อมเป็น
กลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน Soft Infrastructure อันจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้แก่นักลงทุนในกำรตัดสินใจเข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

  ควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในกำรตัดสินใจเข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทยอำจลดลง และส่งผล
ต่อกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดย World Bank 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง  

ไม่มีทำงเลือกอ่ืน 
 



๒ 

 

 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร  
ก ำหนดให้มีหน่วยงำนส ำหรับท ำภำรกิจวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรม 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน Soft Infrastructure  
และกำรก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือยกระดับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รองรับ  
กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)  

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด  
กำรปรับปรุงกลไกและหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนภำรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม  

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะท ำให้กำรพัฒนำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบกำรให้บริกำร 
ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของภำครัฐและเอกชน ด ำเนินกำรบนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ 
อันจะช่วยให้กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนในกำร  
เข้ำมำลงทุนในประเทศไทยดีขึ้น  

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  ยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศโดยกำรน ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มำเป็น
กลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยผู้ประกอบกำรไทยในตลำดโลก และนักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในกำรตัดสินใจ
เข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น จำกกำรมีกลไกกำรท ำงำนของหน่วยงำนของรัฐที่พร้อมช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจในประเทศไทยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์  
  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

มีส่วนช่วยท ำให้กำรประเมินจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ  
World Bank ดีขึ้น 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี 
 

๒. ผู้ท าภารกิจ  

 ๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้  
  เนื่ องจำกกำรพัฒนำพำณิชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  (e-Commerce)  และระบบกำรท ำธุ รกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีควำมส ำคัญ จ ำเป็นต้องมีกำรก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำคัญและกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลเกิดควำมเป็นกลำง เช่น กำรก ำกับดูแล
ของธนำคำรแห่งประเทศ (ธปท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น จึงไม่อำจให้เอกชนท ำ
ภำรกิจนี้ได้  

ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร  
  เอกชนจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ ในฐำนะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยมีหน่วยงำนของรัฐท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ผ่ำนทิศทำงกำรท ำงำนที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 
 



๓ 

 

 ๒.๒ เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด  

จ ำเป็นต้องท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกกำรส่งเสริมพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในหลำยมิติประกอบกัน
ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ แต่จะมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันผ่ำนทิศทำงกำรท ำงำนที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

 ๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่ 
เนื่องจำกเป็นภำรกิจในภำพรวมของประเทศที่ต้องด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐที่เป็นหน่วยงำนหลัก 

จึงไม่อำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำภำรกิจดังกล่ำวโดยล ำพังได้ 
 

๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร  
   หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงอุตสำหกรรมขนำดกลำง ขนำดย่อม  และ
วิสำหกิจชุมชน 

 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่องกำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
ตำมนโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีกำรแถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ภำยใต้ข้อ ๖.๑๘  
    ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และยุทธศำสตร์ที่ ๖  
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ในเรื่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งอยู่
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เรื่อง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน และยุทธศำสตร์ที่ 
๗ เรื่อง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ  และในด้ำนเศรษฐกิจ ที่
ให้มีกำรสร้ำงกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ (มำตรำ ๒๕๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 

 ๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
ไม่อำจใช้มำตรกำรทำงบริหำรแต่เพียงอย่ำงเดียวได้ เนื่องจำกเป็นกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐที่เพ่ือท ำ

หน้ำที่ก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้อ ำนำจรัฐในกำรดูแลเพ่ือ
ป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจที่อำจเกิดขึ้น ดังเช่น กำรก ำกับดูแลของ ธปท. หรือ คปภ. 

