
 
 

สรุปผลการรับฟังความคดิเหน็ 
ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. .... 

   
 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้มีกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทำง 
กำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
นั้น 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงขอสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนี้ 

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มีบทบัญญัติก ำหนดให้จัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ ซึ่งภำยหลังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เห็นควรให้มีกำรแยก
บทบัญญัติเรื่องกำรบริหำรส ำนักงำนฯ เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง ได้แก่ ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....) โดยมีวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้ 

 ๑.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยกำรจัดประชุมและสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ดังนี้ 

  (๑) หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมำย ร่วมให้ควำมเห็น เพ่ือเดินหน้ำประเทศ
ไทย” จัดโดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ชื่อในขณะนั้น) เมื่อวันที่  ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เปิดเวทีให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
จ ำนวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรรับฟังได้ถูกหยิบยกขึ้นเพ่ือน ำเสนอในชั้นกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ 
ควำมคิดเห็นของทุกภำคส่วน อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 

  (๒) หัวข้อ “กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเร่งด่วนตำมนโยบำย
รัฐบำล (กฎหมำยเกี่ ยวกับ เศรษฐกิจดิ จิทั ล )” จัดโดยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เปิดเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนได้ร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยทั้ง ๑๐ ฉบับ เพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงในชั้นกำรตรวจ
พิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ  
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 

  (๓ ) หั ว ข้ อ  “ Workshop on the UN Electronic Communications 
Convention: a legal tool to promote cross-border electronic commerce”  จั ด โ ด ย 
ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ภำยใต้กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ชื่อในขณะนั้น)  คณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (UNCITRAL) และคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย



 ๒ 

แปซิฟิก (ESCAP) เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำร 
ทำงกฎหมำยที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดนตำมอนุสัญญำ  
ว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศที่ก ำหนดขึ้นโดย 
อ ง ค์ ก ำ ร ส ห ป ร ะ ช ำ ช ำ ติ  (United Nations Convention on The Use of Electronic 
Communications in International Contracts ห รื อ  UN e-Communications Convention) 
ซึ่งร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ได้น ำหลักกำรบำงส่วนของอนุสัญญำดังกล่ำวมำเป็นต้นแบบในกำร 
ปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีกำรน ำเสนอหลักกำรและส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ตลอดจนมีกำร
แลกเปลี่ยนมุมมองควำมคิดเห็นระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนทั้งไทยและต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
ในส่วนรำยละเอียดของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น  

  (๔)  หัวข้อ “เปิดบ้ำนรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
ฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จ เมื่อวันที ่๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  (๕)  หัวข้อ “กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่ำงไร พร้อมเปิดรับฟังควำมคิดเห็น” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เพ่ือรับฟัง
ควำมเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... และ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ที่มีกำรปรับปรุงตำมผล 
กำรรับฟังควำมคิดเห็น เป็นกำรเพ่ิมเติม 

 ๑.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 
  (๑) เว็บไซต์กำรรับฟังควำมเห็นกฎหมำยไทยwww.lawamendment.go.th 
  (๒) เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

www.etda.or.th ได้มีกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ พร้อมสรุปหลักกำรส ำคัญ ในหัวข้อ  
“ร่ำงกฎหมำยเศรษฐกิจดิจิทัล” 

  (๓) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ www.krisdika.go.th  
ที่ได้มีกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ พร้อมสรุปหลักกำรส ำคัญ ในหัวข้อ “ร่ำงกฎหมำยที่จัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็น” 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 กระทรวงฯ ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วย

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... จำกผู้มีส่วนได้เสียจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑ รับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “ร่วมปฏิรูป
กฎหมำย ร่วมให้ควำมเห็น เพ่ือเดินหน้ำประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

 ครั้งที่ ๒ รับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “กำรมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำล (กฎหมำยเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล)” 

http://www.etda.or.th/
http://www.krisdika.go.th/


 ๓ 

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรำชด ำเนิน ๑ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัล
ปริ้นเซส หลำนหลวง กรุงเทพฯ 

 ครั้งที่ ๓ รับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “Workshop 
on the UN Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-
border electronic commerce” เมื่อวันที่  ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหประชำชำติ 
(UNCC) กรุงเทพมหำนคร  

 ครั้งที่ ๔ รับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “เปิดบ้ำนรับ
ฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และร่ำง
พระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ....” เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์กำรมหำชน) 

 ครั้งที่  ๕ รับฟังควำมเห็นผ่ำนเว็บไซต์กำรรับฟังควำมเห็นกฎหมำยไทย
www.lawamendment.go.th ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๐  

