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ว่าด้วยธุรกรรมทาง 

คําอธิบายประกอบร่าง 
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     ๒.๒  ปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ   ๗ 

             ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 

             ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  

๒.๓   การกํากับดูแลธุรกิจบรกิารเกี่ยวกับ  ๑๐ 
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๒.๖   หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ  ๑๔ 

             ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๗  บทกําหนดโทษ      ๑๕ 

๒.๘   บทเฉพาะกาล      ๑๕  

๒.๙   ผู้รักษาการ     ๑๖ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
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ภาพรวมหลักการสําคัญ 
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ภาพรวมหลักการสําคัญ  
ร่างพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

1.    ปรับปรุงหลักเกณฑ์บางส่วน e-Document , e-Signature , e-Government 

o ปรับปรุงนิยามหน่วยงานของรัฐให้ชดัเจน 

o เพ่ิมเติมวิธีการในเร่ือง e-signature  

o ปรับปรุงถ้อยคําในหลักเกณฑ์การเปน็ E-signature ที่เชื่อถือได้  

o ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้อมลูเปน็ของผู้ส่งหรือไม่  

2.   Harmonize Law with UN E-Communication Convention 
      เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์รองรับ United Nations Convention on the Use of Electronic  

       Communications in International Contracts  

o Invitations to make offers 

o Automatic Data System  

o Input Error 

3.   ปรับปรุงกลไกการดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

o กําหนดหนว่ยงานหลักในการกํากับดแูล  

o ปรับปรุงขัน้ตอนการกาํกบัดูแลให้ชัดเจนและครบขั้นตอน 

o เพ่ิมเติมหน้าที่ของพนกังานเจ้าหน้าที่เพ่ือคุม้ครองผู้ใช้บริการ 

o ปรับปรุงอตัราโทษให้เหมาะสมกับประเภทการกํากบัดูแล  

4.  ปรับองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

o เนน้กรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ 

o กําหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้น e-Transaction เพ่ือมองเป้าหมายร่วมกนั 
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๑. เหตุผลและความจําเป็น 

เน ื ่องด ้วยป ัจจ ุบ ันการท ําธ ุรกรรมม ีแนวโน ้มที ่จะปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีการใน 

การติดต่อสื ่อสารโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งมีความสะดวก 

รวดเร็ว และเอื ้ออํานวยต่อการทําธุรกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบของ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนหรือใน 

การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึน้ 

เพ่ือรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลเช่นเดียวกับการทําธุรกรรม

โดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่บุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาในภายหลังได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายได้ใช้บังคับมาในระยะหนึ่งก็พบว่า บทบัญญัติในบาง

มาตราได้ก่อให้เกิดข้อจํากัดหรืออุปสรรคจากการดําเนินการในทางปฏิบัติ ทั้งในประเด็น 

การจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในแง่มุมต่าง ๆ  เช่น เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับ

การจัดทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือและการลงลายมือชื่อใน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หรือประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับข้อจํากัดในการใช้อํานาจของ

พนักงานเจ้าหน้าที ่ในการกํากับดูแลธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

อีกทั้งในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการทําสัญญาระหว่างคู่สัญญาที่อยู่ต่างรัฐกันโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น  

เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปรับปรุง

กฎหมายภายในเพ่ือลดอุปสรรคจากความแตกต่างทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับ

หลักการตามกฎหมายแม่แบบหรืออนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันนานาประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศ

เกาหลีใต้ จีน รัสเซีย ศรีลังกา อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย หรือเลบานอน เป็นต้น รวมทั้งประเทศ

สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ต่างก็ได้

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการใช้ 

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศที่กําหนดขึ้นโดยองค์การ



 

 

๖

สหประชาชาติ (United Nations Convention on the Use of Electronic Communications 

in International Contracts) ที่โดยหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาดังกล่าวเปรียบเสมือนการปรับปรุง

ของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic 

Commerce 1996) และกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on 

Electronic Signatures 2001) ที ่กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยใช้เป็น