 ๓.๓ ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้  
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐ ที่เร่งรัดปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมำยเพ่ือเอ้ือ

ต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่กฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
เพ่ือให้มีหน่วยงำนท ำภำรกิจดังกล่ำว จึงเป็นเรื่องที่มีควำมจ ำเป็นต้องตรำกฎหมำยในขณะนี้ 

 
 
 



๔ 

 

 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย  
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย  
      ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องท่ีทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐที่มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป 
     ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................  
     ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..................................................................................  
  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย  
      ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นกฎหมำยกลำงเกี่ยวกับกำร
จัดตั้งหน่วยงำนท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจตำม
แนวทำงกำรประเมินควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ World Bank ซึ่งถือเป็น
เรื่องเร่งด่วนตำมมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐  
    มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด ...................................  
    ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ............................................  

 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
เนื่องจำกเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐที่มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป จึงไม่อำจ

ด ำเนินกำรโดยกำรตรำเป็นกฎหรือระเบียบในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ได ้

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม         ก ำกับ/ติดตำม (ข้ำมไปข้อ ๓.๘)         ส่งเสริม  
        ระบบผสม (ระบบควบคุม ก ำกับ/ติดตำม และส่งเสริม) 

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว  
เนื่องจำกมำตรกำรหรือกลไกในกำรพัฒนำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบกำรท ำ

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ บำงส่วนต้องใช้มำตรกำรในเชิงส่งเสริม เช่น กำรออกข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) หรือข้อปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือกระตุ้นให้มีกำรน ำไปใช้ แต่ในบำงบริกำรที่มี
ผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำงจ ำเป็นต้องใช้มำตรกำรในเชิงกำรก ำกับดูแลทั้งระบบควบคุม หรือก ำกับ
ติดตำม ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ตำมที่ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย ปรำกฏตำมหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ
ควำมจ ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist) ของร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย  
  ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการควบคุม 
    - 
  ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระ 
ที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร 
   - 
  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
   - 
  ๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 
   - 
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  ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร  
   - 
  ๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ 
   - 
   การตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่  
   - 

 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย  
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่  
   มีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร 
   มีความจ าเป็นอย่างไร  
   เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับกำรท ำภำรกิจของหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
  ๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม่ 
   ไม่มีอ ำนำจซ้ ำซ้อน  
   หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น.............. -...............   
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่  
    มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นองค์ประกอบ คือ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร  
   เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
   เพ่ือให้มีกำรประสำนนโยบำยและเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรธุรกรรม  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่หน่วยงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร  
  ไม่มีบทบัญญัติให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ จึงไม่มีกรอบหรือแนว
ทำงกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่ก าหนด  
    โทษทำงอำญำ   โทษทำงปกครอง   ระบบผสม 
  ไม่มีกำรก ำหนดโทษทำงอำญำและโทษทำงปกครองไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ 
 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  - 
 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร  
  - 
 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน  

 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน หรือไม่ 
  ไม่มี 
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 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ท านองเดียวกันที่มีอยู ่
  ไม่มี 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า  

 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย  
  หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป  
   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง  
   ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
   ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย .......................................................  

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว  
   ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
   - เชิงบวก  
    กำรยกระดับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งส่งผล
ต่อกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศ โดย World Bank  
ย่อมส่งผลดีต่อกำรพัฒนำประเทศและกำรประกอบกิจกำรของภำคเอกชน 
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
    ภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชนทุกภำคส่วน  
   - เชิงลบ 
    ไม่มี  
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
   ไม่มี 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
  ไม่มี 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
  - 

