หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
□ กฎหมายใหม

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ

 แกไข/ปรับปรุง

□ ยกเลิก

กระทรวงการคลัง

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
๑) เพื่อพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหระบบดังกลาวมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล และเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
ขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน (Human Errors) และการปลอมแปลงขอมูลและเอกสาร โดยใชวิธีการยืนยัน
และการพิสูจนตัวตนทางดิจิทัลที่ไดมาตรฐาน อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของภาครัฐ
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ
๓) เพื่อยกระดับการใหบริการของหนวยงานของรัฐ โดยหนวยงานของรัฐสามารถใชประโยชน
จากระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๔) เมื่อไดมีการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามเงื่อนไขแลว ใหสันนิษฐานวาบุคคลที่ไดรบั
การพิสูจนและยืนยันตัวตนเปนบุคคลนั้นจริง
เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
ในปจจุบันยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การกําหนดผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานของระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ดังนั้น การทําธุรกรรมหรือการทํานิติกรรมสัญญาที่ตองมีการพิสูจนและยืนยันตัวตน
โดยพบหนา (Face-to-Face) จึงเปนภาระของผูตองการทําธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญา รวมทั้งเปนอุปสรรค
ในการทําธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ
เนื่องจากการทําธุรกรรมหรือการทํานิติกรรมสัญญาหลายประเภทในระบบเศรษฐกิจจําเปนตอง
มีการพิสูจนตัวตน การใหความยินยอม การลงลายมือชื่อ หรือการแสดงเจตนาของผูทําธุรกรรมดังกลาว
และในอดีตที่ผานมา การพิสูจนตวั ตนมักจะใหผูทําธุรกรรมตองไปแสดงตนตอผูใหบริการ เชน หนวยงาน
ราชการ ธนาคารพาณิชย เปนตน พรอมสงเอกสารหลักฐานในการพิสูจนและยืนยันตัวตน จึงกอใหเกิด
ความไมสะดวกและกอใหเกิดภาระตอผูใชบริการและผูใหบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ไมมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานของระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จึงอาจเปน
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อุปสรรคในการทําธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญาขางตน และไมสอดคลองกับการที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
ยุคอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลวนั้น มี 2 ทางเลือกใน
การดําเนินการคือ (1) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวมาแลวในขอ ๑.๒ หรือ (๒) การตรารางพระราชบัญญัติวาดวยการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเปนการเฉพาะ
แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเพิ่มสาระสําคัญ
เรื่องการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะทําใหมีกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่กําหนดรายละเอียดตั้งแต
ขั้นตอนของการพิสูจนและยืนยันตัวตนไปจนถึงการแสดงความจํานงและการใหความยินยอมในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะทําใหสะดวกตอการนํากฎหมายไปใชในทางปฏิบัติ
ในขณะที่การออกพระราชบัญญัติวาดวยการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอาจทําใหตองใช
กฎหมาย ๒ ฉบับ มาประกอบกันเพื่อพิสูจนและยืนยันตัวตนและทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจทําให
เกิดความสับสนในการบังคับใช
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเพิ่มเติมการกํากับดูแล
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กําหนดใหมีการกํากับดูแลและตรวจสอบผูประกอบธุรกิจระบบ
การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน (ระดับความนาเชื่อถือ) ในการพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลเพื่อใหการพิสูจนและยืนยันตัวตนเปนไปอยางมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย นาเชื่อถือ
มีการคุมครองผูใชบริการ แตไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงผูประกอบธุรกิจ
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบทําการแทนรวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีในอนาคต
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด
- การตรารางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะเปน
การกําหนดใหผูประกอบธุรกิจระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการใหบริการ
- การตรารางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะสามารถ
กําหนดใหมีระดับความนาเชื่อถือในการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการทําธุรกรรมหรือนิติกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมที่ไมมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว
- การตรารางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะเปน
การยกระดับการใหบริการของภาครัฐ เนื่องจากหนวยงานของภาครัฐอาจใชประโยชนจากระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อใหบริการแกประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งจะสงผลใหภาครัฐสามารถใหบริการ
แกประชาชนและภาคเอกชนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดและเปนการลดอุปสรรคตอของประชาชนและ
ภาคเอกชนในการทําธุรกรรมและนิติกรรมสัญญากับภาครัฐ
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๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
มีการกํากับการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ตลอดจนยกระดับการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ที่มีความปลอดภัย นาเชื่อถือ และสามารถคุมครอง
ผูใชบริการไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร
มีการกํากับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งผูประกอบธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐ
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด
ไมมี
การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร
แมการดําเนินการดังกลาวจะไมเกี่ยวเนื่องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศ
ไทยไดมีตอรัฐตางประเทศแตอยางใด แตหากประเทศไทยมีระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ยอมจะสงผลใหกระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตนเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว กอใหเกิดประโยชนตอ
การทําธุรกิจในทุกภาคสวน และเปนการลดภาระของผูใชบริการ จึงสอดคลองกับหลักการของการจัดอันดับ
ความยาก-งายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ที่ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank)
และประเทศไทยไดเขารับการประเมินเปนประจําทุกป