แนวทางในการยกร่างกฎหมาย เพื ่อให้มีความทันสมัยรองรับธุรกรรมรูปแบบใหม่และ

ครอบคลุมถึงการทําสัญญาในทางระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

ดังนั ้น จึงมีความจําเป็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดข้อจํากัดหรืออุปสรรคจากการนํากฎหมายไปใช้บังคับในทางปฏิบัติ 

รวมทั้งการเพิ่มเติมหลักการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้กฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน

และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในทางสากล สมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้กฎหมายวา่ด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลต่อไป 
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สาระสําคัญของร่าง 

พระราชบัญญัติ 
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๒. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

 ๒.๑  ปรับปรุงบทนยิาม  

                      (ร่างมาตรา ๓ ถึงร่างมาตรา ๕) 

 (๑)  เพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” 

เพื ่อให้สอดคล้องกับคําว่า “Automated message system” ในข้อ ๔ ของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ 

(United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts) (อนุสัญญาสหประชาชาติฯ) และรองรับการเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ

การทํานิติกรรมสัญญาหรือการแสดงเจตนาผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

อัตโนมัติตามร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๐ (ร่างมาตรา ๓)  

 (๒) แก้ไขบทนิยาม คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” โดยกําหนดให้หมายความรวมถึง

องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หน่วยงานของรัฐสภา 

หน ่วยงานของศาลในส่วนที่ ไม ่ เก ี ่ยวก ับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี องค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท และองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย เพ่ือให้กฎหมายฉบับนี้สามารถนําไปใช้บังคับกับการดําเนินการของหน่วยงาน

ของรัฐดังกล่าวที่ได้จัดทําข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือว่ามีผลโดยชอบดว้ย

กฎหมาย (ร่างมาตรา ๔) 

(๓) เพิ ่มเติมบทนิยาม คําว่า “ผู ้อํานวยการ” ซึ ่งหมายความถึงผู ้อํานวยการ

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคําว่า “สํานักงาน” ซึ่งหมายความถึง

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดให้สาํนักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. .... ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๕) 
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๒.๒   ปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ 

                        ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ 

                        ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

                      (ร่างมาตรา ๖ ถึงร่างมาตรา ๑๑) 

(๑) การมีผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้

ต้องทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง (ร่างมาตรา ๖) 

ปรับปรุงถ้อยคําในมาตรา ๘ ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการกําหนดผลทางกฎหมาย

ในกรณีที่ไม่ทําเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง หากมีการทํา

ข้อความเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ ก็ถือว่ามีการทําข้อความนั้นเป็นหนังสือ  

มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๙ วรรคสอง 

ของ United Nations Convention on the Use of Electronic communications in International 

Contracts 

(๒) การมีผลทางกฎหมายของการลงลายมือชื ่อในข้อมูลอิเล ็กทรอน ิกส์  

(ร่างมาตรา ๗) 

เนื่องจากมาตรา ๙ แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับ

ผลทางกฎหมายของการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดให้วิธีการลงลายมือ

ชื่อต้อง แสดงได้ว่า เจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของตน  

ซึ่งแท้จริงแล้วการลงลายมือชื่อนั้น บางกรณีผู้ลงลายมือชื่อไม่ใช่เจ้าของข้อมูล แต่เป็น 

การลงลายมือชื ่อในฐานะพยาน หรือ เพื ่อรับรองเอกสาร (Notary) แต่ไม่ได้รับรองว่า

ข้อความนั้นเป็นของตน จึงจําเป็นต้องมีการปรับถ้อยคําให้สามารถครอบคลุมถึงเจตนาต่าง ๆ 

ในการลงลายมือชื่อ  

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาวิธีการที่ใช้ในการลงลายมือชื่อ ปัจจุบันต้อง

เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยพิจารณาจากองค์ประกอบในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กําหนดในมาตรา 

๙ วรรคสอง อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้มีการหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายในกรณีที่วิธีการที ่ใช้ 

ในการลงลายมือชื่อหรือพยานหลักฐานอื่นสามารถยืนยันได้ถึงความเกีย่วข้องระหว่างเจ้าของ

