
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 



 

 

 

 

ชื�อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๑๘ / ตอนท่ี ๑๑๒ ก / หน้า ๒๖ / วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
 

เริ�มบงัคบัใช้ 
 วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
 

ผู้รกัษาการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม ๑๑๙ / ตอนท่ี ๑๐๒ ก / หน้า ๖๖ /  
 วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
 เริ่มบังคับใช้ : วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๓๓ ก / หน้า ๘๑ /  
 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
 เริ่มบังคับใช้ : วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม ๑๓๔ / ตอนท่ี ๑๘ ก / หน้า ๑ /  
 วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 เริ่มบังคับใช้ : วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 



 

 

 
 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๔๙ ก / หน้า ๑๒ /  
วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

 เริ่มบังคับใช้ : วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๗ ก / หน้า ๒๐๓ /  
 วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 เริ่มบังคับใช้ : วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีท่ี ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการ
โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดมิให้นำพระราชบัญญัตนิี้ 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที ่กำหนดขึ ้นเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดำเนินงานของรัฐตามท่ีกำหนดในหมวด ๔ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ 
หรือในการดำเนินงานของรัฐตามท่ีกำหนดในหมวด ๔ 
 

 

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



-๒- 
 

 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้ว ิธ ีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้
วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที ่กระทำขึ ้นโดยใช้วิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
 “ข้อความ” หมายความว่า เรื ่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของ
ตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ 
โดยผ่านวิธีการใด ๆ 
 “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร 
 “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์
อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคล 
ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่า
บุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 “ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน”๒ หมายความว่า กระบวนการพิส ูจน์และยืนยัน 
ความถูกต้องของตัวบุคคล 
 “ระบบการพิส ูจน ์และย ืนย ันต ัวตนทางด ิจ ิท ัล”๓ หมายความว ่า เคร ือข ่าย 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่เชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใด ๆ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ 
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และการทำธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
 “ระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์อัตโนมัติ”๔

 หมายความว่า โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติอื ่น ที่ใช้เพื่อที ่จะทำให้เกิด 

การกระทำหรือการตอบสนองต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการปฏิบัติการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล  

ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยปราศจากการตรวจสอบหรือการแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดา
ในแต่ละครั้งท่ีมีการดำเนินการหรือแต่ละครั้งท่ีระบบได้สร้างการตอบสนอง 
 “การแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า 

 

 ๒ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๓- 
 

 “ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมี
การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อส่งไปตามวิธีการที่ผู้นั้นกำหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ 
ท้ังนี้ ไม่รวมถึงบุคคลท่ีเป็นสื่อกลางสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 “ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้
และได้ร ับข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์น ั ้น ทั ้งน ี ้  ไม่รวมถึงบุคคลที ่ เป ็นสื ่อกลางสำหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 “บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทำการในนามผู้อื่นในการส่ง รับ 
หรือเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 “ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความ
เชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 “เจ ้าของลายมือชื ่อ” หมายความว่า ผ ู ้ซ ึ ่งถ ือข้อมูลสำหรับใช้สร ้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 
 “คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทำการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรอง
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 “หน่วยงานของรัฐ”๕ หมายความว่า 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน 

 (๒) รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 (๓) องค์การมหาชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 (๔) หน่วยงานของรัฐสภา 
 (๕) หน่วยงานของศาล ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกับการพิพากษาอรรถคดี 

 (๖) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท 

 (๗) องค์กรอิสระท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

 (๘) นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินงานของรัฐ 
ไม่ว่าในการใด ๆ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 “ผู้อำนวยการ”๖ หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 ๕ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ผู้อำนวยการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๔- 
 

 “สำนักงาน”๗ หมายความว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ 
จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

 มาตรา ๖๘ ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------- 

 มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด
เพียงเพราะเหตุท่ีข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดให้การใดต้อง
ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกำหนดผลทางกฎหมาย  
กรณีไม่ทำเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำ
ข้อความขึ ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที ่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมาย 
ไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสาร 
มาแสดงตามท่ีกฎหมายกำหนด๙ 
 ในกรณีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชำระเงินแทนหรือ
ดำเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซ่ึง
เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกำหนดกรอบและแนวทาง
เพ่ือเป็นมาตรฐานท่ัวไปไว้ด้วยก็ได้๑๐ 

 

 

 

 ๗ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “สำนักงาน” เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๘ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๙ มาตรา ๘ วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๐ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



-๕- 
 

 มาตรา ๙๑๑ ในกรณีที ่กฎหมายกำหนดให้มีการลงลายมือชื ่อ หรือกำหนดผลทาง
กฎหมาย กรณีท่ีไม่มีการลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า 
 (๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของ
ลายมือชื่อเก่ียวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ 
 (๒) ใช้วิธีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิธีการที่เชื ่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมท้ังปวง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ 

(ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของ
เจ้าของลายมือชื่อ ตาม (๑) ได้ด้วยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอ่ืน 
 วิธีการท่ีเชื่อถือได้ตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้คำนึงถึง 
 (๑) ความมั ่นคงและรัดกุมของการใช้ว ิธ ีการหรืออุปกรณ์ในการระบุต ัวบ ุคคล 
สภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายระดับความมั ่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้
ในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและ
ติดต่อสื่อสาร 
 (๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอ 
ในการทำธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสำคัญ มูลค่าของธุรกรรมท่ีทำ หรือ 
 (๓) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร 

 ให้นำความในวรรคหนึ ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้นำเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพ 
ที่เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นำเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ ให้ถ ือว ่าได้ม ีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ 
ตามกฎหมายแล้ว 
 (๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความ
ต้ังแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 
 (๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้ 
 ความถ ูกต ้องของข ้อความตาม (๑) ให ้พ ิจารณาถ ึงความครบถ ้วนและไม ่ มี  
การเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาหรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผล
ต่อความถูกต้องของข้อความนั้น 

 

 ๑๑ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๖- 
 

 ในการวินิจฉัยความน่าเชื ่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑)  
ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เกี ่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น  
 ในกรณีที่มีการทำสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสำหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้๑๒ 

 มาตรา ๑๑๑๓ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน 
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่า
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น 
ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั ้งพฤติการณ์ท่ี
เก่ียวข้องท้ังปวง 
 ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามท่ีกฎหมายต้องการแล้ว 
 (๑) ข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์นั ้นสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมาย 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
 (๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นอยู่ในขณะท่ีสร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับ 
ให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 
 (๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาท่ีส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 
 ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 หน่วยงานของรัฐที่ร ับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจกำหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

 

 ๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๓ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



-๗- 
 

 มาตรา ๑๒/๑๑๔ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับ
กับเอกสารหรือข้อความที ่ได้มีการจัดทำหรือแปลงให้อยู ่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วย 
โดยอนุโลม 
 การจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 

 มาตรา ๑๓ คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทำคำเสนอ
หรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรา ๑๓/๑๑๕ การเสนอเพื ่อทำสัญญาผ่านการติดต่อสื ่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซ่ึงไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลท่ัวไปท่ีใช้ระบบข้อมูลนั้น 
สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ในการทำคำสั่ง
ผ่านระบบข้อมูลให้ถือเป็นคำเชิญชวนเพื่อทำคำเสนอ เว้นแต่การเสนอเพื่อทำสัญญาระบุได้ 

โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคลท่ีทำการเสนอท่ีจะผูกพันหากมีการสนองรับ 

 มาตรา ๑๓/๒๑๖ ห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทำการ
โต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดาหรือระหว่าง
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดา
เข้าไปเกี ่ยวข้องกับการดำเนินการในแต่ละครั ้งที ่กระทำโดยระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือในผลแห่งสัญญา 

 มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าว 
อาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู ้ส่งข้อมูลไม่ว ่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด ให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้นั้น 
 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล 
หากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งโดย 
 (๑) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือ 
 (๒) ระบบข้อมูลท่ีผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กำหนดไว้
ล่วงหน้าให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ 

 

 

 ๑๔ มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๕ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๖ มาตรา ๑๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๘- 
 

 มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบ 
ท่ีจะดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ ถ้า 
 (๑)๑๗ ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงหรือผูกพันตนไว้ 
ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล หรือ 
 (๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลซึ่งใช้วิธีการ
ที่ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้ 
โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูล 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ถ้า 
 (๑) ในขณะนั้นผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูล
ได้รับนั้นมิใช่ของผู้ส่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งนั้น หรือ 
 (๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เม่ือผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดำเนินการตามวิธีการ 
ท่ีได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหว่างผู้ส่งข้อมูล
และผู้รับข้อมูล ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของ 
ผู้ส่งข้อมูลและสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู ้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับนั้นมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ 
ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

 มาตรา ๑๗มาตรา ๑๗มาตรา ๑๗มาตรา ๑๗/๑๑๘ ในกรณีที่มีการลงข้อมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและส่งผ่านระบบ
แลกเปลี ่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติของผู ้อื ่น และระบบแลกเปลี ่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินั้นไม่มีช่องทางให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน บุคคลดังกล่าว
หรือผู้แทนมีสิทธิท่ีจะถอนการแสดงเจตนาในส่วนท่ีเกิดจากการลงข้อมูลผิดพลาดได้ หาก 

