
 
 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทอีาจเกิดขึนจากกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกาหนดการประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดจิทัิล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ... 

 กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 

หน่วยงานของรัฐผู้ เสนอร่างกฎหมาย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) 

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏรูิปประเทศ 
 สอดคลอ้งกับยุทธศำสตร์ชำติในเรือง 

(๑)  ยุทธศำสตร์ที ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
หวัขอ้ที ๔.๔ โครงสร้ำงพืนฐำน เชือมไทย เชือมโลก  
หวัขอ้ที ๔.๕ พฒันำเศรษฐกิจบนพนืฐำนผูป้ระกอบกำรยุคใหม ่ 

(๒)  ยุทธศำสตร์ท ี๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

หัวข้อที ๔.๒ ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
และเชือมโยงกำรพฒันำในทกุระดบั ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทกุพนืที 

หัวขอ้ที ๔.๔ ภำครัฐมีควำมทนัสมยั 

หัวข้อที ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ  และมีเท่ำทจีำเป็น 

หัวข้อที ๔.๘ กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชน  

โดยเสมอภำค 

 สอดคลอ้งกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรือง 

(๑)  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัปรับปรุง)  

กิจกรรมปฏิรูปที ๑ กำรปรับเปลยีนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่
ระบบดิจิทัล  ในส่วนที  ๒ กิ จกรรมปฏิ รูปที จะส่งผลให้ เ กิดก ำรเปลียนแปลงต่อ ประ ชำชน  

อย่ำงมีนัยสำคญั 

(๒)  แผนกำรปฏิรูปประเทศดำ้นกฎหมำย  

 ประเด็นปฏิรูปที ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ  

กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน  
ประเดน็ปฏิรูปที ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยใหม้ีประสิทธิภำพยงิขึน  

 

 



๒ 
 

 

 

(๓)  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

ประเด็นปฏิรูปที ๒ กำรพฒันำกลไกช่วยเหลือและเพิมศกัยภำพเพือให้ประชำชน
เขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรม  

ประเด็นปฏิรูปที ๕ กำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือให้มีกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอยักำรอย่ำงเหมำะสม 
 

ส่วนที ๑ 
เหตุผลความจาเป็นทต้ีองตรากฎหมายและผลกระทบทอีาจเกิดขนึจากกฎหมาย 

   
 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
 ปัจ จุบัน  พระรำชกำหน ดกำรประก อบธุรกิจสิ นทรัพ ย์ดิ จิทัล พ. ศ.  ๒ ๕๖๑   

(“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิท ัลฯ”) มีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่เหมำะกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบ ัน 
ทีเปลียนแปลงไป ไม่ทันสม ัย และไม่รองรับต่อควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยีทีมีกำรพัฒนำ 
อย่ำ งร ว ดเ ร็ว แ ละ มี ศักย ภ ำพ ทีจ ะ ท ำใ ห้ เ กิด กำ ร พัฒ นำ ระ บ บกำ ร เ งิน อย่ำ ง ก้ ำ ว ก ร ะ โดด  
หรือยงัไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำกับดูแลตำมมำตรฐำนสำกล สำนักงำน ก.ล.ต. จึงได้ศึกษำกำรแก้ไข
กฎหมำยทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลเพือปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคลอ้งกับสภำพกำรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพือไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน ซึงสอดคลอ้งกบัหลกักำร 
ทีบญัญติัไวใ้นมำตรำ ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐  (“รัฐธรรมนูญฯ”) 
และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิของกฎหมำย  
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีประเด็นแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ  ดงันี 

๑.๑.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิ จิทัลฯ ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบำงประ กำรทีอำจ 

ไม่ทันสมัยต่อควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี เนืองจำกกำรดำเนินกำรในปัจจุบันยงัคงดำเนินกำร  
ดว้ยวิธีกำรทำงเอกสำร ทงัในส่วนทีภำคเอกชนตอ้งดำเนินกำรกบัสำนกังำน ก.ล.ต. หรือภำคเอกชน
ดำเนินกำรระหว่ำงก ันเอง เช่น กำรออกใบอนุญำต ช่องทำงกำรส่งเอกสำร กำรบอกกล่ำว กำรโฆษณำ  
กำรติดประกำศไวใ้นทีเปิดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึงเป็นอุปสรรคและภำระของ
ภำคเอกชนในกำรดำเนินกำร ประกอบกับพ ัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีทีรวดเร็ว  รวมทงัสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อกำรเปลียนแปลง 
เชิงพฤติกรรม วิถีกำรดำรงชีวิต และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจทใีห้ควำมสำคัญกับควำมรวดเร็ว ทันที   



๓ 
 

 

 

ทุกที ทุกเวลำ (anything, anytime and anywhere) สำนักงำน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอให้มีกำรแก้ไข 
พ.ร .ก .  สิ นทรัพย์ดิจิทัลฯ  ให้รองรับกระ บวนกำรทำงอิ เล็กทรอนิก ส์ในตลำดทุนทังห มด 

และสร้ำงสภำพแวดลอ้มดิจิทลั (digital ecosystem)  

๑.๑.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

กำรรอง รับสิทธิ ขอ งบุค คล ซึ ง เ ป็นพ ย ำนใ น คดี อำญ ำใ ห้ได้ รับ  

ควำมคุ้มครอง ก ำรปฏิ บัติที เ หมำะ สมและ ได้ รับ ค่ำตอบแทนที จ ำ เป็นแ ละส มคว รจำ กรัฐ  
ตำมพระรำชบ ัญญัติ คุ้มครองพยำนในค ดีอำญำ พ.ศ . ๒๕๔๖  (“พ.ร.บ .  คุ้มครองพยำ นฯ”)  
ยังไม่ครอบคลุมถึงพยำนทีมำให้ถ้อยคำในชันทีสำนักงำน ก.ล.ต.  ตรวจสอบและรวบรวม
พยำนหลักฐำนโดยอำศ ัยอำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมมำตรำ ๕๑ แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ  
และยงัไม่ครอบคลุมถึงคดีทีสำนักงำน ก.ล.ต. บงัคบัใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง เนืองจำก
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ กำหนดให้กำรคุ้มครองพยำนต่อเมือเป็นคดีอำญำที เข้ำสู่กระบวนกำร 
ชันสืบสวนสอบสวนของพนักงำนสอบสวน ชันพนักงำนอัยกำร หรือชันศำลแล้ว เท่ำนัน  
แต่พยำนในชนักำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จริงของสำนกังำน ก.ล.ต. และพยำนในคดีมำตรกำร
ลงโทษทำงแพ่งเป็นพยำนทีมีควำมสำคัญต่อรูปคดีและสมควรได้รับกำรปฏิบัติและคุ้มครองจำก รัฐ
เช่นเดียวกับพยำนในคดีอำญำอืน ด้วยสภำพปัญหำดังกล่ำว สำนักงำน ก.ล.ต. จึงมีควำมจำเป็น  
และสมควรทีจะตอ้งมีกลไกทีช่วยเอืออำนวยให้พยำนบุคคลซึงเป็นผูที้ได้เห็น ได้ยิน ได้รับทรำบ  
หรือใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์กระทำผิดมำให้ควำมร่วมมือโดยให้ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐ ำน 
เ กีย ว กับ กร ณีที สำ นั ก งำ น ก . ล .ต .  ตร ว จ ส อ บ ซึ งจ ะ ทำใ ห้ กำ รร ว บรว ม ข้อ เ ท็จ จ ริง แ ล ะ  
พยำนหลักฐำนเพือดำเนินกำรกับผู ้กระทำควำมผิดมีควำมสมบูรณ์มำกยิงขึน อันจะส่งผลให ้
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยบรรลุผลสัมฤทธิทงัในเชิงป้องกนั ปรำบปรำม และยบัยงักำรกระทำควำมผิด  
รวมทังสอดคล้องกับกำรรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนกำรยุติธ รรม ตำมรัฐธรรมนูญ  
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐  
และ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ 

