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ท่ามกลางความพยายามในระดับนโยบายท่ีจะผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 
4.0” ซ่ึงมุ่งหวังให้มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และการนำาเทคโนโลยีทันสมัย
มาช่วยพัฒนาประเทศน้ัน กระแสการเกิดข้ึนของสินค้าและการให้บริการรูปแบบใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยีมาสนับสนุน หรือท่ีปัจจุบันเรียกกันท่ัวไปว่า “เทคโนโลยีก้าวกระโดด” (Disruptive 
Technology) ในภาคต่างๆได้เกิดข้ึนมากมาย อาทิ ภาคการเงินท่ีเรียกรวมกันว่า Fintech  ภาค
การซ้ือขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Alibaba และภาคการให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ัน  
เช่น Airbnb, Uber เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่าน้ีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาและอำานวยความสะดวกให้ประชาชนในวิถีของสังคมปัจจุบัน ท้ังยังได้รับความนิยม
อย่างฉับพลัน อันเน่ืองมาจากความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีเหนือกว่าสินค้าและการให้บริการแบบด้ังเดิม

หลักการและเหตุผล
1

อย่างไรก็ดี การเกิดข้ึนของสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เหล่าน้ี ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้
ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการแบบด้ังเดิม ท้ังในเร่ืองของรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จนถึงข้ันท่ีผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณี
ของส่ือส่ิงพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ผ่านส่ือ
สังคม (Social Media) ดังเห็นได้จากส่ิงพิมพ์หลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสารสกุลไทย ดิฉัน 
ซ่ึงอยู่คู่ชาวไทยมาช้านาน กลับต้องปิดตัวลงเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
หรือในกรณีของช่องทีวีดิจิทัลท่ีส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุนหรือไม่อาจทำากำาไรได้ เน่ืองจาก
ประชาชนจำานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางานได้เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคหัน
มาเสพส่ือผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  มากกว่าผ่านทางโทรทัศน์ นอกจากน้ี ยังมี
คนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันน้ีด้วย 
กล่าวคือ ผู้ใช้แรงงานท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตและการให้บริการในธุรกิจท่ีต้องปิดตัวลง หรือ 
ต้องสูญเสียการจ้างงานจากการนำาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีมาใช้แทนท่ีแรงงานคน ซ่ึงคน

กลุ่มน้ีมีศักยภาพจำากัดกว่าคนกลุ่มอ่ืนในการปรับตัวให้เข้าสู่ตลาดงานท่ีมีการแข่งขันสูงและ
ต้องการทักษะทันสมัย  ดังน้ัน ความจำาเป็นในการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และ
การสร้างตลาดงานรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกระแสใหม่จึงเป็นอีกโจทย์หน่ึงของ
สังคมท่ีสมควรได้รับการคำานึงถึง
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การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีก้าวกระโดดน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีมิอาจคาดหมายได้ หาก
แต่เป็นสัจธรรมของการเปล่ียนแปลงอันเป็นนิรันดร์ ซ่ึงถ้าภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคมไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับความล้ำาหน้าและความรวดเร็วของเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้ จะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ตามมา ต้ังแต่การต่อต้านจากผู้ให้บริการรูปแบบ
ด้ังเดิม การเกิดข้อกังขาเร่ืองความชอบด้วยกฎหมายของบริการรูปแบบใหม่ ข้อห่วงใยในเร่ือง
ความปลอดภัยของการใช้บริการ รวมไปถึงความกังวลเร่ืองความไม่เท่าทันของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอันนำามาซ่ึงประเด็นท่ีน่าสนใจว่า จะ
ทำาการรับมือกับเทคโนโลยีก้าวกระโดดท่ีส่งผลกระทบเชิงนโยบายและกฎหมายปัจจุบัน รวมไป
ถึงประโยชน์สาธารณะท่ีรัฐมีหน้าท่ีต้องคุ้มครองอย่างไรบ้าง และจะทำาอย่างไรเพ่ือให้เกิดสมดุล
ระหว่างการปกป้องประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และในขณะเดียวกันก็
มีมาตรการกำากับดูแลท่ียืดหยุ่นเพียงพอ ท่ีจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต

หลักสูตรของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
แก่กลุ่มผู้บริหารและผู้นำารุ่นใหม่ ( TIJ Executive Program on the Rule of Law and 
Development- RoLD) มุ่งหวังให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เร่ืองหลักนิติธรรม และการประยุกต์
ใช้หลักนิติธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคม ตลอดจนการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างเป็นธรรมและเป็นรูปธรรม ได้เห็นความจำาเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง
แนวทางการผสานหลักนิติธรรมมาใช้ในการจัดการเทคโนโลยีก้าวกระโดด เพ่ือไม่ให้กฎหมาย
เป็นอุปสรรคปิดก้ันการพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของประเทศไทย 
4.0 หากแต่ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการนำาสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป

โครงการศึกษาวิจัยน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีเราจะได้นำาเอาหลักนิติธรรมมาช่วยแก้ปัญหา ท้ังน้ี 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย
มากท่ีสุด โดยศึกษาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแล้วในต่างประเทศ ท้ังสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
แนวทางแก้ไขท่ีประเทศเหล่าน้ันนำามาใช้ เพ่ือท่ีเราจะได้เรียนรู้และถอดบทเรียนท่ีเหมาะสม
มาใช้กับประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้นำากรณีของ Uber ซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการ
การเดินทางท่ีอยู่ในข่ายของเทคโนโลยีก้าวกระโดดมาเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจาก
เป็นส่ิงใกล้ตัวท่ีหลายคนต้องใช้บริการในชีวิตประจำาวันและยังเป็นประเด็น
ขัดแย้งปัจจุบันท่ีรอการแก้ไขจากทุกภาคส่วน โดยประเด็นขัดแย้งดังกล่าว
เกิดจากปัจจัยหลายประการ ท้ังปัญหาการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้
บริโภคในการเรียกใช้บริการรถยนต์สาธารณะ หรือแท็กซ่ี ดังท่ีรับรู้กันอย่าง
กว้างขวางว่า มักมีการปฏิเสธผู้โดยสาร ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานท่ี
รับเร่ืองร้องเรียนก็ไม่มีประสิทธิภาพในสายตาของประชาชน ทำาให้ไม่เกิด
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังน้ัน การให้บริการ
การเดินทางในรูปแบบใหม่ เช่น Uber  จึงเกิดข้ึนและเข้ามาแข่งขันเพ่ือตอบ
สนองกับความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ดี กฎหมาย ระเบียบและวิธีการบริหารจัดการท่ีดีย่อมเป็นส่ิงจำาเป็น 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ท้ังเม่ือมีกฎหมาย
และระเบียบแล้ว ยังจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติท่ีดีด้วย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการกับปัญหา ท้ังยังต้อง
เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีต้ัง  เม่ือกฎหมายเก่ียวกับการขนส่งของ
ประเทศไทยบัญญัติข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 จึงอาจจะไม่เท่าทันกับยุคสมัย
และไม่สอดรับกับความต้องการของประชาชนอันนำาไปสู่การเกิด Disruptive 
Technology ต่างๆ ข้ึน 

ประเด็นศึกษา
2
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นอกจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ทำาการศึกษา รวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
แล้ว ยังได้ทำาการจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสีย (stakeholders) จากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
นักวิชาการ ดังต่อไปน้ี

5.1 การหารือกับบริษัท UBER  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560  
 ณ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

5.2 การประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group)  
 หัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบ 
 ก้าวกระโดด” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 ณ สถาบันเพ่ือการ 
 ยุติธรรมแห่งประเทศไทย

5.3 การหารือกับผู้แทนการค้าจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำา 
 ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 1พฤษภาคม 2560

5.4 การอภิปราย (Panel Discussion) หัวข้อ Regulatory Sandbox for  
 Disruptive Technologies and Services เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 
 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

