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พระราชบญัญติั 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดําเนินการ 
โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัติน้ี
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔  

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน้า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 



 

  

-๒- 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่าน้ัน  

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัว 
อักษร  ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดย
ผ่านวิธีการใดๆ 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โทรเลข  โทรพิมพ์  หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืน
ใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพ่ือแสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการ
เก็บรักษาข้อมูลเพ่ือส่งไปตามวิธีการที่ผู้ น้ันกําหนด โดยบุคคลน้ันอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลน้ันก็ได้ 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทําการในนามผู้อ่ืนในการส่ง รับ หรือ 
เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหน่ึงโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอ่ืนที่ เก่ียวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยันความ
เช่ือมโยงระหว่างเจ้าของลายมือช่ือกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 



 

  

-๓- 

“คู่กรณีที่เก่ียวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยู่กับใบรับรองหรือ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคล  
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔  และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑  
จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทํา
เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
น้ันได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง
เก่ียวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตรา
สารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการน้ีในการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป็น
มาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้๒ 

 

 

                                                           
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๔- 

มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือช่ือในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 
มีการลงลายมือช่ือแล้ว ถ้า 

(๑) ใช้วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันว่าเป็นของตน และ 

(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

วิธีการที่เช่ือถือได้ตาม (๒) ให้คํานึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้
งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เก่ียวกับลายมือช่ือที่กําหนดไว้ในกฎหมายระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัว
บุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการท่ีใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทํา
ธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนคร้ังหรือความสม่ําเสมอในการทํา
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร๓ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม๔ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพท่ี
เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าได้มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เช่ือถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความต้ังแต่
การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 

(๒) สามารถแสดงข้อความน้ันในภายหลังได้ 

ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด 
ของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของ
ข้อความน้ัน 

 

                                                           
๓ มาตรา ๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๕- 

ในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความน้ัน 

ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึงสําหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกน้ันมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้๕ 

มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใดน้ัน 
ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมท้ังพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความใด  ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  ให้ถือ
ว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง 

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความท่ีสร้าง ส่ง หรือได้รับให้
ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 

ความในวรรคหน่ึง  มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด  อาจกําหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความน้ันได้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

                                                           
๕ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๖- 

มาตรา ๑๒/๑๗ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับ
เอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ 
ห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทําคําเสนอหรือคํา
สนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล  การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าวอาจทํา
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด  ให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้น้ัน 

ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล  ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล  หาก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ส่งโดย 

(๑) บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรือ 

(๒) ระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กําหนดไว้
ล่วงหน้าให้สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ 

มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบที่จะ
ดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้  ถ้า 

(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล หรือ 

(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับน้ันเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใช้วิธีการท่ี 
ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลน้ันได้ล่วงรู้โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้ันกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับ  ถ้า 

(๑) ในขณะน้ันผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับ
น้ันมิใช่ของผู้ส่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรท่ีจะตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามท่ีได้รับแจ้งน้ัน หรือ 

                                                           
๗ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๗- 

(๒) กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้
ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง  ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและ 
ผู้รับข้อมูล  ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูล  
และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดน้ันได้ เว้นแต่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ชุดน้ันจะซ้ํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหน่ึง  และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ํา  หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
หรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้อง
ขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ 
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดย
ระบบข้อมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือด้วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่ง
เพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกําหนดเง่ือนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับ 
การตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะ
ได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว 

(๓) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบ
แจ้งการรับน้ันภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได้
กําหนดหรือตกลงเวลาไว้ 

  (ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
และกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ 

  (ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูล 
บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมิได้มีการส่งเลยหรือ 
ผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอ่ืนใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 



 

  

-๘- 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่า 
ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับน้ันถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเองว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลง
หรือระบุไว้ในมาตรฐานซ่ึงใช้บังคับอยู่  ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปน้ันได้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว 

มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รับข้อมูลได้กําหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะ  ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เข้าสู่
ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้กําหนดไว้น้ัน  แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูล
อ่ืนของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผล
นับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลน้ัน 

ความในมาตราน้ีให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลต้ังอยู่ในสถานที่อีกแห่งหน่ึง
ต่างหากจากสถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ได้ส่ง ณ ที่ทําการงานของผู้ส่ง
ข้อมูล  หรือได้รับ ณ ที่ทําการงานของผู้รับข้อมูล  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทําการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ทําการงานที่
เก่ียวข้องมากที่สุดกับธุรกรรมน้ันเป็นที่ทําการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหน่ึง แต่ถ้าไม่สามารถ
กําหนดได้ว่าธุรกรรมน้ันเก่ียวข้องกับที่ทําการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาสํานักงานใหญ่เป็น
สถานที่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ทําการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็น
สถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทร
เลขและโทรพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้ 

 



 

  

-๙- 

หมวด ๒  
ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๒๖ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ 

(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เช่ือมโยงไปยังเจ้าของลายมือช่ือ 
โดยไม่เช่ือมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพที่นํามาใช้ 