๒. ผูทําภารกิจ
๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้
เนื่องจากเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับการดูแลการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและการกํากับดูแล
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งดําเนินการโดยภาคเอกชนใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
จึงควรเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
ไมควรทํารวมกับภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนเปนผูถูกกํากับดูแลภายใตกฎหมายนี้ อยางไรก็ดี
ในการออกเกณฑปฏิบัติตาง ๆ จะเปดใหภาคเอกชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นได
๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้
รวมกับหนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในเรื่องดังกลาว
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๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวา
หรือไม
การกํากับดูแลระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและผูประกอบธุรกิจระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ควรอยูภายใตกรอบกฎหมายและกฎเกณฑสวนกลาง จะมีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบและการกํากับดูแลมากกวาการใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาที่หลักของหนวยงานรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง ผูมีอํานาจและหนาที่
ตามพระราชบัญญัติ
 หนาที่ของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ ๖
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง ดานที่ ๒ การขับเคลื่อนและการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ดานการเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสรางพื้นฐาน
๓.๒ การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม
ไมสามารถใชมาตรการทางบริหารได
ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร
๓.๓ ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้
ในปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคอิเล็กทรอนิกส โดยที่มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
อยางแพรหลาย และการพิสูจนและยืนยันตัวตนนั้น หากสามารถกระทําในรูปแบบดิจิทัลไดก็จะกอใหเกิด
ประโยชนตอทั้งผูใชบริการและผูใหบริการ อยางไรก็ดี ในปจจุบันยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การกําหนดผูมีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดมาตรฐานของระบบพิสูจนตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตลอดจนการกําหนดแนวทาง
การคุมครองประชาชนซึ่งเปนเจาของขอมูลและใชบริการระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไวเปน
การเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบังคับกฎหมาย
 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมาย
ทั่วไป ใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจทั้งประเทศอยางเทาเทียมกัน
□ ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก..............................................................................
ใชบังคับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก..............................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
 ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปน
การเพิ่มเติมในเรื่องของการพิสูจนและยืนยันตัวตนผานระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเทานั้น
และจะมีการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจไดก็ตอเมื่อรางพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีผลบังคับใช ดังนั้น จึงสามารถบังคับใชรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดทันที
□ มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด
□ ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด
๓.๕ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ่น
เนื่องจากเปนกฎหมายที่บังคับการยืนยันและพิสูจนตัวตนทั้งประเทศ
๓.๖ ลักษณะการบังคับใช
□ ควบคุม
□ กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘)
□ สงเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
เพื่อใหการพิสูจนและยืนยันตัวตนมีประสิทธิภาพ และผูประกอบธุรกิจระบบการพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลมีการดําเนินงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตองไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนานวัตกรรม
ใหมทางการพิสูจนและยืนยันตัวตน และตองมีความสอดคลองกับระดับความนาเชื่อถือ (Level of Assurance
: LoA) และมีการกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลและตรวจสอบระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการควบคุม
เนื่องจากการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเปนการดําเนินการ
ที่อาจสงผลกระทบตอประชาชน ภาคธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดใหผูใหบริการ
ดังกลาวตองมาขออนุญาตกอนการดําเนินการหรือการประกอบธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวาผูใหบริการมีคุณสมบัติ
และความสามารถเพียงพอที่จะใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย เปนการปองกันความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร คุมคาตอ
ภาระที่เกิดแกประชาชนอยางไร
ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาสามารถพิจารณา
กําหนดคาธรรมเนียมและคาดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในอัตรา
ที่เหมาะสม
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๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร
การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือออกใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาประกาศกําหนด โดยพิจารณาจากกรอบการกํากับดูแล
การใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การใหบริการระบบทําการแทน ระบบทําการแทน
เพื่อใหบริการของภาครัฐ โดยพิจารณาจากกรอบการกํากับดูแลการใหบริการใหมีความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ และมีการคุมครองผูบริโภคอยางเหมาะสม
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม
มีขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งจะขึ้นอยูกับหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาประกาศกําหนด
๓.๗.๕ มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร
การพิจารณาอนุญาตบริษัทผูใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเปน
อํานาจของรัฐมนตรี ซึ่งหากประสงคจะคัดคาน จะตองดําเนินกระบวนการทางคดีปกครองตอไป อยางไรก็ดี
การพิจารณาอนุญาตระบบทําการแทน หรือการมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดของคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ผูที่ประสงคจะคัดคานก็ยอมสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการไดตามกฎหมาย
๓.๗.๖ มีการตออายุการอนุญาตหรือไม
ไมมี โดยใบอนุญาตไมมีการกําหนดอายุ
มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม
ไมมี เนื่องจากไมมีการกําหนดการตอใบอนุญาต
๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร
มีการกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตาม
พระราชกฤษฎีกาเพื่อกํากับดูแลระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การใหบริการระบบทําการแทน และระบบทําการแทนเพื่อให
บริการของภาครัฐ
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม
ไมมี
หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผดู ํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหนาสวนราชการหรือไม
มี
เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ
เนื่องจากคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทลั รวมทั้งการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
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การใหบริการระบบทําการแทน และระบบทําการแทน ซึ่งอาจเปนภาคเอกชน จึงควรมีผูบริหารระดับสูง
ของสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร
การใชดุลพินิจของคณะกรรมการตองคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการของระบบ
รวมถึงความปลอดภัยและความลับของขอมูลที่สงผานระบบ ซึ่งไดมีการวางกรอบไวในกฎหมายอยางชัดเจน
นอกจากนี้ การพิจารณามีคําสั่งหรือออกประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไขอยางใด ๆ ของเจาหนาที่ ก็ตองอยูภายใต
กรอบของกฎหมายวาดวยการกระทําทางปกครองอยูแลว
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กําหนด
□ โทษทางอาญา
□ โทษทางปกครอง
 ระบบผสม
๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก รวมถึงการพิสูจน
และยืนยันตัวตนซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานกอนจะทําธุรกรรมหรือนิติกรรมอยางใด ๆ ดังนั้น ระบบจะตองมี
ความปลอดภัย และมาตรฐานการรักษาความลับอยางรัดกุม ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจึงตองมีภาระในการรักษามาตรฐานดังกลาวจึงสมควรกําหนดโทษอาญา
๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร
เปนความผิดที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยและความลับของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
จํานวนมาก
๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม
ไมมี เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหบริการระบบ
การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ระบบทําการแทน หรือระบบทําการแทนเพื่อการใหบริการของภาครัฐ
รวมทั้งยังไมมีการกําหนดผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานของระบบพิสูจนตัวตนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทลั ที่ชัดเจน ตลอดจนการกําหนดแนวทางการคุมครองประชาชนซึ่งเปนเจาของขอมูลและใชบริการ
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไวเปนการเฉพาะ
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทํานองเดียวกันที่มีอยู
๕. ผลกระทบและความคุมคา
๕.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
 ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง ไดแก
ประชาชนทั่วไป และผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
□ ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบการรางกฎหมาย
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๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว
 ดานเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
มีการกํากับดูแลการใหบริการการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน
ซึ่งรวมถึงระดับความนาเชื่อถือในการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยการดําเนินการดังกลาวจะทําให
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐสามารถทํานิติกรรมหรือนิติสัญญาที่เปนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจและการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
ผูใชบริการ (ประชาชนหรือนิติบุคคลที่สามารถพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล) หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูกํากับดูแล ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ระบบทําการแทน และระบบทําการแทนเพื่อการใหบริการภาครัฐ
- เชิงลบ................................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ.....................................................................................................
 ดานสังคม
- เชิงบวก
ใหมีการคุมครองผูใชบริการและลดการเกิดความเสี่ยงในการเกิดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน
(Human Errors) และการปลอมแปลงขอมูลและเอกสารในกระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
ผูใชบริการ (ประชาชนหรือนิติบุคคลที่สามารถพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล) หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูกํากับดูแล ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ระบบทําการแทน และระบบทําการแทนเพื่อการใหบริการภาครัฐ
- เชิงลบ................................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ.....................................................................................................
□ ดานอื่น ๆ
- เชิงบวก..............................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก...................................................................................................
- เชิงลบ................................................................................................................................
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ.....................................................................................................
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลถูกจํากัดตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม ใช อยางไร
กําหนดใหการใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะตองขออนุญาตเพื่อเปนการจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพเทาที่จําเปน
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๕.๔ ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปน
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด
- ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ที่ตองมีการยืนยันตัวตน ประชาชนมีความเสี่ยงจากการเกิด
ขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน (Human Errors) หรือการปลอมแปลงขอมูลและเอกสารในกระบวนการ
พิสูจนและยืนยันตัวตน
- หากมีการกํากับดูแลระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ ประชาชนจะใชเวลาและทรัพยากรนอยลงในการพิสูจนและยืนยันตัวตนเพื่อทํา