ลายมือชื่อและข้อความที่มีการลงลายมือชื่อนั้น แม้ว่าวิธีการที่ใช้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่



 

 

๑๐

กําหนดในมาตรา ๙ วรรคสอง จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยกําหนดวิธีการอื่นใดที่ใช้ยืนยัน

เจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ ด้วยวิธีการนั้นเองหรือ

ประกอบกับการใช้พยานหลักฐานอื่น โดยหลักการตามร่างมาตรา ๙ (๒) (ข) ที่เพิ่มเติมนี้  

เป็นข้อยกเว้นของหลัก reliability test ที่กําหนดไว้ในร่างมาตรา ๙ (๒) (ก) อีกทั้งได้มี 

การปรับปรุงถ้อยคําเพ่ือให้ครอบคลุมกรณีที่กฎหมายกําหนดผลทางกฎหมายในกรณีที่ไม่มี

การลงลายมือชื ่อ หากได้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ก็ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อ ซ่ึง

สอดคล ้องก ับข ้อ ๙ วรรคสาม ของ United Nations Convention on the Use of 

Electronic Communications in International Contracts และเพ่ิม  

(๓) การทําคําเสนอและคําสนองในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิม 

มาตรา ๑๓/๑) 

กําหนดให้การเสนอเพื ่อทําสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เป็น 

การทั่วไป รวมถึงการเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ให้ถือเป็น 

คําเชิญชวนเพื่อทําคําเสนอเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในผลทางกฎหมาย เว้นแต่ใน 

การเสนอนั้นจะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคลที่ทําการเสนอที่จะผูกพันหากมี 

การสนองรับ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติและสอดคล้องตามหลักการ

ที่มาตรา ๑๑ ของ United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 

International Contracts กําหนดไว้  

(๔) การทําสัญญาผ่านระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ  

(ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมมาตรา ๑๓/๒) 

กําหนดให้สัญญาที่ทําขึ้นโดยการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา โดยที่แม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นระบบแลกเปล่ียนข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนกิส์อัตโนมตัิกต็าม มีความสมบูรณ์และใช้บังคับไดใ้ห้ และสอดคล้องกับข้อ ๑๒ 

ของ United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts 

 

 



 

 

๑๑ 

(๕) บทสันนิษฐานการเป็นเจ้าของข้อมูลของผู้ส่ง (ร่างมาตรา ๙) 

ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล โดยให้ผู้รับ

ข้อมูลตรวจสอบตามวิธีการที ่ผู ้ส ่งข ้อมูลได้ตกลงหรือผูกพันตนไว ้ว ่าเป ็นข ้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๑๓ (๓) (a) ของ UNCITRAL Model 

Law Electronic Commerce ที่ให้ความสําคัญกับความตกลงหรือความยินยอมของผู้ส่ง

ข้อมูล ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลจะไปทําความตกลงกับบุคคลใดไว้ก็ตาม โดยไม่จํากัดอยู่เฉพาะการทํา

ความตกลงกับผู้รับข้อมูลเท่านั้น 

(๖) การลงข้อมูลผิดพลาด (Input Error) ผ่านระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (ร่างมาตรา ๑๐) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการแสดงเจตนาในกรณีที่มีการลงข้อมูลโดยผิดพลาดและส่งผ่าน

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติของผู้อื่นซึ่งไม่มีช่องทางให้แก้ไขข้อผิดพลาด โดยให้ผู้ส่ง

ข้อมูลสามารถถอนการแสดงเจตนาส่วนที่เกิดจากการลงข้อมูลผิดพลาดได้ โดยต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ ต้องมีการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยพลัน 

รวมทั้งผู้ส่งข้อมูลจะต้องยังไม่ได้ใช้หรือไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากสินค้า บริการ หรือสิ่งอื่น

ใดอย่างมีนัยสําคัญจากอีกฝ่ายหนึ่ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๑๔ ของ United Nations 

Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 

(๗) ลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๑๑) 