5.5 การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเม่ือวันจันทร์ท่ี  11 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบัน 
 เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

5.6 เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน เม่ือวันจันทร์ท่ี  
 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี

แนวทางการดำ เนินโครงการ
3

หลักนิติธรรม หรือ Rule Of Law เป็นหลักสำาคัญท่ีไม่ได้จำากัดอยู่ในบริบทของ
กฎหมายเท่าน้ัน แต่เป็นปัจจัยเช่ือมโยงท่ีสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ
ในทุกมิติ และให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นธรรม

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจรูป
แบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการนำาทรัพยากรท่ีมีอยู่แต่ไม่ได้ถูกนำามา
ใช้ประโยชน์สูงสุดมาทำาให้เกิดการใช้งานในวงกว้างโดยการเช่ือมโยงผู้ให้บริการ 
(เจ้าของทรัพยากร) และผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ในการเช่ือมโยงผู้ให้บริการ
และผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ซ่ึงทำาให้ท้ังผู้ให้และผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน อีกท้ังยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจท่ีก่อ
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึง Uber เป็นตัวอย่างหน่ึงของการนำาแนวคิดเร่ือง
เศรษฐกิจแบ่งปันน้ีมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันอาจจะก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้
ให้บริการ ช่วยอำานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวมักประสบปัญหากับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วย
งานภาครัฐต่าง ๆ ท่ียังไม่รองรับหรือยังมีเง่ือนไขบางประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในกลุ่มธุรกิจน้ัน ๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การธุรกิจบางรายไม่สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะท่ีผู้ประกอบธุรกิจอีกส่วน
หน่ึงก็เลือกท่ีจะดำาเนินธุรกิจต่อไปอย่างผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างหน่วย
งานกำากับดูแลของภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมไปถึงปัญหาข้อขัดแย้ง
กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแบบด้ังเดิมท่ีได้รับผลกระทบจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจใน
รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันอีกด้วย 

ท้ังน้ี ประเด็นขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปันกับผู้ประกอบธุรกิจ
แบบด้ังเดิม อาจจำาแนกได้ดังต่อไปน้ี
 

ปัญหาและแนวคิดพื้นฐานในการจัดการกับปัญหา
4
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4.1 การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ในช่วงท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปันและผู้ประกอบการธุรกิจแบบด้ังเดิม โดยการดำาเนินการภายใต้
เง่ือนไขและต้นทุนท่ีต่างกันถูกมองว่าทำาให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง โดยเฉพาะการท่ีกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจแบ่งปันบางส่วนสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่มีต้นทุนท่ีเกิดจากข้อบังคับภาครัฐ เช่น ต้นทุนการขอใบ
อนุญาต ต้นทุนการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามกำาหนด ฯลฯ จึงนำามาซ่ึงการ
ระงับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปันบางราย

4.2 การควบคุณคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัย การขอใบ
อนุญาต

เน่ืองจากบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (platform providers) เศรษฐกิจแบ่งปัน
ในประเทศไทยบางส่วนน้ันดำาเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายหรือยังไม่มีกฎหมายท่ี
เหมาะสมรองรับ การให้บริการท่ีเกิดข้ึนจึงอาจจะยังไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
ตามท่ีกฎหมายกำาหนด อาทิ การรับส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล การให้
บริการโดยไม่มีใบอนุญาตหรือผ่านการทดสอบตามกำาหนด ซ่ึงการดำาเนินการใน
ลักษณะน้ีอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของธุรกิจและทำาให้ยากต่อการตรวจ
สอบโดยภาครัฐในกรณีท่ีเกิดปัญหาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการหรือในกรณี
ท่ีเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียข้ึน

4.3 การเสียภาษีเพื่อประโยชน์ของประเทศ

ในปัจจุบัน บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันรายใหญ่ใน
ประเทศไทยส่วนมากเป็นบริษัทต่างชาติท่ีไม่ได้ทำาการจดทะเบียนในประเทศไทย 
บริษัทเศรษฐกิจแบ่งปันเหล่าน้ีและสมาชิกท่ีเป็นผู้ให้บริการจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบ
ภาษีของประเทศ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ต่อประเทศ