ธุรกรรมตาง ๆ
- หากสามารถสงผานขอมูลสวนบุคคลที่อยูภายใตการครอบครองของหนวยงานที่มีขอมูล
ที่นาเชื่อถือผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ประชาชนจะใชเวลาและทรัพยากรนอยลงในการใชบริการหรือ
ทําธุรกรรมตาง ๆ
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด
- เปนการสงเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Thailand 4.0)
- มีการกําหนดมาตรฐานการพิสูจนและการยืนยันตัวตนของประเทศไทยและยกระดับ
ความนาเชื่อถือในการทําธุรกรรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมากขึ้น
การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด
เอื้อใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการสงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการระหวางหนวยงานผานชองทางดิจิทัล ซึ่งสงผลให
มีการบริหารเวลาและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระแกทั้งผูแสดงตนและผูที่มีหนาที่พิสูจน
และยืนยันตัวตน
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด
พัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบาย
Thailand 4.0 ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
สนับสนุนการพัฒนาโดยรองรับการพิสูจนและยืนยันตัวตนที่เปนนวัตกรรมซึ่งนําเทคโนโลยี
ใหมมาใช
๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร
หนวยงานรัฐสามารถใชประโยชนจากระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
เพื่อการใหบริการของภาครัฐในการพิสูจนและยืนยันตัวตนบุคคลที่ตองการใชบริการจากภาครัฐ ซึ่งเปน
การยกระดับการพิสูจนและยืนยันตัวตนของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
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สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคม
จะไดรับ ไดแก
๕.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
การทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวน เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีความยุงยากและซับซอน
ในเชิงกระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยีเฉพาะดานที่จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ
๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ
กอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๖. ความพรอมของรัฐ
๖.๑ ความพรอมของภาครัฐ
(ก) กําลังคนที่คาดวาตองใช
ใชกําลังคนของหนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการออกใบอนุญาต
กฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ เกณฑกํากับดูแล รวมทั้งตรวจสอบจํานวน ๓๐ คน
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จําเปนตองมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(ค) งบประมาณที่คาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย - บาท
โดยเปนงบดําเนินงานจํานวน - บาท
และงบลงทุนจํานวน – บาท
๖.๒ ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร
อยูระหวางรอความเห็นอยางเปนทางการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖.๓ วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนประธานกรรมการ มีผูแทนจากหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ และหนวยงานกํากับดูแล เชน อธิบดีกรมการปกครอง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน เปนกรรมการ
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน
มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต www.digitalid.or.th www.fpo.go.th และ
www.lawamendment.go.th
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๗. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการกับหนวยงานนั้นอยางไร
ไมมี
๗.๒ มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
ไมมี
๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
คณะกรรมการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกา ประกอบไปดวยผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานกํากับดูแล ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการใช
บริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในแตละภาคอุตสาหกรรมไดอีกดวย ซึ่งจะประกอบไปดวย
ผูแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิในแตละภาคอุตสาหกรรมเปนอนุกรรมการ
๗.๔ ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีพันธกิจในการสงเสริมใหนําโครงสรางพื้นฐานและ
นวัตกรรมมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนใหภาคธุรกิจใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล และสงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐ
๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
 เกิดผลประโยชนสุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของภาครัฐ
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาที่ของรัฐในเรื่องใดบาง
มีการกําหนดใหคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาออกประกาศหลักเกณฑ และเงื่อนไข
แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด
-
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๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินจิ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อยางไร
การใชดุลพินิจของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล และการใชดุลพินิจของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาก็มีการถวงดุลกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร
อาจจัดตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อทําหนาที่ประกาศกําหนดหลักเกณฑ
ที่ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะตองปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลในแตละภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหการกํากับดูแลในแตละ
ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง
คณะกรรมการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกามีองคประกอบที่ประกอบดวย
คณะกรรมการโดยตําแหนงและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งจะคานอํานาจซึ่ง
กันและกัน
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร
มีระบบการอุทธรณตอ คณะกรรมการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร
ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน แตบุคคลผูไดรับผลกระทบสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการ
และคณะกรรมการก็มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
๙.๑ ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม
มี
ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง
แผนจัดทํากฎหมายลําดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรองภายใต
รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได ดังนี้
ลําดับที่
๑

