
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   

๑.๑ หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๒ เหตุผล 

 โดยที่ปัจจุบันส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมี
สถานะเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน มีหน้าที่เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุน  
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะ
คณะกรรมการระดับชาติและต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการ  
การท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชนในการด าเนินการด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการด าเนินการในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สมควรที่ 
จะมีหน่วยงานที่มีการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว  
ในการนี้ จึงได้ปรับปรุงสถานะและหน้าที่และอ านาจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ....  
เน้ือหารวม จ านวน ๓๙ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

๑.๓.๑ บทนิยามศัพท ์(ร่างมาตรา ๓) 
“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า คณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ๑.๓.๒ ก าหนดให้มีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ของประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ร่างมาตรา ๔) 

 ๑.๓.๓ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์  
(ร่างมาตรา ๕ และมาตรา ๖) 

 ๑.๓.๔ ก าหนดองค์ประกอบของทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๗) 

 ๑.๓.๕ ก าหนดให้รายได้ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้อง 
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๘) 

 ๑.๓.๖ ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  
ในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน ๖ คน (ร่างมาตรา ๙) 



๓ 

 

 ๑.๓.๗ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการก ากับส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๐) 

 ๑.๓.๘ ก าหนดให้ประธานกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี (ร่างมาตรา ๑๑) 

 ๑.๓.๙ ก าหนดให้ เมื่ อประธานกรรมการก ากับส านั กงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่ภายใน ๖๐ วัน 
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๒) 

 ๑.๓.๑๐ ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการก ากับส านักงาน 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ตามมาตรา ๑๑ (ร่างมาตรา ๑๓) 

 ๑.๓.๑๑ ก าหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่และให้ด าเนินการแต่งตั้ง 
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง ๙๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ร่างมาตรา ๑๔) 

 ๑.๓.๑๒ ก าหนดให้การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็น 
องค์ประชุม (ร่างมาตรา ๑๕) 

 ๑.๓.๑๓ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๑๖) 

 ๑.๓.๑๔ ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้ (ร่างมาตรา ๑๗) 

 

 



๔ 

 

 ๑.๓.๑๕ ก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม  
หรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (ร่างมาตรา ๑๘) 

 ๑.๓.๑๖ ก าหนดให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน (ร่างมาตรา ๑๙) 

 ๑.๓.๑๗ ก าหนดคุณสมบั ติ และลักษณะต้องห้ ามของผู้ที่ จะได้ รับการแต่ งตั้ ง 
เป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๒๐) 

 ๑.๓.๑๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้ 
(ร่างมาตรา ๒๑) 

 ๑.๓.๑๙ ก าหนดให้ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด (ร่างมาตรา ๒๒) 

 ๑.๓.๒๐ ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ (ร่างมาตรา ๒๓) 

 ๑.๓.๒๑ ก าหนดหน้าที่ และอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๒๔) 

 ๑.๓.๒๒ ก าหนดให้ ในกิจการของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
ที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้แทน 
ของส านักงาน เพ่ือการนี้  ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด (ร่างมาตรา ๒๕) 

 ๑.๓.๒๓ ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด (ร่างมาตรา ๒๖) 

 ๑.๓.๒๔ ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ านวยการอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของส านักงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลง 
ที่ท าไว้ในการอนุมัติ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ



๕ 

 

ส านักงานเป็นการชั่วคราว ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ   
(ร่างมาตรา ๒๗) 

 ๑.๓.๒๕ ก าหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน 
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตาม
สัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน (ร่างมาตรา ๒๘) 

 ๑.๓.๒๖ ก าหนดให้การบัญชีของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดท า
ตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด (ร่างมาตรา ๒๙) 

 ๑.๓.๒๗ ก าหนดให้ส านั กงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ จัดท างบดุล  
งบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ร่างมาตรา ๓๐) 

 ๑.๓.๒๘ ก าหนดให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท ารายงานการ
ด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและรัฐมนตรีภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่
รายงานนี้ต่อสาธารณชน (ร่างมาตรา ๓๑) 

 ๑.๓.๒๙ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีอ านาจ
ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ 
และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ และมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องเพ่ือการนี้ รัฐมนตรี
มีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานเสนอ และมีอ านาจสั่งยับยั้ง
การกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่และอ านาจของส านักงาน นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์  
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้  
(ร่างมาตรา ๓๒) 

 ๑.๓.๓๐ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน  
๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๓) 

 ๑.๓.๓๑ ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๔) 



๖ 

 

 ๑.๓.๓๒ ก าหนดให้เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอันยกเลิกและให้โอน 
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และงบประมาณของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงาน  
(ร่างมาตรา ๓๕) 

 ๑.๓.๓๓ ก าหนดให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การพ้นจาก
ต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้กับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน จนกว่าจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๖) 

 ๑.๓.๓๔ ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก กรณีที่งบประมาณซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๕  
วรรคหนึ่ง ไม่เพียงพอแก่การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อ านวยการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของส านักงาน (ร่างมาตรา ๓๗) 

 ๑.๓.๓๕ ก าหนดให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ ใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๘)   

๑.๔ ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....   

 ๑.๔.๑ เพ่ือให้การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ของประเทศไทยดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
รวมทั้งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากยิ่งขึ้น 

 ๑.๔.๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม/สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ๑.๔.๓ เพื่อบูรณาการและพัฒนาในเรื่องการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล อันจะส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการสามารถท าสัญญา
ระหว่างประเทศโดยใช้กลไกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการขยายการตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจ  
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



๗ 

 

๑.๕ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ท าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์   พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมา  
พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่า 
ได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ แล้ว 
(ดังปรากฏอยู่ในส่วนข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ หัวข้อการด าเนินการ  
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หน้า - ๑ - ถึง - ๔ -)   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะ “รับหลักการ” หรือ “ไม่รับหลักการ” 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยการลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตนครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่สภา
ลงมติในวาระที่หน่ึง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา ให้สภาพิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง ซึ่งพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป 

 