จากข้อถกเถียงในปัจจุบันเก่ียวกับแนวทางการกำากับดูแลเทคโนโลยีก้าวกระโดดท้ัง
หลายว่า จำาเป็นหรือไม่ท่ีเทคโนโลยีเหล่าน้ีต้องได้รับการกำากับดูแล หรือการกำากับ
ดูแลจะส่งผลอย่างไรต่อความคิดริเร่ิมและแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในอนาคต ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากข้ึนระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจแบบ
เดิมๆ ท่ีไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี คำาถามสำาคัญคือ กฎหมายท่ีควร
ต้องปรับปรุงเพ่ือให้ตอบสนองกับความเปล่ียนแปลงน้ีควรมีลักษณะอย่างไร โดย
เฉพาะอย่างย่ิง การปรับเปล่ียนบทบาทของหน่วยงานภาครัฐท่ีเดิมเป็นผู้กำากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง แต่ปัจจุบันได้มีคนกลางท่ีเรียกว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
(Platform Providers) ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ใช้งาน 
ซ่ึงการอุบัติข้ึนของคนกลางน้ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก โดยทำาให้การ
จัดการกับปัญหาเกิดข้ึนได้เร็วเม่ือเทียบกับตอนท่ีภาครัฐยังเป็นผู้ควบคุมดูแลธุรกิจ
เองท้ังหมด เพราะถ้าภาครัฐยังต้องดูแลผู้ประกอบธุรกิจต่อไป ภาครัฐอาจจะไม่มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะควบคุมดูแลธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ท่ีดี การท่ีภาครัฐเปล่ียนมากำากับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และให้ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มเป็นผู้ดูแลสมาชิก(ธุรกิจ)ต่างๆ แทน ท้ังแบบมืออาชีพและมือสมัคร
เล่น โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะส่งข้อมูลกลับเข้ามาบอกภาครัฐ ก็จะทำาให้การ
ทำางานง่ายข้ึน ท้ังน้ี ภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวในเร่ืองการเก็บข้อมูลและใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจพบธุรกิจท่ีไม่ถูกกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงน่าจะทำาให้ภาพ
รวมของการทำางานดีข้ึน ภาครัฐก็จะได้พัฒนาตัวเอง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ 
ผู้ให้บริการต่างๆ ก็จะพัฒนาเร่ืองการใช้เทคโนโลยีและคุณภาพในการให้บริการ รวม
ถึงความยุติธรรมในเร่ืองรายได้ด้วย ท้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นดังต่อไปน้ี

ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำ เนินงานต่อไป
5
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5.1 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำ กับดูแลภาครัฐ 
(Regulators) ต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Providers) และ
สมาชิกแพลตฟอร์ม (Members) 

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีกำากับดูแลการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจควร
ทำาหน้าท่ีกำากับดูแล 
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นหลัก และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบบางส่วน
ให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้ดำาเนินการเองในการกำากับดูแลสมาชิกภายใน
แพลตฟอร์ม การขอใบอนุญาตหรือการทำาเอกสาร บางรายการอาจปรับเปล่ียน
ให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้ดำาเนินการติดต่อหน่วยงานภาครัฐแทนการให้
สมาชิกแพลตฟอร์มแต่ละคนเป็นผู้ดำาเนินการเอง ตัวอย่างในต่างประเทศท่ีมีการ
ดำาเนินการในลักษณะน้ี เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กำาหนดให้
บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งผู้โดยสารเป็นผู้ขอใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจ (unified license) โดยท่ีสมาชิกแพลตฟอร์มแต่ละคนไม่จำาเป็นต้องย่ืนขอ
ใบอนุญาตเอง หรือเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย กำาหนดให้บริษัทผู้ให้
บริการแพลตฟอร์มรับส่งผู้โดยสารมีหน้าท่ีในการตรวจสอบประวัติของสมาชิกว่า
สามารถทำางานได้ตามกฎหมายหรือไม่