(๒) ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได้ และ 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรองความ
ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความน้ันสามารถตรวจพบ
ได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเช่ือถือของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือช่ือต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้มีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) แจ้งให้บุคคลท่ีคาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะกระทําการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ 

  (ก) เจ้าของลายมือช่ือรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน  
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ข) เจ้าของลายมือช่ือรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูล 
สําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูก
ล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่ง
กระทําโดยเจ้าของลายมือช่ือเก่ียวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน
ใบรับรอง 



 

  

-๑๐- 

มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ผลทางกฎหมายเสมือนหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้ 

(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนได้กระทําเก่ียวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนด
ในใบรับรอง 

(๓) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่ เ ก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

   (ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง 

    (ข) เจ้าของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง 

  (ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผล ใช้ได้ในขณะหรือก่อนที่มีการ
ออกใบรับรอง 

(๔) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณทีี่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปน้ี
จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

  (ก)  วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ 

  (ข)  ข้อจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนําขอ้มูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสห์รือใบรับรอง 

  (ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย  
ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ง)  ข้อจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้ 

  (จ)  การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือช่ือส่งคําบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 

  (ฉ)  การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 

(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่ให้เจ้าของลายมือช่ือสามารถ
แจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการน้ัน
ต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันการ 

(๖) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เช่ือถือได้ในการให้บรกิาร 
 

 

 



 

  

-๑๑- 

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเช่ือถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 
(๖)  ให้คํานึงถึงกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่ 

(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการน้ัน 

(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเจ้าของลายมือช่ือที่ระบุในใบรับรอง และผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีที่เก่ียวข้อง 

(๕) ความสมํ่าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 

(๖) องค์กรที่ให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของ
สิ่งที่กล่าวมาใน (๑) ถึง (๕) 

(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ คู่กรณีที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดําเนินการตามสมควร ดังน้ี 

  (ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 

 (ข) ปฏิบัติตามข้อจํากัดใดๆ ที่เก่ียวกับใบรับรอง 

มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง
คํานึงถึง 

(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

(๒) สถานที่ทําการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออก
ในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศ
เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเช่ือถือได้ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

 

 



 

  

-๑๒- 

หมวด ๓ 

ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
แต่ในกรณีที่จําเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความเช่ือถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อ
สาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้ 

ในการกําหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตาม 
วรรคหน่ึง ให้กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจน้ัน 

ในการนี้ จะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ  หรือต้องขึ้นทะเบียน  ให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจน้ัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้น
ทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่
ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน  และให้ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจน้ันได้ต้ังแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน  แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบใน
ภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้มีอํานาจสั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียน
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว 

ในการประกอบธุรกิจ  ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่แก้ไขการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามวรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้
คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท  โดยคํานึงถึงความ
ร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด  และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้น้ัน
ดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 



 

  

-๑๓- 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
และถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และใน
กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือ
บังคับชําระค่าปรับ ในการน้ี ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมายก็ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระค่าปรับได้ 

ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้น้ันประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนอีกต่อไป 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต  ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด และใน
กรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้น้ันดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้ ทั้งน้ี ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง  การชําระเงิน  การ
ประกาศ  หรือการดําเนินการใดๆ  ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ  ถ้าได้
กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ให้นํา
พระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตาม



 

  

-๑๔- 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด  ทั้งน้ี ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลที่
เก่ียวข้องต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนด
รายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้อง
ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้  ในกรณีน้ี ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓  และ
บทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

  มาตรา ๓๖๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการสรรหาด้านละสองคน ทั้งน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง
ของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้เลขานุการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง 

(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอแนะหรือให้คํ าปรึกษาต่อรัฐมนตรี เ พ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                           
๘ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๑๕- 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 



 

  

-๑๖- 

มาตรา ๔๒/๑๙ ให้คณะกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งต้ังตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓๑๐ ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือโดยฝ่า
ฝืน   คําสั่งห้ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่กระทําโดยนิติบุคคล  ผู้จัดการหรือ 
ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดในความผิดน้ันด้วย  
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดน้ัน  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
        นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

                                                           
๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

  

-๑๗- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับ
การทําเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทํา
ธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทําหน้าที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลาให้มีมาตรฐานน่าเช่ือถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข้อง 
อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วย
การมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี 
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ 
เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่า

                                                           
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



 

  

-๑๘- 

ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 

มาตรา ๑๑  ในระหว่างที่จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ียังไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบทําหน้าที่หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแต่งต้ังข้าราชการซ่ึงดํารง
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลาง
ก่อนจนกว่าการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะแล้วเสร็จ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาปฏิบัติงานช่ัวคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามความ
จําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๒  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถระบุถึงตัวผู้ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสําคัญ รวมทั้งยัง
ไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้สามารถนําเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และโดยที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และ

                                                           
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 



 

  

-๑๙- 

ดําเนินกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานธุรการเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทําหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