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน  
ปัจจุบัน เมือสำนักงำน ก.ล.ต. พบเหตุสงสัยกำรกระทำควำมผิดฐำน 

บอกกล่ำวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ ควำมผิดฐำนใช้ข้อมูลภำยในซือขำยโทเคนดิจิทลั
และควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณสินทรัพย์ดิจิทัล พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต.  
จะใช้อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมมำตรำ ๕๑ แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ทำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยำนหลักฐำนในลักษณะทำนองเดียวกับกำรสอบสวนคดีอำญำโดยพนักงำนสอบสวน  
โดยหำกสำนักงำน ก.ล.ต. พิจำรณำเห็นว่ำ ผลกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีกำรกระทำของบุคคล
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เข ้ำข่ำยเป็นควำมผิดฐำนบอกกล่ำวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ ควำมผิดฐำน 
ใช้ขอ้มูลภำยในซือขำยโทเคนดิจิทัลหรือควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณกำรซือขำยสินทรัพยดิ์จิทลั 
สำนักงำน ก.ล.ต. จะต้องกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพือให้สอบสวนดำเนินคดีกับผูก้ระทำควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำซึงพนักงำนสอบสวนจะต้องทำกำรสอบปำกคำพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. และสอบสวนพยำนหลักฐำนทีได้จำกกำรตรวจสอบอีกชันหนึง 
ซึงเป็นกระบวนกำรทีต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรและซำซ้อนกบักำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด 
ทีกระทำโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที 

ทงันี สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ว่ำจ้ำงคณะผูว้ิจ ัย จำกศูนย์วิจัยกฎหมำยและกำรพฒันำ 
คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพือศึกษำวิจัยประสิทธิภำพของกระบวนกำรดำเนินคดีอำญำ 
ในชันก่ อนฟ้ องคดี ภำยใต้พระ รำชบัญญัติห ลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรั พย์  พ .ศ.  ๒๕ ๓๕   
(“พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ”) ซึงผลกำรศึกษำของคณะวิจัยมีข้อเสนอแนะว่ำ เนืองจำกควำมผิดในลักษณะ  
กำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำยหลักทรัพย์เป็นควำมผิดเฉพำะควรกำหนดให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวนควำมผิดในคดีอำญำ โดยเสนอให้สำนักงำน ก.ล.ต.  
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรควำมผิดเกียวกับหลักทรัพย์ และมีอำนำจพิจำรณำว่ำสำนักงำน ก.ล. ต.  
จะสอบสวนกำรกระทำควำมผิดเองหรือกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน ซึงจะส่งผลให้กำรดำเนินคดีอำญำ
ในชันก่อนฟ้องคดีในควำมผิดเกียวกับหลกัทรัพยท์ีสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญรวดเร็วยิงขึน  
เมือสำนักงำน ก.ล.ต. ได้พิจำรณำผลกำรศึกษำของคณะผูวิ้จัยและข้อมูลกำรบ ังคบัใช้กฎหมำยกับผูก้ระทำ
ควำมผิดอำญำข้ำงต้นแล้ว  สำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะผู ้วิจัยดังกล่ำว  
เนืองจำกกำรพิจำรณำกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์ฐำนใช้ข้อมูลภำยในซือขำย
หลักทรัพย์หรือควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณหลักทรัพย์ จำเป็นต้องพิเครำะห์พิจำรณำข้อเท็จจริง 
โดยผูมี้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและบริบทต่ำง  ๆในตลำดทุน ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเชียวชำญในกลไก
ของระบบกำรซือขำยหลกัทรัพย์ ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญทีจะมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์  
และพฤติกรรมกำรส่งคำสงัซือขำยในลกัษณะลงทนุปกติกำรซือขำยทีเป็นลกัษณะกำรกระทำควำมผิดเกียวกบั
กำรกระทำอันไม่เป็นธรรมในกำรซือขำยหลักทรัพย ์ สำนักงำน ก.ล.ต. จึงมีควำมพร้อมและเชียวชำญ 
ในกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว โดยเห็นควรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. 
มีอำนำจสอบสวนควำมผิดคดีอำญำในฐำนควำมผิดดังกล่ำวซึงจะทำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปด้วย 

ควำมรวดเร็ว เด็ดขำด เพือเป็นกำรป้องกัน ระงบั ยบัยงั ให้อำชญำกรทำงเศรษฐกิจมีควำมหลำบจำ 
และเป็นกำรป้องปรำมกำรกระทำควำมผิดในอนำคตด้วย ซึงสำนักงำน ก.ล.ต. เห็นควรนำผลวิจัยข้ำงต้น 
มำใช้กับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิ จิทัลฯ ด้วย  เ นืองจำกควำมผิดเกียวกับกำรกระทำไม่ เป็นธรรม  
ตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ กับ พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ มีลกัษณะควำมผิดในทำนองเดียวกัน 
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๑.๒ เหตุใดรัฐจงึควรแทรกแซงในเรืองนี 
๑.๒.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำยทีมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่ทันสมัย 
ต่อกำรเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อประชำชนในกำรประกอบธุรกิจ  
และกำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถว้นทงัระบบ  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

๑.๒.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

เพือให้บุคคลทีจะให้ข้อมูลเบำะแสต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทตีำมกฎหมำย 
ทีอ ยู่ภ ำยใ ต้ก ำรกำกับดูแล ของสำนักงำน ก .ล .ต . ได้รับคว ำมคุ้มครอ งในแนวทำงเ ดียวกับ  
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ อันเป็นกำรเพิมมำตรกำรคุม้ครองพยำนตงัแต่ในชันตรวจสอบกำรกระทำ
ควำมผิดและในคดีทีสำนักงำน ก.ล.ต. ดำเนินมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง จะเป็นกำรรับรองสิทธิ  
ของบุคคลทีจะมำเป็นพยำนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจกัรไทย ช่วยสร้ำงควำมเชือมนัใหก้บัพยำน 
ในกำรมำให้ถ้อยคำให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที  อ ันจะเป็นกำรสนับสนุน 
กำรทำหน้ำทีของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดได้มีประสิทธิภำพมำกขึน  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

เพือเพิมประสิทธิภำพในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย โดยกำรลดกระบวนกำร 
ทีซำซ้อนในขนัตอนกำรดำเนินกำรของสำนกังำน ก.ล.ต. และพนักงำนสอบสวน เฉพำะในควำมผิด 
ทีสำคัญซึงสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญ เนืองจำกปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. จะต้องกล่ำวโทษ  
ต่อพนัก งำนสอบสวนอยู่แล้ว แ ต่เ มือพิจำรณำกำรสอบสวนผู ้กระทำควำมผิดในคดีควำมผิด  
ตำม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ทีจำเป็นตอ้งอำศยัทกัษะและองค์ควำมรู้เกียวกบักำรซือขำยสินทรัพย์
ดิจิทัลเป็นสำคัญ รัฐจึงควรพิจำรณำลดขนัตอนทีซำซ้อนกันเพือสร้ำงควำมเชือมนัในกระบวนกำร
ยุติธรรมต่อประชำชนและส่งเสริมให้เกิดควำมเชือมันในกำรลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกัน 
ยังมีกำรสอบยันโดยพนักงำนอัยกำรเช่นเดียวกับกฎหมำยปัจจุบัน  รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซง 
โดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย 
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๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซงคืออะไร 

๒.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
เพือให้กำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนสำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ไดค้รบถว้น ทงัระบบ มีควำมชัดเจนในทำงกฎหมำย มีควำมทันสม ัยและควำมยืดหยุ่นเพอืให้สำมำรถ
รองรับสถำนกำรณ์ทีอำจเปลียนแปลงไปใ นอนำคต สำมำรถตอบสนองมีควำมทันสมัยต่อ  
ควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี และยกระดับสภำพแวดลอ้มทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ 
ตลำดทุนไทยแข่งขนัได ้  

๒.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๒.๒.๑ การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 

เพือให้ควำมคุ้มครองพยำนให้ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรัพยสิ์น และสร้ำงควำมเชือมนัแก่พยำนในกำรมำให้ข้อมูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที 
ตงัแต่ในชนัทีกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด และในขณะเดียวกันเพือช่วยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที
สำมำรถเขำ้ถึงพยำนหลกัฐำนและบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วยงิขึน   

๒.๒.๒ การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีของสานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสอบสวน 
เพือเป็นทำงเลือกทีจะช่วยลดควำมซำซ้อนในกระบวนก ำรแสวงหำ

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลกัฐำนระหว่ำงสำนักงำน ก.ล.ต. กับพนักงำนสอบสวน ทำให้สำมำรถ
นำส่งเรืองใหพ้นกังำนอยักำรพิจำรณำสงัคดีไดร้วดเร็ว อนัจะทำให้ระยะเวลำในชนัก่อนฟ้องคดีสนัลง 
และสำมำรถบงัคบัใช้กฎหมำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน  เนืองจำกกำรนำตวัผู้กระทำควำมผิด 

มำลงโทษได้เ ร็วจะก่อให้เกิดควำมเกรงกลัวต่อกำรกระทำควำมผิดซำและเป็นมำตรกำรยบัยัง 

กำรกระทำควำมผิดของผูก้ระทำควำมผิดรำยใหม่  อีกทังเป็นกำรช่วยลดภำระงำนของพนักงำน
สอบสวนทีมีภำรกิจคดีจำนวนมำกและหลำกหลำยประเภทคดีด้วยทำงหนึง 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบนั 
๓.๑ วิธกีารแก้ปัญหาทีดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร  

๓.๑.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ 

ในกำรดำเนินกำรและมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ( e-service) เช่น  
ระบบกำรยนืรำยงำน ยืนคำขอ และกำรเปิดรับเอกสำรออนไลน์ เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำร  
และกำรให้บริกำรประชำชนโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวยังมีข้อจำกัดในบำงเรือง  
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เนืองจำกบทบญัญติัของกฎหมำยให้ดำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงเอกสำร เช่น กำรออกใบอนุญำต ช่องทำง  
กำรส่งเอกสำร กำรโฆษณำ กำรติดประกำศไวใ้นทเีปิดเผย ณ ททีำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

๓.๑.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

ปัจจุบัน หำกพยำนมีพฤติกำรณ์ทีอำจไม่ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต 
ร่ำงกำย หรือทรัพย ์สินจำกกำรมำให้ถ ้อยคำกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำ  

ให้คำแนะนำแก่พยำนในกำรไปติดต่อเพือขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐอืน เช่น สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ เป็นตน้  ซึงพยำนดังกล่ำวอำจมีขอ้จำกัดในกำรได้รับควำมคุม้ครอง เนืองจำกสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติอำจพิจำรณำให้ควำมคุ ้มครองพยำนต่อเมือเป็นคดีอำญำทีเข้ำสู่กระบวนกำรสืบสวน
และสอบสวนแลว้ และดว้ยพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภยัทีพยำนอำจไดรั้บ นนั กำรขอควำมช่วยเหลือ
จำกหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวอำจไม่ทันท่วงทีก ับพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มี
กลไกทำงกฎหมำยทีจะรองรับเพือช่วยเหลือหรือคุ้มครองพยำนทีมำให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท ี  

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

ปัจจุบนั สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับพนักงำน
สอบสวนเป็นระยะ ๆ แต่เนืองด้วยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำกำหนดให้กระบวนกำร
สอบสวนควำมผิดอำญำต้องกระทำโดยพนักงำนสอบสวน เจ ้ำหน้ำทีของรัฐอืนจะมีอำนำจสอบสวน
คดีอำญำต่อเมือมีกฎหมำยบ ัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะให้เจ้ำหน้ำทีของรัฐเป็นพนักงำนสอบสวน  

ซึงปัจจุบนัสำนักงำน ก.ล.ต. ยงัไม่มีกลไกทำงกฎหมำยทีจะรองรับกำรทำหน้ำทีเป็นพนักงำนสอบสวน
จึงดำเนินกระบวนกำรทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ คือ กำรกล่ำวโทษ  
ต่อพนักงำนสอบสวนผู้มีอำนำจสอบสวนคดีอำญำ จึงทำให้เกิดกระบวนกำรทำงำนทีซำซ้อน  
โดยปัจจุบันกรณีทีเป็นคดีทีมีควำมซับซ้อน สำนักงำน ก.ล.ต. ก็อำจต้องทำงำนร่วมกับพนักงำน
สอบสวนตงัแต่ตน้เพือลดขนัตอนในชนัพนกังำนสอบสวน 

๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานีอย่างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 

๓.๒.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
คณะกรรมำธิกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (United Nations 

Commission on International Trade Law - UNCITRAL) ได้มีกำรจัดทำกฎหมำยแม่แบบ (model law) 

ทีเป็นแนวทำงซึงหลำยประเทศยอมรับและนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบัญญัติกฎหมำยภำยในของตน 
เพือทำให้กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ มีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงกัน (legal harmonization) ไม่ว่ำจะเป็น
กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ ( Model Law on Electronic Commerce 1996)  



๘ 
 

 

 

ทีรอง รับสถำนะทำงกฎหมำยข องข้อมูลอิ เล็ก ทรอนิกส์  กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยลำยมือชือ
อิ เล็กทรอนิกส์  (Model Law on Electronic Signatures 2001) ทีรอง รับส ถำนะทำ งกฎ หมำยข อง 
ลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำง
ป ระ เ ท ศ  ( United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts) ทีรองรับกำรทำสัญญำระหว่ำงประเทศในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์๑  โดยกฎหมำย
แม่แบบดงักล่ำว บญัญติัขึนเพือรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของขอ้มูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับ
กำรทำเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนเป็นหนังสือ กำรรับรองวิธีกำรส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
กำรใช้ลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพอืเป็น
กำรส่งเสริมกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้น่ำเชือถือ และมีผลในทำงกฎห มำยเช่นเดียวกับ  
กำรทำธุรกรรมโดยวิธีกำรทวัไป ซึงกฎหมำยเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
ก็ได้รับอิทธิพลจำกกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำวเช่นเดียวกับต่ำงประเทศทีได้รับเอำกฎหมำยแม่แบบ  
มำพิจำรณำดว้ยเช่นกนั โดยตวัอยำ่งของกฎหมำยตำ่งประเทศมีดงันี 

สิ งค โปร์ เป็นหนึงใ นประ เทศ แรก  ๆ ใ นโลกที นำกฎห มำยแม่แบบ  
ว่ำด้วยกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ UNCITRAL มำบัญญัติเป็นกฎหมำย Electronic Transactions 

Act (“ETA”)  บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญำว่ำด ้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ๒  ETA  
เ ป็ น ก ฎ ห ม ำ ย ที ค ว บ คุ มก ำ รใ ช้ ก ำ ร สื อส ำ ร ท ำ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ กส์  สั ญ ญ ำอิ เ ล็ก ท ร อ นิ ก ส์   
ลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ และลำยมือชือดิจิท ัล เป็นต้น ๓  นอกจำกนี เมือเดือนกุมภำพนัธ์ ๒๕๖๔ 
สิงคโปร์ได้ผ่ำนร่ำงปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ETA ในส่วนทีเกียวกับบันทึกทีโอนได้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic transferable records) ภำยใตก้ฎหมำยดังกล่ำว ให้รวมถึงตรำสำรทีโอนเปลียนมือได้ด้วย๔ 

 
๑ สำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-

Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep1.aspx 
๒ Excerpt of AGC Digest 2010 on Electronic Transactions Bill 2010 https://www.imda.gov.sg/regulations-

and-licensing-listing/electronic-transactions-act-and-regulations/excerpt-of-agc-digest-2010-on-electronic-

transactions-bill-2010 

๓ The Electronic Transactions Act https://www.corporateservices.com/singapore/electronic-transactions-

act-singapore/#eds 
๔  Singapore’s Electronic Transactions Act Expanded to Include Transferable Instruments 

https://www.jonesday.com/en/insights/2021/02/singapores-electronic-transactions-act-expanded 



๙ 
 

 

 

กฎหมำยกลำงสหภำพยุโรปว่ำด้วยวิธีกำรระบุตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
กำรดำเนินกำรเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทีน่ำเชือถือ (Regulation (EU) No 910/2014)๕   
ซึงกำหนดกรอบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรดำเนินกำรสำคัญเกียวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
๖ ประเภท คือ e-Signature, Qualified Web Authentication Certificate, e-Timestamp, e-Seal, e-ID และ 
Electronic Registered Delivery System๖  ส่งผลให้ประชำชนในสหภำพยุโรปสำมำรถใช้ประโยชน์ 
จำกสิทธิของตนทัวทังสหภำพยุโรปอย่ำงเต็มทีในกำรดำเนินกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   
โดยมคีวำมปลอดภยัและมีควำมน่ำเชือถือ๗   

สหรัฐอเมริกำมีกฎหมำยสำหรับลำยมือชืออิ เล็กทรอนิกส์และสัญญำ
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ อ ยู่ ภ ำ ย ใ ต้  Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act  
(E-Sign Act) แ ล ะ  Uniform Electronic Transactions Act (UETA)๘  โ ด ย ทัว ไ ป แ ล้ว  UETA แ ละ  
E-Sign Act บัญญัติ ขึนเพือรองรับกำรใช้บ ันทึก อิเล็กทรอนิกส์และ ลำยมือชืออิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
ในทำงกำรคำ้เพือรับรองว่ำบนัทึกและลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์รองมีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับเอกสำร
ทีเป็นกระดำษ (traditional paper documents) และลำยมือชือทีลงนำมด้วยหมึก (wet ink signatures) และ
จะไม่ถูกปฏิเสธผลทำงกฎหมำยเพียงเพรำะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์๙ 

 
๕ Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 

identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC 
๖ Regulation (EU) No 910/2014 Chapter I General Provisions Article 1 Subject matter (C) establishes a 

legal framework for electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic documents, electronic 

registered delivery services and certificate services for website authentication. และรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที
อำจเกิดขึนจำกกฎหมำย ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  อ้ำงถึง European 

Commission, “Trust services identification” <https://ec.europa.eu/ digital-single-market/en/policies/trust-services-

and-eidentification> 
๗ General impacts on stakeholder groups All citizens will be able to carry out secure and trustworthy cross-

border electronic transactions and take full advantage of their rights across the EU. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_403 

๘ The Law of E-Signatures in the United States and Canada by Mark Tibberts 

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/03/the-law-esignatures-us-canada 
๙ US electronic signature laws and history https://www.docusign.com/learn/esign-act-ueta 



๑๐ 
 

 

 

๓.๒.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

กำรคุม้ครองพยำนบุคคลของสหรัฐอเมริกำบัญญัติไวใ้นประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรือทีเรียกว่ำ United States Code (USC) Title 18 Crime and Criminal Procedure, 

Part II Criminal Procedure, Chapter 224 Protection of Witness (Section 3521) โดยบทบัญญัติดังกล่ำว 

ให้อำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมหรืออัยกำรสูงสุดในกำร พิจำรณำให้ควำมคุ ้มครอง 