หน่วยงานกำ กับดูแลภาครัฐ 
(Regulators)

บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

5.2 การสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มของผู้ประกอบธุรกิจ

บริษัทท่ีให้บริการในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันและบริษัท/สมาคมผู้ให้บริการด้ังเดิมท่ีจดทะเบียน
จัดต้ังในประเทศไทยควรได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินการในรูปแบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ โดยลงทุนพัฒนาระบบการจัดการดูแลสมาชิกหรือลูกจ้างในรูปแบบ
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เป็นการพัฒนาบทบาทของสหกรณ์ สมาคม กลุ่มผู้
ประกอบการในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทต่างชาติ ยกระดับและ
เปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีของบริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยให้สมาชิกอยู่
ภายใต้การกำากับดูแลโดยตัวแพลตฟอร์ม ท้ังน้ี ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนผ่าน เงินทุน บุคลากร 
และอ่ืนๆ สำาหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว

5.3 การจำ แนกและกำ หนดข้อบังคับสำ หรับกลุ่มผู้ให้บริการแบบเต็มเวลา (Full-Time / 
Professional) และกลุ่มผู้ให้บริการเป็นงานเสริม (Part-Time/Amateur) 

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีกำากับดูแลการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ อาทิ กรมการขนส่ง
ทางบก กรมการท่องเท่ียว ควรประสานงานร่วมกับผู้เก่ียวข้องซ่ึงรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจใน
รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพ่ือทำาการศึกษาและกำาหนดเกณฑ์การจำาแนกผู้ให้บริการระหว่างผู้ให้
บริการเป็นอาชีพหลัก (Full-Time/Professional) กับผู้ให้บริการเป็นงานเสริม (Part-Time/
Amateur) โดยอาจใช้อัตราการใช้งานทรัพยากร (Utilization Rate) และเกณฑ์อ่ืน ๆ ในการ
จำาแนก อาทิ

 1. จำานวนช่ัวโมงงาน ต่อ วัน/สัปดาห์/เดือน
 2. จำานวนวันท่ีเกิดการใช้พ้ืนท่ี/อุปกรณ์ ต่อ เดือน/ปี
 3. เขตพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

Professional
ผู้ให้บริการเต็มเวลา 

Amateur
ผู้ให้บริการเป็นงานเสริม

ไม่จำ กัดปริมาณ / ชั่วโมงงาน

ขอใบอนุญาตแบบทั่วไป

ปฏิบัตตามข้อบังคับทั้งหมด

จำ กัดปริมาณ / ชั่วโมงงาน

ขอใบอนุญาตพิเศษ / ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต

ได้รับการเว้นข้อบังคับบางรายการ
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ท้ังน้ี กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพหลักมีหน้าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีหน่วย
งานภาครัฐกำาหนด อาทิ การขอใบอนุญาต การรายงานการดำาเนินธุรกิจแบบ
ละเอียด ฯลฯ ในขณะท่ีกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเป็นงานเสริมอาจได้รับการผ่อนปรน
เง่ือนไขบางประการตามความเหมาะสม เช่น การยกเว้นการขอใบอนุญาต การ
ขอใบอนุญาตประเภทพิเศษท่ีสามารถขอได้ง่ายและรวดเร็วกว่าใบอนุญาตแบบ
ปกติ การยกเว้นการทำาเอกสารบางข้ันตอน ฯลฯ หากผู้ให้บริการเป็นงานเสริม
ต้องการท่ีจะเพ่ิมจำานวนช่ัวโมงงานหรือภาระงานจนเทียบเข้าเกณฑ์การให้บริการ
เต็มเวลาก็ต้องดำาเนินการภายใต้เง่ือนไขเดียวกับกลุ่มผู้ให้บริการเต็มเวลาท่ัวไป

5.4 การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลการให้บริการโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่อ
หน่วยงานกำ กับดูแลภาครัฐ