 ครั้งที่ ๖ รับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “กฎหมำย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่ำงไร พร้อมเปิดรับฟังควำมคิดเห็น” เมื่อวันที่ 
๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๖.๒๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ ณ สยำมพำรำกอน  

 ครั้งที่  ๗ รับฟังควำมเห็นผ่ำนเว็บไซต์กำรรับฟังควำมเห็นกฎหมำยไทย
www.lawamendment.go.th ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๓.๑ กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “ร่วมปฏิรูป

กฎหมำย ร่วมให้ควำมเห็น เพ่ือเดินหน้ำประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๘ ได้เปิดให้มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไป ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และ 
ภำคประชำชน เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็นจ ำนวน ๑๔๐ คน 

 ๓.๒ กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “กำรมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำล (กฎหมำยเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล)”  
เมื่อวันที่  ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๘ ได้ เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไป  ซึ่ งมีผู้แทน 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และภำคประชำชน เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็น 
จ ำนวนประมำณ ๑๒๐ คน 

 ๓.๓ กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “Workshop 
on the UN Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-
border electronic commerce” เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ ได้เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน ๑๑๙ คน  

 ๓.๔ กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “เปิดบ้ำน 
รับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไป ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำควิชำกำร และภำคประชำชน เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็น จ ำนวน ๑๐๑ คน 



 ๔ 

 ๓.๕ กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมเห็นหัวข้อ “กฎหมำย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่ำงไร พร้อมเปิดรับฟังควำมคิดเห็น” เมื่อวันที่ 
๒ ๓  กรกฎ ำคม  ๒ ๕ ๖ ๑  ได้ เปิ ด ให้ มี ก ำรรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ น เป็ น กำรทั่ ว ไป  ซึ่ งมี ผู้ แท น 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และภำคประชำชน เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็น  

 ๓.๖ กำรรับฟังควำมเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ โดยเปิดให้ผู้สนใจทั้งจำกหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และภำคประชำชนร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผู้สนใจเข้ำชม ดังนี้ 

   (๑) เว็บไซต์กำรรับฟังควำมเห็นกฎหมำยไทยwww.lawamendment.go.th 
จ ำนวน ๑,๘๓๗ ครั้ง  

   (๒) เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
www.etda.or.th หัวข้อ “ร่ำงกฎหมำยเศรษฐกิจดิจิทัล” จ ำนวน ๒๘,๐๓๓ ครั้ง 

   (๓) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ www.krisdika.go.th  
หัวข้อ “ร่ำงกฎหมำยที่จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น”  

 
๔.  ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
 ในกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. .... (ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
(คณะพิเศษ)) ได้น ำข้อมูลและผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นดังต่อไปนี้ มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 ๔.๑ ก่อนกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำร
คณ ะรัฐมนตรี ได้ส่ งร่ ำงพระรำชบัญญั ติ ฯ  แจ้ งเวียน ให้ หน่ วยงำนของรัฐจัดท ำควำมเห็ น 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีในชั้นกำรให้ควำมเห็นชอบหลักกำรของร่ำงฯ  
โดยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนของรัฐได้มีควำมเห็นและข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กระทรวงคมนำคม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เห็นชอบหลักกำรของร่ำงฯ  
โดยไม่มีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

  (๒) ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงบประมำณ กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และส ำนักงำน ก.พ.ร. มีควำมเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
การจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กำรจัดตั้งส ำนักงำน ส านักงาน ก.พ. เห็นชอบในหลักกำรของร่ำง

พระรำชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกตว่ำ กำรจัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็น
ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน  หรือรัฐวิสำหกิจ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
หรือกฎหมำยอ่ืน ควรให้น ำควำมเห็นของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. มำประกอบกำรพิจำรณำ 

ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ฤ ษ ฎี ก ำ 
(คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิ เศษ )) ได้
พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกตดังกล่ำวแล้ว ได้
พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงฯ โดยก ำหนดให้มีกำร
จัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้น โดยกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็น
กฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง เนื่องจำกเนื้อหำสำระ 

http://www.etda.or.th/
http://www.krisdika.go.th/
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ทั้งลักษณะกำรจัดตั้ งหน่วยงำน รูปแบบ 
วิธีกำรบริหำรจัดกำร สถำนะของบุคลำกร
ข อ งห น่ ว ย ง ำ น  ร ว ม ทั้ ง ก ำ ร ก ำ ห น ด
ค่ำตอบแทน เพ่ือให้หน่วยงำนที่จะจัดตั้งขึ้น
สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจดิ จิทั ลของประเทศให้ เป็ น ไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ 
กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนของรัฐ   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เห็นชอบในหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ 
โดยมีข้อสังเกตในส่วนของส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติที่เสนอ
จัดตั้ง โดยระบุว่ำให้ส ำนักงำนนี้ปฏิบัติหน้ำที่
เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ 
ดั งนั้ น  น่ ำจะเรี ยกชื่ อส ำนั ก งำนฯ  เป็ น
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ชื่ อ คณ ะกรรมกำร  โดย ไม่ ต้ อ งมี ค ำว่ ำ 
“แห่ งชำติ” และยังสำมำรถใช้ชื่อย่อว่ำ 
สพธอ. ได้เหมือนกับที่เสนอ 

ของกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
มีลักษณะเป็นกฎหมำยกลำงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส์ 
เป็นหลัก จึงไม่ควรก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ท ำหน้ำที่บริหำร
ส ำนักงำนฯ เพรำะจะท ำให้มีทั้งส่วนที่เป็นงำน
วิชำกำรและส่วนที่เป็นงำนบริหำรของส ำนักงำนฯ 
อีกทั้งส ำนักงำนฯ ยังมีภำรกิจในด้ำนอ่ืนนอกจำก
ภำรกิจด้ำนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จึงไม่ควร
ก ำหนดเรื่องกำรบริหำรของส ำนักงำนฯ เอำไว้ 
ในร่ำงพระรำชบัญ ญั ติ ว่ ำด้ วยธุ รกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นควร
ให้มีกำรแยกบทบัญญัติเรื่องกำรบริหำรส ำนักงำนฯ 
เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง โดยมีคณะกรรมกำร
ก ำกับส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำที่บริหำรและก ำกับ 
กำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะ นอกจำกนี้ แก้ไขชื่อ
ส ำนักงำน โดยไม่มีกำรใช้ค ำว่ำ  “แห่ งชำติ” 
ต่อท้ำยชื่อส ำนักงำน (ร่ำงมำตรำ ๕) 

อ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
อ ำนำจหน้ำที่ ส านักงบประมาณ  เห็นชอบในหลักกำร 

ของร่ำงพระรำชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกตว่ำ 
กำรก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส์  ที่ท ำหน้ ำที่
ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส์  ตลอดจนมี
ข้อเสนอแนะจัดท ำมำตรฐำนเกี่ยวกับธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ก ำกับหรือควบคุมดูแล
ธุรกิจบริกำร  ซึ่ งมี ลักษณ ะเป็นงำนทำง
วิชำกำร จึ งไม่ควรก ำหนดให้ ส ำนักงำน 
มีอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรถือหุ้น 
เข้ำเป็นหุ้นส่วน เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคล  
และกำรกู้ยืมเงิน โดยเฉพำะกรณีที่ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
มีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเข้ำร่วมทุน 
หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำร่วมทุนหรือกู้ยืม

ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ฤ ษ ฎี ก ำ 
(คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิ เศษ )) ได้
พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกตดังกล่ำวแล้ว  
ได้พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงฯ โดยก ำหนดให้
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
มีอ ำนำจหน้ำที่จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับ
ธุ ร ก ร ร ม ท ำ ง อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ จัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
มำตรฐำนที่ สอดคล้องกับนโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้มีกำร
ด ำเนินกำรด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ประเทศ รวมทั้งก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ
บริกำรเกี่ ยวกับธุรกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส์ 
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เงิน ก็ควรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ร่วมทุนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงิน 
ส านักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่ำ กำรจัดตั้ง
อ งค์ ก ำรม ห ำช น ตำม พ ระรำช บั ญ ญั ติ 
เฉพำะจะเกิดขึ้นได้เฉพำะกรณีที่หน่วยงำน
นั้นจ ำเป็นต้องใช้สิทธิ พิ เศษหรืออ ำนำจ 
ของรัฐฝ่ ำยเดียวอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพของประชำชน หำกกรณีใดไม่เข้ำ
ข่ ำ ย ต ำ ม ห ลั ก ก ำ ร นี้ ต้ อ ง จั ด ตั้ ง เป็ น 
องค์กำรมหำชน  ทั้ งนี้  เพ่ือลดภำระทำง 
นิติบัญญัติและกำรรักษำมำตรฐำนในกำร
ก ำกั บ ดู แ ลห น่ ว ย งำน ขอ งรั ฐ  ต ำม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๐ 
เรื่องจ ำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐ 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ร่ำงมำตรำ ๖) ทั้งนี้ 
ในส่วนกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำร
นั้น จ ำเป็นต้องใช้อ ำนำจรัฐฝ่ำยเดียวในกำรก ำกับ
ดูแลให้กำรประกอบธุรกิจบริกำรเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด จึงจ ำเป็นต้องจัดตั้ง
ตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ นอกจำกนี้  แก้ไข
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนในเรื่องกำรเข้ำไปถือ
หุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
รวมทั้ งกำรกู้ยืมเงิน  ให้กระท ำได้ เฉพำะตำม
หลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรีก ำหนด  โดยตัด
ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐอีก โดย
หำกประสงค์จะให้มีกำรยกเว้นกำรด ำเนินกำร
กฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำร
ของรัฐ ก็ให้ไปด ำเนินกำรยกเว้นตำมกฎหมำยนั้น
แทน (ร่ำงมำตรำ ๗) 