พยำนบุคคล (witness) หรือพยำนบุคคลทีสำคญั (potential witness) ทีมำเบิกควำมใหแ้ก่รัฐบำลกลำงหรือ
รัฐบำลมลรัฐในกระบวนพิจำรณำคดีอำญำทีเกียวข้องกับกำรกระทำขององค์กรอำชญำกรรมหรือ  
กำรกระทำควำมผิดอำญำร้ำยแรง  

เยอรมนี มีกฎหมำยรองรับกำรคุ้มครองพยำนบุคคล เรียกว่ำ กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรคุม้ครองพยำนบุคคลทีตกอยู่ในอนัตรำย (Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter 

Zeugen-(ZSHG)) โดยบุคคลทจีะได้รับกำรคุ้มครองต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ หำกไม่มีข ้อมูลจำกบุคคล
นันจะทำให้กำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือกำรค้นหำทีพักอำศัยของผู ้ต้องหำกระทำได้ยำกหรือ 
ไม่อำจกระทำได ้และบคุคลดงักล่ำวอำจเขำ้รับกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยนีหำกบุคคลนนัใหค้วำมยนิยอม
และปรำกฏเหตุอนัควรเชือไดว้ำ่อำจเกิดอนัตรำยแก่ร่ำงกำย ชีวิต สุขภำพ เสรีภำพ หรือทรัพยสิ์นทสีำคัญ
และจำเป็นต้องใช้มำตรกำรคุ้มครองพยำนบุคคล และยงัให้ควำมคุ้มครองไปถึงสมำชิกครอบครัวของ
บคุคลดงักลำ่วดว้ย  ทงันี หน่วยงำนทีมีหนำ้ทีดำเนินกำรคุม้ครองพยำนบุคคล คอื ตำรวจ หรือ เจำ้หนำ้ที
คุม้ครองพยำน (Zeugenschutzdienststellen)๑๐

  

กำรคุ้มครองพยำนจึงเป็นหลักกำรทีนำนำประเทศถือปฏิบัติและถือเป็น 
พันธกิจของรั ฐทีจะ ปก ป้อง  คุ้มครอ งประ ชำชนใ นกรณี เกิ ดพ ฤ ติก ำรณ์ ค วำ มไม่ปล อดภัย  
ในกำรมำเป็นพยำน ซึงโดยหลักกำรกำรคุ ้มครองพยำนบุคคลในต่ำงประเทศมีจุดประสงค์คุ ้มครอง  
พยำ นบุคคลในคดีอำญำเช่นเดียวกับ  พ.ร.บ.  คุ้มครองพยำนฯ แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด  
 เช่น นิยำมของพยำน ฐำนควำมผิดทีจะได้รับกำรคุม้ครอง และหน่วยงำนทีทำหน้ำทีคุม้ครองพยำน 

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญและกำรเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัจึงมีกำรตรำ พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ และมีมำตรกำรทำงกฎหมำยเพือกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิท ัล 
ตล อดจ นคุ้มครอง ผู้ล งทุนห รือ ผู ้ทำ ธุ รก รร ม เ กียวกั บสิ น ทรัพ ย์ ดิ จิ ทัล  แล ะ ล ดคว ำมเสี ยง  

 
๑๐ อ้ำงอิงจำกบทควำม  เรือง กำรคุ้มครองพยำนทีเป็นผู้ร่วมกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครอง

พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยนำงวรนำรี สิงห์สุวงษ์  นักกฎหมำยกฤษฎีกำชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ สำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 



๑๑ 
 

 

 

จำกกำรถูกหลอกลวงหรือถูกเอำเปรียบ  อยำ่งไรกต็ำม สินทรัพยดิ์จิทลัเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีเพิงเกิดขึน
และมีลักษณะทีเปลียนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำกกว่ำหลักทรัพย์ประเภทอืนในตลำดทุนทีคุ้นเคย   
แต่ละประเทศจึงมีแนวทำงกำรกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของตนเองทังในแง่ของนโยบำย 
กำรประกอบธุรกิจไปจนถึงฐำนควำมผิดเกียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั  กำรเปรียบเทียบในส่วนนีจึงเป็น 
กำรวิเครำะห์เฉพำะอำนำจของหน่วยงำนในต่ำงประเทศทีมีอำนำจกำกับดูแลทังตลำดทุนและ 
สินทรัพยดิ์จิทลั 

ออสเตรเลีย มีคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และกำรลงทุน ( Australian 

Securities and Investment Commissions : ASIC) เป็นองค์กรหลกัทีทำหน้ำทกีำกับดูแลตลำดทุนรวมถึง
สินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศออสเตรเลีย และมีบทบำทในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับผูก้ระทำควำมผิด  

ตำม Corporations Act 2001  โดย ASIC อำจเริมกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนได้เองเมือเห็นว่ำ 
มีเหตุต ้องสงสัยว่ำมีกำรกระทำทีฝ่ำฝืนกฎหมำย  และเมือ ASIC พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจำต้องมี 
กำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวน ASIC มีอำนำจในกำรเรียกให้บุคคลซึง ASIC เห็นว่ำสำมำรถให้ขอ้มูล
ทีเกียวข้องกับกำรสืบสวนสอบสวนนันมำให้ข้อมูลหรือให้ควำมช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ต่อ  
กำรสืบสวนสอบสวนได้  และเมือ ASIC พิจำรณำเห็นว่ำผูถู้กกล่ำวหำมีควำมผิดจะต้องนำส่งเรืองไปยงั
อธิบดีอยักำร (Director of Public Prosecutors)  เพือพิจำรณำสำนวนคดีต่อไปโดยไม่ตอ้งส่งให้เจ้ำหน้ำที
ตำรวจหรือพนักงำนสอบสวนดำเนินกำรสอบสวนก่อน 

ฮ่องกง มี Securities and Futures Commission (SFC) เป็นองค์กรทีกำกับ
ดูแลตลำดทุนของฮ่องกงซึงทำหน้ำทีรักษำและส่งเสริมควำมเป็นธรรม ประสิทธิภำพ กำรแข่งขัน  
ควำมโปร่งใส และควำมเป็นระเบียบของอุตสำหกรรมหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซือขำยล่วงหนำ้  รวมถึง
สินทรัพยดิ์จิทลั นอกจำกนี องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมำยและดำเนินคดีอำญำในฮ่องกงยงัมีเจำ้หนำ้ทีตำรวจ
ซึงทำหน้ำที รักษำควำมสงบเรียบร้อยและสืบสวนสอบสวนคดีอำญำตำม Police Force Ordinance   