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มท่ีได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจควรมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการของสมาชิกภายในแพลตฟอร์มตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐ ซ่ึงอาจรวมถึง 
ช่ัวโมงการทำางาน เขตพ้ืนท่ีการทำางาน รายได้จากการให้บริการ คุณภาพการ
ให้บริการ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าท่ีส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วย
งานภาครัฐตามท่ีกฎหมายกำาหนดเพ่ือประโยชน์ในการกำากับดูแลในภาพรวม 
รวมไปถึงการจัดเก็บภาษี การวางแผนนโยบาย และการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอาจมีอำานาจในการระงับการ
ดำาเนินการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและสมาชิกแพลตฟอร์มหากเห็นว่าการ
ดำาเนินงานหรือการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดท่ีได้ตกลงกัน

ในการน้ี ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเห็นว่า เม่ือยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าผลลัพธ์ของการกำากับ
ดูแลเทคโนโลยีก้าวกระโดดควรจะเป็นอย่างไร ดังน้ัน จึงต้องมีพ้ืนท่ีให้ลองถูกลองผิด 
กล่าวคือ ต้องมีสนามทดลอง (Sandbox) ข้ึนมาเพ่ือทดลองหลักการและแนวคิดต่าง  
โดยมีธุรกิจอย่างเช่น Uber และ Airbnb เป็นจุดเร่ิมต้น แล้วจึงค่อยๆ ขยายไปจน 
ถึงธุรกิจอ่ืน ๆ โดยใช้แนวคิดของหลักนิติธรรมเป็นกรอบในการดำาเนินการ โดย 
Sandbox ดังกล่าว ต้องมีสองมิติคือมิติท่ีเป็นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ในขณะ
ท่ีอีกด้านน้ันเป็นมิติของกฎระเบียบข้อบังคับ ย่ิงไปกว่าน้ัน ควรต้องคำานึงถึงมิติเชิง
สังคมและเชิงการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ นอกเหนือไปจากมิติด้านสัญญาระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้บริโภค

แนวทางการดำ เนินงานต่อไป
6



หลักนิติธรรมกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีก้าวกระโดด    กลุ่ม JUSTICEp 14

ในส่วนของการแก้กฎหมาย  มีข้อเสนอแนะให้มีกฎหมายท่ีใช้บังคับกับการบริการ 
2 ประเภทหลัก ได้แก่ บริการแบบมืออาชีพและบริการแบบมือสมัครเล่น โดย
ให้มีใบประกอบวิชาชีพคนละแบบ แต่ต้องมีการเสียภาษีท่ีถูกกฎหมายและต้อง
มีการประเมินผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ ยังไม่มีความชัดเจนว่าอะไร
ควรเป็นจุดแบ่งระหว่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น และแต่ละกลุ่มควรถูกควบคุม
ดูแลแตกต่างกันอย่างไร ท้ังน้ีเป็นเพราะเรายังคาดการณ์ไม่ได้ว่าผลลัพธ์จะเป็น
อย่างไร ดังน้ัน จึงจำาเป็นต้องมีพ้ืนท่ีให้ลองถูกลองผิด ซ่ึงเป็นท่ีมาของการเสนอ
ให้มี Sandbox หรือกระบะทราย หรือโครงการนำาร่อง  ข้ึนมาเพ่ือทดลองหลัก
การและแนวคิดต่างๆ เพ่ือพัฒนาธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล โดยมีธุรกิจอย่างเช่น 
Uber และ Airbnb เป็นจุดเร่ิมต้น

Regulatory Sandbox น้ีเองจะเป็นจุดท่ีทำาให้เราได้เรียนรู้และปรับตัวระหว่างกัน 
ท้ังผู้ให้บริการแบบด้ังเดิม ผู้ให้บริการในรูปแบบใหม่ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
และหน่วยงานภาครัฐ ท้ังยังเป็นโอกาสให้มีการทดลองใช้กฎหมายใหม่ โดยไม่
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมอีกด้วย
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