 ๔.๒ ในชั้นตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ นอกเหนือจำก
กำรเชิญผู้แทนหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเข้ำให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ซึ่งได้แก่ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน ก.พ.  
ส ำนักงำน ก.พ.ร. กรมพระธรรมนูญ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำนักงำนศำลปกครอง 
ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ ได้น ำข้อมูลและผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นดังต่อไปนี้ มำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำในชั้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยสรุปผลกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น 
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ดังนี้ 

  (๑) หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมำย ร่วมให้ควำมเห็น เพ่ือเดินหน้ำประเทศไทย” 
จัดโดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ชื่อในขณะนั้น) เมื่อวันที่  ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เปิดเวทีให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
จ ำนวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรรับฟังได้ถูกหยิบยกขึ้นเพ่ือน ำเสนอในชั้นกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ 
ควำมคิดเห็นของทุกภำคส่วน อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 

  (๒ ) หั วข้อ  “กำรมี ส่ วนร่ วมในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย เร่ งด่ วน 
ตำมนโยบำยรัฐบำล (กฎหมำยเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล)” จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เปิดเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนได้ร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยทั้ ง ๑๐ ฉบับ เพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงในชั้น 



 ๗ 

กำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น   

 ๔.๓ ภำยหลั งที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำได้ ตรวจพิ จำรณ ำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ แล้วเสร็จ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ  
ฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหั วข้อ “เปิดบ้ ำนรับ ฟั งควำมคิด เห็นร่ำงพระรำชบัญญั ติ ว่ ำด้ วยธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนเข้ำร่วมงำน โดยมีผู้เข้ำร่วม
สัมมนำเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว นอกจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
ผ่ำนกำรจัดประชุมและสัมมนำข้ำงต้นแล้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดให้มี
ช่องทำงในกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ต่ำงๆ ดังนี้  

  (๑) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ www.krisdika.go.th  
ที่ได้มีกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ พร้อมสรุปหลักกำรส ำคัญ ในหัวข้อ “ร่ำงกฎหมำยที่จัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็น”  

  (๒) เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
www.etda.or.th ที่ได้มีกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ พร้อมสรุปหลักกำรส ำคัญ ในหัวข้อ  
“ร่ำงกฎหมำยเศรษฐกิจดิจิทัล” 

  (๓ )  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ำ ร รั บ ฟั ง ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ก ฎ ห ม ำ ย ไ ท ย 
www.lawamendment.go.th โดยมีก ำหนดกำรรับฟังควำมเห็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหำคม 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

 จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวข้ำงต้น มีผู้ ร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ สมำคมผู้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  
โดยมคีวำมคิดเห็นสรุปได้ดังนี้  

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
หน่วยงานกลาง 
ห น่ ว ย ง ำ น ก ล ำ ง  
ท ำ ห น้ ำ ที่ ส่ ง เส ริ ม  
e-Commerce 

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไทย 
• กำรมีหน่วยงำน PMO เพ่ือเป็นศูนย์กลำง 
ในกำรเชื่อมต่อกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคเอกชนในกำรส่งเสริมธุรกิจ e-commerce 
ของไทย เนื่องจำกปัจจุบันมีหลำยหน่วยงำน 
ทั้ งภำครัฐและเอกชนที่มุ่ งขับ เคลื่ อนเรื่องนี้  
แต่ยังขำดหน่วยงำนกลำงที่จะเป็นตัวเชื่อมในกำร
สื่อสำรเป้ำหมำยและทิศทำงกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เป็นระบบและ 
ไม่ซ้ ำซ้อนกัน ภำยใต้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงำน 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
โดยส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) ได้พิจำรณำแล้วเห็นควรน ำ
ควำมคิดเห็นดังกล่ำวมำประกอบกำรปรับปรุง
ร่ำงพระรำชบัญญั ติฯ  ในมำตรำ ๕ และ
มำตรำ ๖ เพ่ือให้ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำน 
ในกำรขับเคลื่อนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
และพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อหน่วยงำนโดยเพ่ิมเติม
ค ำว่ำ “แห่งชำติ” ตลอดจนให้มีอ ำนำจหน้ำที่