โดยเจ้ำหน้ำทีตำรวจจะทำงำนร่วมกับ SFC ในกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนกำรกระทำควำมผิด
เกียวกับสร้ำงรำคำหรือปริมำณหลกัทรัพยห์รือกำรปันหุน้ (market manipulation) และควำมผิดฐำนใช้
ข้อมูลภำยในเพือซือขำยหลกัทรัพย์ (insider trading) ด้วย  ทังนี SFC มีอำนำจดำเนินคดีอำญำกับ 
กำรกระทำผิดกฎหมำยในนำมของตนเองโดยในทำงปฏิบัติ SFC จะทำงำนร่วมกับกองกำรดำเนินคดี 
( Prosecution Division) ซึ ง เ ป็นห น่ว ยง ำน ใ นสั งกัดก ระทรว งยุติ ธร รม  ( Department of Justice)  

ต่อมำ ในปี ๒๕๕๐ SFC ได้ทำควำมตกลงกับกองกำรดำเนินคดีโดยกำหนดให้ SFC สำมำรถดำเนินกำร
สอบสวนแทนเจ้ำหน้ำทีตำรวจในกรณีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจเห็นว่ำ SFC สำมำรถดำเนินกำรสอบสวน 
ได้ ดีก ว่ำ และ/หรือเป็นคดีที SFC ได้ดำเ นินกำรอยู่ ก่อนแล้ว   หำกเจ้ำหน้ำทีสอบสวนต่อไป 
จะเป็นกำรซำซอ้นกนั  ในขณะเดียวกนั SFC ยงัสำมำรถส่งเรืองให้เจ้ำหน้ำทีตำรวจทำกำรสอบสวนได้
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ในกรณีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจจะสำมำรถดำเนินกำรสอบสวนได้ดีกว่ำ และ/หรือเป็นคดีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจ
ไดด้ำเนินกำรอยูก่่อนแลว้  หำก SFC สอบสวนตอ่ไปจะเป็นกำรซำซอ้นกนั 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งแลว้ 

  ได้นำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแลว้ 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอืน 
ร่ำงกฎหมำยนีมีควำมสมัพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืนหรือไม่ อย่ำงไร 

๕.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
  กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ในส่วนนี สอดคลอ้งกบั พระรำชบญัญติั
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึงบัญญัติรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูล  
กำรทำธุรกรรม วิธีก ำรส่ งและรับข้อ มูลทีอยู่ ในรูปแบบอิ เล็ก ทรอนิกส์  ตลอดจนกำรรับฟัง
พยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำน  
สืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือนไข และมำตรฐำนกำรรักษำ  
ควำมมนัคงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนสือ โดยให้ถือว่ำกำรประชุมผ่ำนสืออิเล็กทรอนิกส์ตำม 
พระรำชกำหนดนีเป็นกำรประชุมโดยชอบด้วยกฎหมำย และห้ำมมิให้ปฏิเสธกำรรับฟังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกำหนดนีเป็นพยำนหลักฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำตำมกฎหมำย   
อีกทังเป็นไปตำมแนวทำงของร่ำงพระรำชบัญญติักำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
ซึงมีเจตนำปรับปรุงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐให้เอือต่อกำรนำเทคโนโลย ี
มำใช้พัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของรัฐและรับรองควำมมีผลของกฎหมำยของกำรบริกำร
ประชำชนทีทำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๕.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 

๕.๒.๑ การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิท ัลฯ ในส่วนนี มีควำมใกล้เคียงหรือ

ควำมสัมพันธ์กับ พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ โดยจะบัญญัติหลักกำรและกลไกในกำรคุ้มครองพยำน 
ทีอำจไม่ได้รับควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์นในลกัษณะเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ  

๕.๒.๒ การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีของสานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสอบสวน 
กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทลัฯ ในส่วนนี ควำมสัมพันธ์กับ

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และเป็นไปตำมหลักกำรทีใกล้เคียงกับพระร ำชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตงั พ.ศ. ๒๕๖๐  และพระรำชบัญญัติแข่งขัน
ทำงกำรคำ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย  
๖.๑ กฎหมายนจีากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีหรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 

๖.๑.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
เนืองจำกเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยเกียวก ับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ในตลำดทุน 

รวมทงักำรให้บริกำรประชำชนดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน ก.ล.ต. จึงไม่ไดเ้ป็น 
กำรจำกัดสิทธิหรือเสรีภำพ หรือก่อให้เกิดหน้ำ ทีหรือภำระแก่ประ ชำชน  อย่ำงไรก็ตำม  
สำนักงำน ก.ล.ต. มีหน้ำทีในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ลำดับรอง และวำงทำระบบเพือรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน   

๖.๑.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

เนืองจำกกำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำนใน พ.ร.ก. สินทรัพยด์ิจิทลัฯ 
มี วัตถุประสงค์  เ พือมุ่งคุ ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของพยำนและ  

บุคคลใกลชิ้ดกับพยำน ตลอดจนกำรให้บุคคลดังกล่ำวได้รับค่ำตอบแทนทีเหมำะสมจำกกำรเป็นพยำน  
จึงไม่มีบทบัญญัติในลักษณะทีเป็นภำระหรืออุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพ  

ของประชำชน 

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต มีอำนำจสอบสวน 

เนืองจำกร่ำงพระรำชกำหนดดังกล่ำวมิได้ให้อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที
ในกำรดำเนินกำรอันเกียวกับกำรจำกัดเสรีภำพทำงร่ำงกำยของประชำชนดังกล่ำว ประชำชน  

จึงไมถู่กจำกดัสิทธิหรือเสรีภำพในส่วนนี  
แม้กำรสอบสวนโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีอำจกระทบสิทธิของประชำชน

ในกำรถูกแจ้งข้อกล่ำวหำและกำรตกเป็นผูต้้องหำในคดีอำญำ แต่ผูถู้กกล่ำวหำยงัคงได้รับกำรคุ้มครอง
สิทธิตำมรัฐธรรมนูญเหมือนกับกำรคุ้มครองสิทธิของผู ้ต้องหำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ  
ควำมอำญำ เช่น กำรจัดให้มีทนำยควำม กำรจัดให้ญำติหรือบุคคลทีตนไว้วำงใจเข้ำร่วม ฟัง  
กำรสอบปำกคำ เป็นตน้   

ใ นส่วน ของภ ำระ หน้ำทีตำม ร่ำง  พ. ร. ก .  สินทรัพ ย์ ดิ จิทัลฯ กับ 
เจ้ำพนักงำนตำรวจ อำจเกิดภำระหน้ำทีในกรณีทีผู้ต ้องหำหลบหนีหรือไม่มำตำมหมำยเรียก  

และต้องนำตัวผู ้ต้องหำมำฟ้องเป็นคดี  เจ้ำพนักงำนตำรวจจะมีหน้ำทีในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 
เนืองจำกเป็นผูมี้อำนำจจบัตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
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๖.๒ มีม า ต รก า รป้ อง กัน  แ ก้ไ ข  คุ้ม ค รอ ง  หรือ เ ยียวยา ใ ห้แ ก่ ผู้ ไ ด้ รับผล กระท บ 
ตาม ๖.๑ อย่างไร 