กฎหมายลําดับรอง
พระราชกฤษฎีกาวาดวย
คณะกรรมการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(มาตรา ๓๔/๒)

กรอบสาระสําคัญ
เพื่อใหคณะกรรมการทําหนาที่ออก
ประกาศหลักเกณฑที่ผูประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับระบบพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะตองปฏิบัติ

กรอบระยะเวลา
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๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคล
เกินสมควรอยางไร
มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจนวา มีอํานาจออกประกาศกําหนดในเรื่องใด
ไดบาง รวมถึงมีการกําหนดกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการไมใหกาวลวงไปกระทบถึงสิทธิสวนบุคคลที่ได
มีการรับรองไวตามกฎหมาย นอกจากนี้ องคประกอบของคณะกรรมการก็ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทําใหมีการพิจารณาอยางรอบดานกอนการประกาศใชกฎเกณฑใด ๆ
๑๐. การรับฟงความคิดเห็น


มีการรับฟงความคิดเห็น

□ ไมไดรับฟงความคิดเห็น

๑๐.๑ ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็นหนวยงานภาครัฐ
□ สํานักงบประมาณ □ สํานักงาน ก.พ.
 สํานักงาน ก.พ.ร.
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร กรมศุลกากร) กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) กระทรวง
อุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) กระทรวงการตางประเทศ (กรมการกงสุล) กระทรวงแรงงาน
(กรมการจัดหางาน) กระทรวงยุติธรรม (กรมบังคับคดีและสํานักงานศาลยุติธรรม) สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ
 ประชาชนที่ไดรบ
ั หรืออาจไดรับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องคกรอื่น ไดแก สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมการคาผูใหบริการชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกสไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย สมาคมผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตไทย
๑๐.๒ มีการเปดเผยลงการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
มีการเปดเผยผาน Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
๑๐.๓ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทํา
□ ไมมีการจัดทํา
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ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
 คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทํารางกฎหมาย
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดาํ เนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีฯ แลว
ลงชื่อ...................................................
(นายลวรณ แสงสนิท)
ผูอํานวยการเศรษฐกิจการคลัง
วัน/เดือน/ปที่จัดทํา..............................
หนวยงานผูรบั ผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ นายศรัณยวุฒิ ตรรกพงศ
หมายเลขติดตอ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ตอ ๓๒๑๙