 ๘ 

รวมทั้ งสร้ำงกำรสื่ อสำรระหว่ำงภำครัฐกับ
ภำคเอกชนเพ่ือให้เอกชนเข้ำใจและใกล้ชิดกับ
ภำครัฐมำกยิ่งขึ้น โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว 
และควร เป็ นหน่ วยงำน  “แห่ งช ำติ ”  เพ่ื อ 
ควำมชัดเจนในบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ที่ เป็นศูนย์กลำงเพ่ือท ำหน้ำที่ส่ งเสริมธุรกิจ  
e-commerce ที่ ค รอบ ค ลุ ม ทั้ ง  Ecosystem  
ไม่ว่ำด้ำนกำรตลำด ด้ำนเทคนิค ด้ำนผู้บริโภค 
และอ่ืน ๆ 
• ปัจจุบันแม้ว่ำผู้ประกอบกำร e-commerce 
จะได้วำงระบบเพ่ือดูแลผู้บริโภคที่ประสบปัญหำ
จำกกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรผ่ำนทำงช่องทำง
ออนไลน์ของตนแล้ว แต่ก็ยังพบว่ำมีผู้บริโภค
จ ำนวนหนึ่งที่ไม่มีช่องทำงหรือกลไกในกำรดูแล
หรือเยียวยำจำกผู้ประกอบกำร เนื่องจำกรูปแบบ
ของกำรท ำ e-commerce มีควำมหลำยหลำก
มำกขึ้น อีกทั้งมีทั้งผู้ประกอบกำรรำยเล็กและ
รำยใหญ่ ซึ่งหำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำร
ดูแลจำกผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนของรัฐแล้ว  
ก็จะส่ งผลกระทบต่อควำมเชื่ อมั่ น ในธุรกิ จ  
e-commerce ของไทยในภำพรวมได้  ดังนั้น 
หน่วยงำน PMO หรือหน่วยงำนกลำงที่จัดตั้งขึ้น 
ควรมีบทบำทส ำคัญในกำรดูแลและคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห ำ จ ำ ก ก ำ ร ท ำ  
e-commerce โดยตรง นอกเหนือไปจำกกำรมี
หน่วยงำน เช่น  สคบ. ที่ท ำหน้ำที่ ดูแลและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นกำรทั่วไปแล้ว 

รวมถึ งกำรคุ้ มครองและดู แลผู้ บ ริ โภ ค 
ด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนด้วย 

 ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพ่ือตรวจพิจำรณำคู่ขนำนไปกับกำรเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีนั้น คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำร่  
ำงพระรำชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับดังกล่ำวรวม ๒ ครั้ง โดยได้เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมชี้แจง
และให้ควำมเห็น ซึ่งคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) เห็นว่ำ หลักกำรกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
ทำงดิจิทัล ได้มีกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักกำร
เช่นเดียวกับประเด็นที่ได้เพ่ิมเติมขึ้น ทั้งยังมีรำยละเอียดในกำรก ำกับดูแลผู้ให้บริกำรระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลและกำรก ำกับดูแลโครงข่ำยระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลไว้แล้ว 
ส่วนหลักกำรเรื่องกำรขอรับใบรับรองกำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือกำรก ำหนดให้มีส ำนักงำนสำขำ ส ำนักงำนตัวแทน หรือสถำนประกอบกำรในประเทศไทย  



 ๙ 

เป็นหลักกำรที่เพ่ิมขึ้นส ำหรับเป็นกลไกเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรจำกผู้ประกอบธุรกิจ
บริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่อยู่ในประเทศไทย จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำให้รอบคอบถึง
ผลกำรบังคับใช้เรื่องดังกล่ำวและผลกระทบต่อควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทย 
มีพันธกรณีที่ต้องด ำเนินกำรควำมตกลงนั้น ซึ่งผู้แทนหน่วยงำนที่เข้ำร่วมชี้แจงเห็นพ้องด้วยกับ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) จึงไม่มีกำรเพ่ิมหลักกำรทั้งสองเรื่องในชั้นนี้ รวมทั้งกำร
แก้ไขชื่อส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นตรงกันว่ำให้น ำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
ฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จตำมเรื่องเสร็จที่ ๑๒๑๖/๒๕๕๘,  
๑๒๑๗/๒๕๕๘, ๗๖๓-๗๖๔/๒๕๖๐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

 
๕.  การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 กระทรวงฯ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้น ำควำมคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้ งหมดมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ ไข 
ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  ให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม 
ชัดเจน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำตำมขั้นตอนต่อไป 

 
   


