
 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   

 
๑. ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))  
ได้น าข้อมูลและผลการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปนี้ มาใช้ประกอบการพิจารณา 

 ๑.๑  รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  

 ๑.๒ สรุปการรับฟังความคิดเห็นงานสัมมนา หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้
ความเห็น เพ่ือเดินหน้าประเทศไทย” จัดโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อในขณะนั้น) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๘ ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังได้ถูกหยิบยกขึ้นเพ่ือน าเสนอในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของทุกภาคส่วน  

 ๑.๓ สรุปการรับฟังความคิดเห็นงานสัมมนา หัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการจัดท า
ร่างกฎหมายเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล (กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล)” จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เปิดเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐและ
เอกชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายทั้ง ๑๐ ฉบับ เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงในชั้นการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๑.๔ สรุปการรับฟังความคิดเห็นงานสัมมนา หัวข้อ “Workshop on the UN 
Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-border 
electronic commerce”  ซึ่ งเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างส านั กงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อใน
ขณะนั้น)  คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนและส่งเสริมการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญา
ระหว่างประเทศที่ก าหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations Convention on The 
Use of Electronic Communications in International Contracts ห รื อ  UN e-Communications 
Convention) รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งไทยและ
ต่างประเทศ  

 
 
 



 ๒ 

๒. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในชั้นการให้ความเห็นชอบหลักการของร่างฯ โดย
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐได้มีความเห็นและข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบหลักการของร่างฯ โดยไม่มี
ความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

๒.๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เห็นชอบในหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้  

 (๑) เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยัง
ขาดความชัดเจนว่ามีอ านาจในการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือสนับสนุนการท าธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ เพียงใด หรือมีอ านาจเพียงการเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่ องจากในมาตรา ๓๗ (๑) ระบุว่า “จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องตามนโยบาย  
และแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ...” แต่ใน (๑๑) ระบุว่า “ก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลั ง  
การลงทุน มาตรการในการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรค
อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เพ่ิมกลไกก่อให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน” โดยไม่ได้
ระบุว่า นโยบายที่คณะกรรมการก าหนดขึ้นภายใต้อ านาจหน้าที่ใน (๑๑) นี้  ต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๒) อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดมาตรา ๓๗ (๑๒) ที่ระบุว่า “ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนในกิจการของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
โครงการดังกล่าว” นั้น อาจมีปัญหาในภาคปฏิบัติ เนื่องจากสิ่งที่เป็น “กิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” นั้นค่อนข้างกว้างขวางมาก และการใช้อ านาจตามข้อนี้ 
อาจทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือหน่วยงานอ่ืน (ทั้งในระดับกระทรวง กรม 
หน่วยงานที่ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฯ หรืออ่ืน ๆ) บ้างหรือไม่ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))  
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว ได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างฯ ในประเด็นข้อสังเกต
สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) แก้ไขร่างมาตรา ๑๙ เดิม และร่างมาตรา ๒๐ เดิม โดยแก้ไขอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าขึ้น ทั้งนี้ ในการจัดท านโยบายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการ



 ๓ 

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งให้มีการรายงานข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ เสนอต่อ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 (๒) ตัดอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายการเงิน การคลัง  การลงทุน 
มาตรการในการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติโครงการที่เป็นการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออก (ร่างมาตรา ๓๗ (๑๑) และ (๑๒)) เนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืน
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗) 
   

   