เนื่องจากความในมาตรา ๒๖ ซ่ึงว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (๔) บัญญัติว่า 

“ในกรณีท ี ่กฎหมายก ําหนดให้การลงลายมือชื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส์เป ็นไปเพื ่อร ับรอง 

ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้น

สามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” พบว่าในทางข้อเท็จจริงไม่มี

กฎหมายฉบับใดกําหนดให้มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีเพียงกฎหมายกําหนดให้มี

การลงลายมือชื ่อเท่านั ้น จึงได้มีการปรับปรุงถ้อยคําเพื ่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

ดังกล่าว 

 



 

 

๑๒

๒.๓   การกาํกบัดูแลธุรกิจบริการเกีย่วกบั 

                          ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  

                          (ร่างมาตรา ๑๒ ถึงร่างมาตรา ๑๕)  

 (๑) แก้ไขมาตรา ๓๒ โดยเพิ่มเติมขอบเขตการกํากับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวขอ้ง

กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ และจําเป็นต่อ

รักษาความมั ่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื ่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง 

ความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ

สาธารณชน นอกจากนี้ ได้เพิ่มเงื่อนไขในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดให้ธุรกิจ

บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องกํากับดูแล โดยให้พิจารณา

จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการประกอบธุรกิจนั ้นประกอบด้วย และมีการเพิ ่มเติม 

ในส่วนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจบริการ โดยหากไม่มีการกําหนดให้

หน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการตามพระราชกฤษฎีกาไว้  

ให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแล และ

กําหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสํานักงานฯ มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายได้ (ร่างมาตรา ๑๒) 

 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ เนื่องจากในการควบคุมการประกอบธุรกิจบริการ

เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนมีความแตกต่างกัน สมควรที่

จะแยกและกําหนดขั้นตอนการรับแจ้งและการรับขึ้นทะเบยีนให้แตกตา่งกนั โดยกําหนดขัน้ตอน

การแจ้งการประกอบกิจการให้เป ็นตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขที ่ก ําหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา รวมทั้งได้กําหนดให้การประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามประกาศที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กําหนด  

 (๓) เพิ่มเติมมาตรา ๓๓/๑ โดยแยกการควบคุมดูแลกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็น

มาตราใหม่อีกมาตราหนึ่ง เพื่อกําหนดขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนไว้เป็นการเฉพาะ โดยแก้ไข

ปัญหาที่ให้รับขึ้นทะเบียนไว้ก่อน ซ่ึงทําให้ไม่อาจตรวจสอบเอกสารและหลักฐานได้แล้วเสร็จซ่ึง

อาจได้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยกําหนดขั้นตอนให้ออก 

ใบรับการยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ก่อน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐาน โดยได้กําหนดขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ 



 

 

๑๓

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งได้กําหนดให้การประกอบธุรกิจ 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามประกาศที่คณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนด หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

คณะกรรมการมีอํานาจส่ังปรับผู้ประกอบธุรกิจไม่เกินหนึ่งล้านบาทตามหลักเกณฑ์การกําหนด

ค่าปรับที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรือมีคําสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นดําเนินการใด ๆ  

เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้  

 นอกจากน ี ้  ได ้ เปล ี ่ยนการน ําโทษปรับทางปกครองและมาตรการบังคับ 

ทางปกครองตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองมาใช้บังคับ ในกรณีที ่ฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที ่ก ําหนดขึ ้น เนื ่องจากการกระทําในลักษณะนี ้ม ีลักษณะเป็น  

Non Criminal โดยเป็นเรื ่องที ่อยู ่ระหว่างความผิดทางอาญาตามกฎหมายอาญาและ

ความผิดทางปกครองตามกฎหมายปกครอง จึงไม่ควรให้นําโทษปรับทางปกครองและ

มาตรการบังคับทางปกครองมาใช้ เพราะการลงโทษปรับทางปกครองนั้น โดยหลักแล้วเป็น

การบังคับให้ดําเนินการตามคําสั่งทางปกครอง  ดังนั้น ไม่ควรใช้คําว่า ปรับทางปกครอง 

แต่ให้ใช้เป็นเรื่องการสั่งปรับ และการบังคับให้ชําระค่าปรับโดยการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขต

อํานาจในการพิจารณาคดีอาญา แต่มิให้นํามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้ ทั้งนี้ หากมี 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจซํ้าอีกภายในระยะเวลาที่กําหนด 

คณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอนการขึ้นทะเบียนได้ (ร่างมาตรา ๑๓ เพ่ิมมาตรา ๓๓/๑)  

 (๔) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ โดยแก้ไขให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องได้รับใบอนุญาต 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนด และ

ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต รวมทั้งแก้ไขวิธีการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบ

ธุรกิจ คณะกรรมการมีอํานาจสั ่งปรับไม่เกินสองล้านบาท และเปลี ่ยนการนําโทษปรับ 

ทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองมาใช้

บังคับ แต่ให้ใช้เป็นเรื่องการสั่งปรับ และการบังคับให้ชําระค่าปรับโดยการฟ้องคดีต่อศาลที่มี

เขตอํานาจในการพิจารณาคดีอาญา และมิให ้น ํามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้ 

เช่นเดียวกับกรณีรับขึ้นทะเบยีน และในกรณีที่ไม่แก้ไขตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจซํ้าอีกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคําสั่งปรับ

คร้ังแรก ให้คณะกรรมการมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๔) 



 

 

๑๔

 (๕) เพิ่มการให้อํานาจคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐในการออกประกาศ

กําหนดรายละเอียดเพิ ่มเติมตามที ่ก ําหนดในพระราชกฤษฎีกาที ่ออกตามมาตรา ๓๒  

โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกา เพื่อแก้ไขปัญหาการกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ใน

กฎหมายลําดับรองถัดจากพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนดให้ชัดเจนในกฎหมายแม่บทว่า 

ให้พระราชกฤษฎีกาสามารถมอบอํานาจต่อไปยังกฎหมายลําดับรองที่จะกําหนดรายละเอียด

ต่าง ๆ ได้ (ร่างมาตรา ๑๕ เพ่ิมมาตรา ๓๔/๑)  

(๖) เพิ่มเติมมาตรา ๓๔/๑ เพื่อให้อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการกํากับดูแล

ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในการกํากับควบคุมการประกอบ

ธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการติดตามตรวจสอบ ซึ่งจําเป็น 

ที่จะต้องมีบทบัญญัติรองรับเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจและเป็นหลักประกันในการทําหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มิให้มีการใช้อํานาจเกินกว่าที ่กฎหมายกําหนดและตามสมควร  

จึงสมควรที่จะให้มีการกําหนดอาํนาจหน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าทีใ่นการดําเนนิการดังกล่าว

ไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕ เพ่ิมมาตรา ๓๔/๒)  

 

๒.๔    ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิสภ์าครัฐ  

                           (ร่างมาตรา ๑๖) 

เพิ่มเติมมาตรา ๓๕ วรรคสาม โดยกําหนดให้ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

มีดุลพินิจที ่จะนําหลักเกณฑ์ในเรื ่องใดของพระราชกฤษฎีกาที ่ก ําหนดหลักเกณฑ์และ 

ว ิธ ีการเก ี ่ยวก ับการจ ัดท ําข ้อม ูลอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ของหน ่วยงานของร ัฐมาใช ้แก่  

การดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทก็ได้ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื ่อให้ทุกองค์กรจัดทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไป 

ตามมาตรฐาน  

 

 



 

 

๑๕

๒.๕   คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์  

                          (ร่างมาตรา ๑๗ ถึงร่างมาตรา ๑๙) 

(๑) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ ให ้ม ีประธานกรรมการมาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจํานวนแปดคน เป็นกรรมการ โดยต้อง

มีบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือน

ประจําไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏบิัติหน้าที่

ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอํานาจหน้าที ่ของ

คณะกรรมการที่ปรับปรุงใหม่ และกําหนดวิธีการได้มาซ่ึงประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (ร่างมาตรา ๑๗) 

