
 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ....  

   
 

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

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

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

๒. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในชั้นการให้ความเห็นชอบหลักการของร่างฯ  
โดยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐได้มีความเห็นและข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 

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

๒.๒ ส านักงาน ก.พ. เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ  โดยมี
ข้อสังเกตว่า การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
อ่ืน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (สพธอ.) นั้น เห็นควรให้น าความเห็น
ของส านักงาน ก.พ.ร. มาประกอบการพิจารณา ทั้งลักษณะการจัดตั้งหน่วยงาน รูปแบบ วิธีการ
บริหารจัดการ สถานะของบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้หน่วยงานที่
จะจัดตั้งขึ้นสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ   

๒.๓ ส านักงบประมาณ  เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ  โดยมี
ข้อสังเกตว่า การก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ท าหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรม



 ๒ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ก ากับหรือควบคุมดูแลธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานทางวิชาการ จึงไม่ควรก าหนดให้ส านักงานมี
อ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคล และการกู้ยืมเงิน 
โดยเฉพาะกรณีที่ก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้า
ร่วมทุน หากมีความจ าเป็นต้องเข้าร่วมทุนหรือกู้ยืมเงิน ก็ควรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนหรือ
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน 

๒.๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เห็นชอบในหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ โดยมีข้อสังเกตในส่วนของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่เสนอ
จัดตั้ง โดยระบุว่าให้ส านักงานนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ นั้น น่าจะ
เรียกชื่อส านักงานฯ เป็นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับชื่อคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีค าว่า “แห่งชาติ” และยังสามารถใช้ชื่อย่อว่า สพธอ. ได้เหมือนกับที่
เสนอ 

๒.๕  ส านั กงาน ก.พ .ร. มี ข้อสั งเกตว่า การจัดตั้ งองค์การมหาชนตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่หน่วยงานนั้นจ าเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษหรืออ านาจของ
รัฐฝ่ายเดียวอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากกรณีใดไม่เข้าข่ายตามหลักการนี้ต้อง
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน  ทั้งนี้ เพื่อลดภาระทางนิติบัญญัติและการรักษามาตรฐานในการก ากับดูแล
หน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่องจ าแนกประเภทหน่วยงาน
ของรัฐ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))  
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว ได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างฯ ในแต่ ละประเด็น  
สรุปได้ดังนี้ 

 (๑) ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดย
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายอีก
ฉบับหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาสาระของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นกฎหมาย
กลางที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก จึงไม่ควรก าหนดให้
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท าหน้าที่บริหารส านักงานฯ เพราะจะท าให้มีทั้งส่วนที่เป็น
งานวิชาการและส่วนที่เป็นงานบริหารของส านักงานฯ อีกทั้งส านักงานฯ ยังมีภารกิจในด้านอ่ืน
นอกจากภารกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ควรก าหนดเรื่องการบริหารของส านักงานฯ เอาไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้มีการแยก
บทบัญญัติเรื่องการบริหารส านักงานฯ เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการก ากับส านักงาน
ฯ ท าหน้าที่บริหารและก ากับการด าเนินงานโดยเฉพาะ  

(๒) แก้ไขชื่อส านักงานโดยไม่มีการใช้ค าว่า “แห่งชาติ” ต่อท้ายชื่อส านักงาน 
(ร่างมาตรา ๕) 

(๓) ก าหนดให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอ านาจหน้าที่จัดท า
แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการด าเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์



 ๓ 

เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(ร่างมาตรา ๖)  

ทั้งนี้ ในส่วนการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการนั้น จ าเป็นต้องใช้อ านาจรัฐ
ฝ่ายเดียวในการก ากับดูแลให้การประกอบธุรกิจบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

(๔) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของส านักงานในเรื่องการเข้าไปถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือ
ร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน รวมทั้งการกู้ยืมเงิน ให้กระท าได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด โดยตัดข้อยกเว้นที่ไม่ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐอีก โดยหากประสงค์จะให้มีการยกเว้นการด าเนินการกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ ก็ให้ไปด าเนินการยกเว้นตามกฎหมายนั้นแทน (ร่างมาตรา ๗) 

 
   