 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ  
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
   ประชำชนจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น  
ทั้งในด้ำนกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน รวมถึงมีส่วนช่วยในกำรเปิดตลำดผู้ประกอบกำรไทย
สู่ตลำดอำเซียนและตลำดโลกในกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
ทีมี่มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ  
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 
   กำรวำงรำกฐำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีที่เป็น Soft Infrastructure ตำมนโยบำย
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับกำรส่งเสริมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รวมทั้ง
กำรวำงระบบอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (E-Trade Facilitation) ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีที่ส ำคัญมำใช้ในกำร
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ท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ย่อมท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนและผู้ประกอบกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และมีส่วนช่วยให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจหรือสังคมอย่ำงยั่งยืน  
   การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย 
เพียงใด 
     เมื่อมีกำรวำงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจของ
ภำคเอกชน โดยน ำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริกำรย่อมช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลำ และต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำรได้   
    ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
   ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้จะมีส่วนช่วยให้กำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ของประเทศไทยดีขึ้น และช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในกำรตัดสินใจเข้ำมำ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งส่งผลส ำคัญต่อกำรท ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศดีขึ้น 
    และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด  
    เนื่องจำกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเป้ำหมำยส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่ต้องก ำหนดให้มีข้ึน ย่อมเป็นกำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือให้
เหมำะสมกับประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น  
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
   กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนของรัฐโดยน ำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้  
ในกำรให้บริกำร จะท ำให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งประชำชน
สะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐมำกขึ้น เนื่องจำกมีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ  
ในกำรให้บริกำรหน่วยงำนของรัฐ  
   สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
   กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรโดยน ำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริ กำร  
จะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนในกำรท ำธุรกรรมในแบบกระดำษ ทั้งค่ำจัดท ำ จัดส่ง และจัดเก็บ รวมทั้ง
ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนจำกกำรขำดมำตรฐำนกลำง จนท ำให้  
ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเต็มประสิทธิภำพ 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
ได้แก่  
   วิธีกำรและระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ให้มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยบุคคลภำยนอก เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมผู้ก ำกับดูแลภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปี และจะต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปเีผยแพร่ต่อสำธำรณชนด้วย  

 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ไม่มี  

 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ 
การที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  กรอบกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้จะช่วยให้กำรใช้งบประมำณเพ่ือกำรผลักดัน
กำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 



๘ 

 

มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ 
มีภำระงำนที่ต้องด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้นจำกภำระงำนเดิมของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์กำรมหำชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงท ำให้อำจต้องมีกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมกรอบอัตรำก ำลังและงบประมำณ 
เพ่ือให้เหมำะสมต่อภำรกิจกำรด ำเนินงำนที่เพ่ิมข้ึน  
 
๖. ความพร้อมของรัฐ  

 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ  
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  
   ไม่เกินประมำณ ๓๐๐ อัตรำ โดยเพ่ิมเติมจำกกรอบอัตรำก ำลังของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ที่มีจ ำนวน ๑๙๘ อัตรำ อีกประมำณ ๑๐๒ อัตรำ ภำยใน ๓ ปีนับจำกมีกำร
จัดตั้ง โดยอำจเพ่ิมเติมเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี  
  (ข) คุณวุฒแิละประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมี  
   ก ำหนดให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   
ด้ำนวิทยำศำสตร์หรือด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน และก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในด้ำน 
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำน ส่วนเจ้ำหน้ำที่จะประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ 
ทั้งด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ กฎหมำย เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ มำตรฐำน ตลอดจน
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรจัดกำรงำนของส ำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ 
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นงบด าเนินงาน
จ านวน และงบลงทุนจ านวน 
   ปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำม 
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับ
งบประมำณโดยเฉลี่ยปีละประมำณ ๔๐๐ ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกภำระงำนที่ต้องด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้นตำมที่
ก ำหนดในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมเติมงบประมำณบำงส่วน โดยจะใช้งบประมำณรวม 
ปีละ ๕๐๐ ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ล้ำนบำท ดังนั้น ในช่วงระยะห้ำปีแรกของกำรบังคับใช้กฎหมำยน่ำจะต้อง
ของบประมำณเพ่ิมเติมเป็นจ ำนวนไม่เกินประมำณ ๒,๐๐๐ ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม งบประมำณในส่วนนี้ยังไม่
รวมถึงกำรพัฒนำระบบที่มีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ เช่น ระบบ Platform รองรับกำรท ำพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระบบ E-Trade Facilitation ของสินค้ำและบริกำรประเภทต่ำง ๆ ที่ปัจจุบัน
มีกำรเริ่มต้นส ำหรับสินค้ำบำงส่วนไปแล้ว หรือระบบกำรดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรผลักดันของรัฐบำลและจะเป็นกำรท ำงำนร่วมกันกับภำคเอกชนใน
กำรพัฒนำระบบต่ำง ๆ เหล่ำนี้   
 