(๒) แก้ไขอํานาจหน้าที ่ของคณะกรรมการให้เป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์จ ัดท ําข ึ ้น และส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้ม ีการทําก ิจกรรมตาม 

แผนยุทธศาสตร์ และกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง 

เพิ่มอํานาจหน้าที่ในการกําหนดมาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่

เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 

สังคมและคณะรัฐมนตรีในการให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับการพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดให้มีหรือปรับปรุง

กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๑๘) 

(๓) แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี โดยไม่มีข้อห้ามดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ใน

ด้านต่าง ๆ ที ่ก ําหนดไว้ ซึ ่งมีอยู ่อย่างจํากัดมาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ิมการกําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งพ้น

จากตําแหน่งตามวาระอยู ่ ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ (ร่างมาตรา ๑๘) 



 

 

๑๖ 

(๔) เพิ ่มการแก้ไขเรื ่องการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง 

ก่อนวาระ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระของประธานกรรมการด้วย 

(ร่างมาตรา ๑๘) 

(๕) เพิ ่มเติมมาตรา ๔๑ วรรคสี ่  เพื ่อให ้คณะกรรมการสามารถประชุมโดย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการกําหนดได้ (ร่างมาตรา ๑๙) 

 

๒.๖   หนว่ยงานธุรการของคณะกรรมการ 

                          ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  

                          (ร่างมาตรา ๒๐ ถึงร่างมาตรา ๒๑) 

(๑) แก ้ ไขเพิ ่ม เต ิมมาตรา ๔๓ โดยก ําหนดให ้ส ําน ักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. .... ทําหน้าที ่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ เพื ่อแก้ไขให้สอดคล้องกับ 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการจัดตั้งสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๒๐) 

(๒) เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ เพื่อเพิ่มรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ที่สํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่จัดทําขึ้น เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับอํานาจของ

คณะกรรมการในการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน (ร่างมาตรา ๒๑ 

เพ่ิมมาตรา ๔๓/๑) 

 

 

 

 

 



 

 

๑๗ 

๒.๗   บทกาํหนดโทษ  

                           (ร่างมาตรา ๒๒ ถงึร่างมาตรา ๒๔) 

เพ ิ ่มบทก ําหนดโทษให ้สอดคล้องก ับการแก้ไขมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ 

การเพ่ิมมาตรา ๓๓/๑ โดยแก้ไขมาตรา ๔๔ ในกรณีการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องแจ้ง มาตรา ๔๕ ในกรณีการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต และเพิ่มมาตรา ๔๔/๑ ในกรณีการประกอบธุรกิจ

บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องขึ้นทะเบียน รวมทั้งเพิ่มอัตราโทษสําหรับ

กรณีการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้ง ไม่ขึ้นทะเบียน 

หรือไม่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้มีอัตราโทษลดหลั่นกัน (ร่างมาตรา ๒๒ ร่างมาตรา ๒๓ และ

ร่างมาตรา ๒๔) 

 

๒.๘   บทเฉพาะกาล  

                          (ร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๖)  

(๑) กําหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่ด ํารงตําแหน่ง 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตําแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้น เพื่อให้การผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศ และภารกิจต่าง ๆ ของคณะกรรมการเกิดความต่อเนื่องในการดําเนินการ  

(ร่างมาตรา ๒๕)  

(๒) รองรับการดําเนินการใด ๆ  ที่คณะกรรมการได้ดําเนินการไว้และยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

ให้ใช้ได้ต่อไป ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่กําหนด  

(ร่างมาตรา ๒๖) 
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 ๒.๙   ผู้รักษาการ (ร่างมาตรา ๒๗)    

 กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

เนื ่องจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้จําเป็นมีการดําเนินการและประสานงาน

ร่วมกันในหลายด้านจากหลายหน่วยงานจึงมีความเป็นกําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็น 

ผู้รักษาการ นอกจากนี้ ได้กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป็นผู้รักษาการร่วมด้วย เนื่องจากในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แล้ว ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าว 
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ภาคผนวก 

ร่างพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
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