 ไม่มี  เนืองจำกไม่เป็นกำรจำกดัสิทธิหรือเสรีภำพ หรือก่อใหเ้กิดหนำ้ทแีก่บคุคลใด 

๖.๓ กฎหมายนีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
๖.๓.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

กำรรับรองกำรมีผลทำงกฎหมำยของกำรดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ในตลำดทุน จะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน 
ในกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำง ๆ  ทงัในส่วนทีเป็นกำรดำเนินกำรระหว่ำงภำคเอกชน
กับสำนักงำน ก.ล.ต. หรือกำรดำเนินกำรระหว่ำงภำคเอกชนด้วยกัน เช่น กำรขออนุญำต กำรรำยงำน 
กำรส่งหรือยืนเอกสำร กำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือ กำรจัดทำข้อมูล กำรเปิดเผย กำรลงลำยมือชือ  
 กำรชำระรำคำ หรือกำรดำเนินกำรอืนใด รวมทงักำรแจง้ควำม ประกำศ หรือโฆษณำขอ้ควำมใด ๆ  
ให้บุคคลอนืหรือประชำชนทรำบในหนังสือพิมพ์รำยวนั สิงตีพมิพอื์นใดตำมกฎหมำย หรือ ณ สถำนทีใด ๆ  
ให้ดำเนินกำรในรูปแบบหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทัง จะช่วยให้สำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพและ 
เพิมควำมรวดเร็ว ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีนัยสำคญั เนืองจำก
เจ้ำหน้ำทขีองสำนักงำน ก.ล.ต. จะสำมำรถนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบติังำน 

๖.๓.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

กำรใหค้วำมคุม้ครองพยำนในชนักำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก .ล.ต. และพยำนในคดีทีบังคับใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำรลงโทษ 
ท ำ งแ พ่ ง  จ ะ เ อื อใ ห้ส ำ นัก ง ำ น ก . ล . ต .  มี ช่อ งท ำ งไ ด้รับข้อมูลแล ะ พย ำนห ลัก ฐำน ส ำคัญ 
ที จะ น ำ ไป ข ย ำ ยผ ลห รือเ จื อ สมกับพย ำนห ลัก ฐ ำน ในค ดี  ท ำ ให้พย ำ นห ลัก ฐ ำนมีนำ หนัก 

ในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับผู้กระทำควำมผิดไม่ว่ำเป็นกำรบังค ับใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำร  

ทำงอำญำหรือมำตรกำรลงโทษทำงแพ่งได้มำกยิงขึน อันส่งผลตอควำมเชือมันของนักลงทุน 

ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรรับรองสิทธิตำมรัฐธรรมนูญให้แก่บุคคลทีชีเบำะแสหรือพยำนได้รับ 

ควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์น อนัเป็นกำรให้ควำมคุม้ครองแก่พยำนตลอดสำยตงัแต่ 
ในชนัทีสำนกังำน ก.ล.ต. ตรวจสอบรวบรวมพยำนหลกัฐำนจนถึงชนัพิจำรณำคดีของศำล 

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีอำนำจสอบสวนเฉพำะควำมผิด
สำคัญทีพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีควำมเชียวชำญจะทำให้สำนักงำน ก.ล.ต. มีมำตรกำรในบังคับใช้กฎหมำย
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อำญำทีมีประสิทธิภำพมำกยิงขึน อนัทำให้มำตรกำรบงัคบัใช้กฎหมำยหลำกหลำยมีประสิทธิภำพ
เหมำะสมกับกำรบงัคบัใช้แต่ละกรณี  ทงันี กำรทีสำนกังำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญในประเดน็เกียวกบั
กฎหมำยและกำรกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทลัและมีข้อมูลเกียวกับบริบทแวดล้อมทีเกียวข้องกับตลำดทุน
อยู่แล้ว หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีอำนำจสอบสวนในควำมผิดบำงลักษณะทีมีควำมเชียวชำญเฉพำะ  
ย่อมทำให้กำรสอบสวนเป็นไปไดอ้ย่ำงเหมำะสม และเกิดประโยชน์ทีสำคญัทีสุด คือ กำรลดขนัตอน
และเวลำในชนัก่อนฟ้องของกระบวนกำรยุติธรรม เนืองจำกกำรดำเนินงำนของสำนักงำน ก.ล.ต.  
มีมำตรฐำนในรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นมำตรฐำนทีอ้ำงอิงมำจำกกำรสอบสวน  

เพือเตรียมสำนวนคดีอยู่แล้ว ซึงทีผ่ำนมำ ข ้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนทีใช้ในสำนวนคดีส่วนใหญ่  

มำจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบถ้อยคำของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. เป็นหลัก   
กำรทีพนักงำนสอบสวนต้องสอบสวนก่อนมีควำมเห็นให้พนักงำนอยักำรสังฟ้องคดีจึงทำให้เกิด
กระบวนกำรทีซำซอ้นและทำให้คดีทีมีกำรกล่ำวโทษใช้ระยะเวลำทียำวนำนมำก กระบวนกำรยุติธรรม
ทีล่ำช้ำจนเกินไปเช่นนีอำจทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม หำกร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิมเติม  

พ.ร.ก.สินทรัพยดิ์จิทลัฯ มีผลใช้บงัคบัย่อมลดภำระงำนของพนักงำนสอบสวน สำมำรถอำนวยควำมยุติธรรม
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำย ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดควำมเชือมนัในกระบวนกำรยติุธรรม
อนัเป็นประโยชนใ์นเชิงป้องปรำมกำรกระทำควำมผิด ซึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโดยรวม 

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงำน ก.ล.ต. ทงันี ในประเด็นกำรจัดให้มีมำตรกำร

คุม้ครองพยำน สำนักงำน ก.ล.ต. และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ร่วมเป็นหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบ 
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายอย่างไรและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพืออานวยความสะดวกหรือลดขันตอนและค่าใช้จ่าย  
ในการดาเนินการหรือไม่ 

  ในปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ดำเนินกำรต่ำง ๆ  อันเป็นกำรสนับสนุนและรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กรอบกฎหมำยปัจจุบันด้วย เช่น ออกกฎลำดับรองหรือระเบียบ
วิธีปฏิบัติทีเกียวข้องและพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือเปิดช่องให้สำมำรถยืนคำขอ รับส่งเอกสำร  

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์     

  นอกจำกนี สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
ดงันี เพือให้บงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๑) กำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำน จะมีกำรทำควำมตกลงกับสำนักงำน
คุ้มครองพยำน คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม เพือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ  
กำรดำเนินกำร และกำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำน รวมถึงซักซ้อมควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน
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เกียวกับขนัตอนในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหลกั 
ในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมล หรือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 
กำรสนทนำออนไลน์สำหรับกำรดำเนินกำรในส่วนของกำรกันพยำน  สำนักงำน ก.ล.ต. จะเสนอ
หลักเกณฑ์และเงือนไขในเรืองดังกล่ำวเพือให้คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) พิจำรณำ 

(๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต.  มีอำนำจสอบสวน 
ช่วงแรกสำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร หรือขอควำมอนุเครำะห์ 

ให้พนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอยักำรมำปฏิบตัิหน้ำทโีดยช่วยรำชกำรในฐำนะเป็นทีปรึกษำประจำ
สำนักงำน ก.ล.ต. จนกว่ำจะมีควำมพร้อม และอำจจัดทำบันทึกข ้อตกลงเพือขอควำมร่วมมือจำกตำรวจ
หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือทีจะทำให้กำรสอบสวนเป็นไปได้อย่ำงรำบรืน รวมถึงซักซ้อม 
ควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนเกียวกับขันตอนในกำรปฏิบัติ งำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทำงหลักในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น  
อี เมล โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันกำรสนทนำออนไลน์  ส่วนรำยละเอียดเกียวกับหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรสอบสวน  สำนักงำน ก .ล.ต. จะเสนอหลักเกณฑ์และเงือนไขในเรืองดังกล่ำวเพือให้
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำ 

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 

  สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนสือต่ำง ๆ ของสำนักงำน เช่น เว็บไซต์ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. เพจ facebook ของสำนักงำน ก.ล.ต. ออกข่ำวในหนังสือพิมพ์ ส่งอีเมลและจดัประชุม
ทำควำมเขำ้ใจพระรำชบญัญติัฉบบันีให้กบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทรำบ และ สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดทำ
บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนทเีกียวข้องเพือประสำนควำมร่วมมือในด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล เช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตน้ 

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทีคาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก  

  อำจมีกำรเพิมอตัรำกำลงัสำหรับงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผูต้รวจสอบเหตุสงสัย 
กำรกระทำควำมผิดฐำนใช้ขอ้มูลภำยในซือขำยโทเคนดิจิทลั ควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณ
สินทรัพย์ดิจิทัล และควำมผิดฐำนบอกกล่ำวหรือแพร่ข่ำวเท็จ แต่เป็นจำนวนไม่มำก  ทงันี กำรปฏิบัติ
และบงัคบักำรตำม พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ จะใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำรเดิม  
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๘. ผลกระทบโดยรวมทีอาจเกิดขนึจากกฎหมาย 
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

๘.๑.๑ กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
กำรรับรองให้กำรดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มีผลทำงกฎหมำยทีชัดเจน  

จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจำกกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ  เพือควำมง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

อำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำ ลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน รวมทงัยกระดับให้
กระบวนกำรต่ำง ๆ มีควำมโปร่งใสมำกขึน ซึงเป็นปัจจยัสำคญัทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ
ตลำดทุนไทยแข่งขันได้ เชือมโยงสู่สำกลได้รวดเร็ว และทำให้ผู ้ลงทุนและกิจกำรเข้ำถึงตลำดทุน  
ไดส้ะดวก  นอกจำกนี ยงัส่งผลใหภ้ำพลกัษณ์และควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนไทยอยูใ่นระดบัทีสูงขึน 
ซึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ 

๘.๑.๒ การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

กำรคุม้ครองพยำนจะเพิมควำมเชือมนัให้ประชำชนในกำรให้ขอ้มลูหรือ
ถอ้ยคำแก่พนักงำนเจำ้หนำ้ที และส่งผลโดยตรงให้พนักงำนเจำ้หน้ำทีมีโอกำสเขำ้ถึงพยำนหลกัฐำน 
ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน สร้ำงควำมเชือมนัใหภ้ำคเอกชนและส่งผลดีทำงตรงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์แลควำมน่ำเชือถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที สูงขึน  
อนัเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกจิและกำรลงทุนจำกทงัภำยในและตำ่งประเทศ 

 กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต มีอำนำจสอบสวน 

กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก .ล.ต. เป็นพนักงำน
สอบสวน จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอนัจะเพิมควำมเชือมนัใหภ้ำคเอกชน
และส่งผลดีทำงตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์และควำมน่ำเชือ ถือของ 
ประเทศไทยอยู่ในระดับทีสูงขึน อันเป็นกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนจำกทังภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
  กำรแกไ้ขเพมิเติม พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ นี ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่สังคมในภำพรวม 
จำกกำรเพมิประสิทธิภำพกำรบงัคบัใช้กฎหมำยและกำรกำหนดมำตรกำรลงโทษ กล่ำวคือ  

(๑) กำรรับรองและคุ้มครองสิทธิของพยำน ในคดีควำมผิดทีเกิดขึนในตลำดทุน
ตังแต่ในชันตรวจสอบกำรก ระทำควำมผิดข องพนัก งำนเจ้ำห น้ำทีของสำนักงำน ก .ล .ต.  
และพยำนในคดีทีบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง จะเพิมประสิทธิภำพและสนับสนุน



๑๘ 
 

 

 

ให้รัฐสำมำรถบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วขึน อนัส่งผลให้สังคมเกิดควำมสงบสุข  
มีโอกำสเท่ำเทียมในกำรลงทุน ไม่เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบในกำรซือขำยหลกัทรัพย ์และเสริมสร้ำง
คุ ณ ลัก ษ ณ ะ ที ดี ใ ห้ พ ล เ มื อ ง ใ น สั ง ค ม ที จ ะ ก ล้ำ พู ด แ ล ะ ก ล้ำ เ ผ ชิ ญ ห น้ ำ กั บ สิ ง ที ผิ ด ป ก ติ 
หรือไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. เป็นพนักงำนสอบสวน 
เป็นกำรลดขันตอนในกำรดำเนินคดีในชันก่อนฟ้องเพือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปด้วย 
ควำมรวดเร็วจะเป็นกำรป้องกันระงบัยบัยงัให้กำรกระทำควำมผิดลดน้อยลง และส่งผลให้ผูก้ระทำ
ควำมผิดไดรั้บโทษอย่ำงรวดเร็ว กำรมีขนัตอนในกำรดำเนินคดีมำกและกระบวนกำรทีซำซ้อนกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนโดยไม่จำเป็นส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมำณ และต้องใช้อัตรำกำลังในกำรทำงำน  
ทีซำซอ้นกนั  นอกจำกนี ยงัเป็นกำรปฏิรูปและพลิกโฉมกระบวนกำรยติุธรรมใหเ้ทำ่ทนักบัยคุสมยัและ
บริบททีเปลียนแปลงไปของสังคมอีกด้วย 

๘.๓ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหรือสุขภาวะ  
  ไม่มี 

๘.๔ ผลกระทบอนืทีสาคัญ 
  ไม่มี 

ส่วนที ๒ 
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีดุลพนิิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 

ไม่มี 

๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
 ไม่มี 

๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา 
 ไม่มี 