 
 



๙ 

 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
  ในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๘ ได้มีกำรรับข้อสังเกต
และควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำนักงำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน รวมถึงส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับกำรก ำหนดอัตรำก ำลังและงบประมำณ ซึ่งมีควำมเห็น ดังนี้ 
  (๑) ส านักงบประมาณ เห็นชอบในหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกตว่ำ กำรก ำหนดให้
มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะจัดท ำมำตรฐำน
เกี่ยวกับกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ก ำกับหรือควบคุมดูแลธุรกิจบริกำร ซึ่งมีลักษณะเป็นงำนทำงวิชำกำร จึงไม่
ควรก ำหนดให้ส ำนักงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรถือหุ้น เข้ำเป็นหุ้นส่วน เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคล และ
กำรกู้ยืมเงิน โดยเฉพำะกรณีที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์มีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
เข้ำร่วมทุน หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำร่วมทุนหรือกู้ยืมเงิน ก็ควรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรร่วมทุนหรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงิน 
  (๒) ส านักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่ำ กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชนตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะจะเกิดขึ้นได้
เฉพำะกรณีที่หน่วยงำนนั้นจ ำเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษหรืออ ำนำจของรัฐฝ่ำยเดียวอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพ 
ของประชำชน หำกกรณีใดไม่เข้ำข่ำยตำมหลักกำรนี้ต้องจัดตั้งเป็นองค์กำรมหำชน  ทั้งนี้ เพ่ือลดภำระทำง  
นิติบัญญัติและกำรรักษำมำตรฐำนในกำรก ำกับดูแลหน่วยงำนของรัฐ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ 
เมษำยน ๒๕๕๐ เรื่องจ ำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐ 
  ทั้งนี้ ในชั้นกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้มีกำรน ำข้อสังเกตและควำมเห็น 
ของหน่วยงำนดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยกำรจัดท ำร่ำง
พระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง เนื่องจำก
เนื้อหำสำระของกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นกฎหมำยกลำงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก จึงไม่ควรก ำหนดให้คณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ท ำหน้ำที่บริหำรส ำนักงำนฯ เพรำะจะท ำให้มีทั้งส่วนที่เป็นงำนวิชำกำรและส่วนที่เป็นงำนบริหำร
ของส ำนักงำนฯ อีกทั้งส ำนักงำนฯ ยังมีภำรกิจในด้ำนอ่ืนนอกจำกภำรกิจด้ำนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ควร
ก ำหนดเรื่องกำรบริหำรของส ำนักงำนฯ เอำไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้มีกำรแยกบทบัญญัติเรื่องกำรบริหำรส ำนักงำนฯ เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง 
โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำที่บริหำรและก ำกับกำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะ  
  (๒) ก ำหนดให้ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์มีอ ำนำจหน้ ำที่ ในกำรก ำกับดูแล 
กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ร่ำงมำตรำ ๖) ซึ่งในส่วนกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำรนั้น จ ำเป็นต้องใช้
อ ำนำจรัฐฝ่ำยเดียวในกำรก ำกับดูแลให้กำรประกอบธุรกิจบริกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด  
จึงจ ำเป็นต้องจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ 
 



๑๐ 

 

  (๓) แก้ไขอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนในเรื่องกำรเข้ำไปถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งกำรกู้ยืมเงิน ให้กระท ำได้เฉพำะตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด โดยตัดข้อยกเว้นที่ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐอีก โดยหำกประสงค์จะให้มีกำรยกเว้น
กำรด ำเนินกำรกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ ก็ให้ไปด ำเนินกำรยกเว้นตำมกฎหมำย
นั้นแทน (ร่ำงมำตรำ ๗) 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
    วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย  
   ไดม้ีกำรสื่อสำรสร้ำงเพ่ือควำมรู้และควำมเข้ำใจผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเปิดรับฟังควำม
คิดเห็นจำกประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย (รำยละเอียดตำม
ข้อ ๑๐) ตลอดจนกำรเผยแพร่ข้อมูลของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ผ่ำนกิจกรรมกำรบรรยำยเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐบำลและภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง  
     การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
    ในระหว่ำงกระบวนกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติได้จัดให้มีช่องทำงในกำรเผยแพร่และรับฟัง
ควำมเห็นจำกประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง โดยกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (https://ictlawcenter.etda.or.th) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
(http://www.krisdika.go.th) และเว็บไซต์กำรรับฟังควำมคิดเห็นกฎหมำยไทย (www.lawamendment.go.th)

     ทั้งนี้ เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับ ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พร้อมทั้งผลงำนและรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย  

 ๗.๑ มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร  
  ไม่มี เนื่องจำกก ำหนดให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ำที่ หนี้ เจ้ำหน้ำที่  ลูกจ้ำง และ
งบประมำณของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้  

 ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  
  มี เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องท ำงำนร่วมกัน เพ่ือให้กำรส่งเสริมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยโดยหน่วยงำนของรัฐ เป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
  มี โดยเป็นกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ที่มีกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

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


๑๑ 

 

 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจากรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ก ำกับดูแลส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  

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

 ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
   ในร่ำงกฎหมำยนี้มิได้มีเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชำชนโดยตรง 
  ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
อย่างไร 
    ไม่มี  
  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
   ไม่มี 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง  
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร  
    มีระบบกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในฐำนะหน่วยงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   
ที่มีคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์คอยดูแลโดยให้มีกำรรับและน ำนโยบำยของรัฐบำลไปปฏิบัติอย่ำง
ถูกต้อง และส ำนักงำนยังอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจำกนี้ ก ำหนดให้มีกระบวนกำรประเมินกำรด ำเนินงำนโดยบุคคลภำยนอก พร้อมต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี เพ่ือเผยแพร่รำยงำนนี้ต่อสำธำรณชน 
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

มี โดยก ำหนดให้มีวิธีกำรแกป่ระชำชนที่พบเห็นว่ำส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 หรือเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนไม่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง นโยบำยของ
รัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำมำรถแจ้งเหตุดังกล่ำวให้ส ำนักงำนทรำบได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

 
 



๑๒ 

 

๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง  

 ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 
  มีกำรจัดท ำแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ ตลอดจนกรอบสำระส ำคัญของ
กฎหมำยล ำดับรอง ดังนี้ 

ที ่ ร่างมาตรา กฎหมายล าดับรอง สาระส าคัญ ระยะเวลา 
๑ มำตรำ ๗ ข้อบังคับหรือระเบียบ

เกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรถือหุ้น  
กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือ
เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคล
อ่ืน และกำรกู้ยืมเงิน 

ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเข้ำถือหุ้น  
กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกำรเข้ำร่วม
ทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจกำรที่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน 
และกำรกู้ยืมเงิน เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ของส ำนักงำน โดยเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๘๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้  

๒ มำตรำ ๑๖ ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรประชุมของ
คณะกรรมกำร 

ก ำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทำง
เกี่ยวกับวิธีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำร ซึ่งรวมถึงวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

๓ มำตรำ ๑๗ ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือจัดแบ่งส่วนงำน 
และขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ 

ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดแบ่งส่วน
งำนภำยในองค์กร และขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนงำน 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรเงิน 

ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรเงิน บัญชี 
ทรัพย์สินของส ำนักงำน ตลอดจน
กำรรับและเก็บรักษำเงิน 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบริหำรงำน
บุคคล 

ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลในส ำนักงำนเพ่ือให้
กำรบริหำรงำนบุคคลมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งมีกรอบมำตรฐำนในกำร
ก ำหนดต ำแหน่ง เงินเดือน ค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ตลอดจน
สิทธิประโยชน์อื่น 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรพัสดุ 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุของส ำนักงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เป็นไปตำม พ.ร.บ.  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A82560
http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A82560
http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A82560


๑๓ 

 

ที ่ ร่างมาตรา กฎหมายล าดับรอง สาระส าคัญ ระยะเวลา 
ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรตรวจสอบภำยใน 

ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยในเพื่อเป็น
หลักประกันขององค์กรในด้ำนกำร
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ของระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม
ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน 
เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

ข้อบังคับคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
ด้ำนสวัสดิกำร 

ก ำหนดสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำง และบุคคลในครอบครัว
เกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยเหลือ
อ่ืนใดที่ส ำนักงำนเห็นควรก ำหนดให้ 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

๔ มำตรำ ๑๘ ข้อบังคับหรือค ำสั่ง
คณะกรรมกำรเพ่ือ
องค์ประกอบ วิธีกำร
แต่งตั้งและอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะอนุกรรมกำร 

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน
คณะอนุกรรมกำรและกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร  

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

๕ มำตรำ ๑๙ ระเบียบว่ำด้วยเบี้ย
ประชุมและค่ำตอบแทน 

ก ำหนดหลักเกณฑ์รำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
ประธำนอนุกรรมกำร และ
อนุกรรมกำร 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

๖ มำตรำ ๒๓  ข้อบังคับหรือระเบียบ
คณะกรรมกำรเก่ียวกับ
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำร 

ก ำหนดระยะเวลำและวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

๗ มำตรำ ๒๖ ค ำสั่งเก่ียวกับกำรมอบ
อ ำนำจให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติงำนแทน
ผู้อ ำนวยกำร 

ก ำหนดแนวทำงกำรมอบอ ำนำจของ
ผู้อ ำนวยกำรให้บุคคลใดปฏิบัติงำน
เฉพำะอย่ำงแทน 

ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

๘ มำตรำ ๒๗ ข้อบังคับหรือระเบียบ
คณะกรรมกำรเก่ียวกับ
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์
อัตรำเงินเดือนของ
ผู้อ ำนวยกำร 

ก ำหนดอัตรำเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของผู้อ ำนวยกำรให้
เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 



๑๔ 

 

ส ำนักกฎหมำย  
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
โทร. ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ ต่อ ๙๐๗๐๓ (นำงสำวพลอย เจริญสม) 
โทรสำร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๐๐  

ที ่ ร่างมาตรา กฎหมายล าดับรอง สาระส าคัญ ระยะเวลา 
๙ มำตรำ ๓๐ ระเบียบคณะกรรมกำร

เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรบัญชี 

ก ำหนดแบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรบัญชีของส ำนักงำน ให้เป็นไป
ตำมหลักสำกล 

คณะกรรมกำรก ำหนด
ระเบียบภำยใน ๑๒๐ วัน
หลังจำกพระรำชบัญญัติ
ประกำศใช้ 

  ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 
  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ทั้งนี้ บทเฉพำะกำลให้บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศที่ออกตำม 
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมี
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศท่ีออกตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล 
เกินสมควรอย่างไร 
  มี โดยกำรตรำอนุบัญญัติจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งส ำนักงำน นโยบำยของ
รัฐบำล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
  
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น  
        มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
 รำยละเอียดของกำรรับฟังควำมคิดเห็น ปรำกฏตำมสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นแนบท้ำย 

 
ขอรับรองว่ำกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่อง

และกำรประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว  
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
              (นำยชัยชนะ มิตรพันธ์)  

                             รองผู้อ ำนวยกำร 
                         ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำร 
      ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
                                    สิงหำคม   ๒๕๖๑               

 
 
 
 
 