 (๑) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยพลันหลังจาก
ที่ตนได้รู้ถึงข้อผิดพลาดนั้น และแสดงให้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลผิดพลาดผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และ 

 (๒) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนไม่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จากสินค้า บริการ หรือ 
สิ่งอ่ืนใดอย่างนัยสำคัญจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 

 

 ๑๗ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๘ มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๙- 
 

 มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูล 
ที่แยกจากกัน และสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้นจะซ้ำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่ง และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะ 
ได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ำ หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวัง 
ตามสมควร หรือดำเนินการตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้
ร้องขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทำได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดย
ระบบข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื ่นใด หรือด้วยการกระทำใด ๆ ของผู้รับข้อมูล 
ซ่ึงเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว 
 (๒) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกำหนดเงื่อนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเม่ือ
ได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่า 
ผู้ส่งข้อมูลจะได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว 
 (๓) ในกรณีที่ผู ้ส่งข้อมูลมิได้กำหนดเงื ่อนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับ 
การตอบแจ้งการรับนั้นภายในเวลาที่กำหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร 
ในกรณีท่ีมิได้กำหนดหรือตกลงเวลาไว้ 

(ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้ง 
การรับและกำหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ 

(ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เม่ือผู้ส่งข้อมูล
บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลย
หรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอ่ืนใดท่ีผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 

 มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐาน
ว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้รับข้อมูลได้รับนั้นถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา 

 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้
ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ่งใช้บังคับอยู่ ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที ่ส่งไปนั้น 
ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคท้ังหมดแล้ว 

 มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 



-๑๐- 
 

 มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 
 หากผู้รับข้อมูลได้กำหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่
ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้กำหนดไว้นั้น แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบ
ข้อมูลอื ่นของผู ้ร ับข้อมูลซึ ่งมิใช่ระบบข้อมูลที ่ผู ้ร ับข้อมูลกำหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาท่ีได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 
 ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่ง 
ต่างหากจากสถานท่ีท่ีถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔ 

 มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ส่ง ณ ที่ทำการงานของ 
ผู้ส่งข้อมูล หรือได้รับ ณ ท่ีทำการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ผู ้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที ่ทำการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ทำการงาน 
ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเป็นท่ีทำการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถ
กำหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับที่ทำการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาสำนักงานใหญ่ 
เป็นสถานท่ีท่ีได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 ในกรณีท่ีไม่ปรากฏท่ีทำการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถ่ินท่ีอยู่ปกติเป็น
สถานท่ีท่ีส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการ 
ทางโทรเลขและโทรพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดท่ีได้กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการท่ีเชื่อถือได้ 

หมวด ๒ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------- 

 มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที ่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเชื่อถือได้ 
 (๑) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ 
โดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพท่ีนำมาใช้ 
 (๒) ในขณะสร้างลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์นั ้น ข้อมูลสำหรับใช้สร ้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
 (๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างข้ึน
สามารถจะตรวจพบได้ 



-๑๑- 
 

 (๔)๑๙ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วน
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับ
แต่เวลาท่ีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจำกัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือชื่อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้มีการใช้ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 (๒) แจ้งให้บุคคลที่คาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะกระทำการใดโดยขึ้นอยู่กับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือ 

(ก) เจ้าของลายมือชื่อรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(ข) เจ้าของลายมือชื่อรู้จากสภาพการณ์ท่ีปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอท่ีข้อมูล
สำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือ
ถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 (๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ 
ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสำคัญ
ทั้งหมด ซึ่งกระทำโดยเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มี
การกำหนดในใบรับรอง 

 มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้มีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนได้แสดงไว้ 
 (๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ 
การแสดงสาระสำคัญทั้งหมดที่ตนได้กระทำเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ี
มีการกำหนดในใบรับรอง 
 (๓) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู ่กรณีที่เกี ่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสำคัญท้ังหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง 
(ข) เจ้าของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง 

 

 ๑๙ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๑๒- 
 

(ค) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้ได้ในขณะหรือก่อนที่มี 
การออกใบรับรอง 
 (๔) จ ัดให ้ม ีว ิธ ีการเข ้าถ ึงโดยสมควร ให ้ค ู ่กรณีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องสามารถตรวจสอบ 
กรณีดังต่อไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

(ก) วิธีการท่ีใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ 
(ข) ข้อจำกัดเก่ียวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าท่ีมีการนำข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง 
(ค) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย 

ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(ง) ข้อจำกัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้ 
(จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื่อส่งคำบอกกล่าวเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 
(ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 

 (๕) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการท่ีให้เจ้าของลายมือชื่อสามารถ
แจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้น 
ต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันการ 
 (๖) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรท่ีเชื่อถือได้ในการให้บริการ 

 มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา 
๒๘ (๖) ให้คำนึงถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ 
 (๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 (๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการนั้น 
 (๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรอง และผู้ท่ี 
อาจคาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 
 (๕) ความสม่ำเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 
 (๖) องค์กรที่ให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่
ของสิ่งท่ีกล่าวมาใน (๑) ถึง (๕) 
 (๗) กรณีใด ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

 มาตรา ๓๐ คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดำเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดำเนินการตามสมควร ดังนี้ 

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 
(ข) ปฏิบัติตามข้อจำกัดใด ๆ ท่ีเก่ียวกับใบรับรอง 

 

 



-๑๓- 
 

 มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง 
คำนึงถึง 
 (๑) สถานท่ีออกใบรับรองหรือสถานท่ีสร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
 (๒) สถานท่ีทำการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรอง 
ท่ีออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบท่ีเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบท่ีเชื่อถือ
ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที ่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายใน
ประเทศ เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้
ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เชื ่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื ่อถือได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเชื่อถือได้ตามวรรคสอง 
หรือวรรคสาม ให้คำนึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 

หมวด ๓ 
ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

--------------------------- 

 มาตรา ๓๒๒๐ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ใน 
การเสริมสร้างความน่าเชื ่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื ่อป้องกัน 
ความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือ 
ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี 
 ในการกำหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดโดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น 
ประกอบกับความเหมาะสมในการควบคุมดูแลและการป้องกันความเสียหายตามระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว 
 ในการน ี ้  จะกำหนดให ้หน ่วยงานของร ัฐแห่งหนึ ่ งแห ่งใดเป ็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบใน 
การควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามวรรคหนึ่งก็ได้ หากไม่มีการกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ให้สำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ท้ังนี้ 
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกาหรือสำนักงาน 
แล้วแต่กรณี แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาด้วย 
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 ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนำข้อมูลท่ีได้รับมาประกอบการพิจารณา 

 มาตรา ๓๓๒๑ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ผู้ท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งในวันท่ี 
รับแจ้งนั้นและให้ผู้แจ้งประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้งดังกล่าว แต่ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอำนาจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนและนำผลการแก้ไขมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ภายในระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้นั้นหยุดการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจนั้นนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกาและ
ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดเรื่อง
การชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย 
 ถ้าผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นให้บริการในส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจนั้น 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 ในกรณีท่ีผู้แจ้งไม่แก้ไขตามวรรคสามหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคห้าภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันท่ีหยุดหรือถูกห้ามการให้บริการ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีถอนการรับแจ้งของผู้นั้นออกจาก
สารบบการรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

    มาตรา ๓๓/๑มาตรา ๓๓/๑มาตรา ๓๓/๑มาตรา ๓๓/๑๒๒ ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องข้ึนทะเบียน ผู้ท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต้องขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ออกใบรับการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือ
เป็นหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนในวันที่ยื ่นคำขอนั้น และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานการขึ ้นทะเบียนแล้วเห็นว ่าครบถ้วนและถูกต้องตามที ่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ให้รับข้ึนทะเบียนและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน
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นับแต่วันที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว และให้ผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันท่ี
ได้รับข้ึนทะเบียน 
 หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง 
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจไปพลางก่อนได้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าว 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง หรือตรวจ
พบหลังจากที่ผู้นั้นได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว ว่าเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนของ 
ผู ้ขอขึ ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู ้ขอขึ ้นทะเบียนหรือ 
ผู้ขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการนี้ 
ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียนไม่แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ดำเนินการจนพ้น
กำหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สิทธิในการประกอบ
ธุรกิจของผู้ขอขึ้นทะเบียนตามวรรคสามเป็นอันระงับและให้ถือว่าคำขอขึ้นทะเบียนนั้นตกไป 
หรือให้มีคำสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี 
 ในการประกอบธ ุรกิจ ผ ู ้ข ึ ้นทะเบ ียนต ้องปฏ ิบ ัต ิตามหล ักเกณฑ์ท ี ่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาและตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กำหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย 
 ถ้าผู้ขึ ้นทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคห้า  
ให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งปรับผู ้นั ้นไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคำนึงถึงความร้ายแรง 
แห่งพฤติกรรมที ่กระทำผ ิด หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าปรับให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้ผู้นั้นดำเนินการใด ๆ 
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 

ถ้าผู้ถูกปรับตามวรรคหกไม่ชำระค่าปรับ ให้คณะกรรมการมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล 
ที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชำระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ 
ชำระค่าปรับ หากผู้นั ้นไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ให้ยึด
ทรัพย์สินของผู้นั้นเพ่ือชดใช้แทนค่าปรับ แต่มิให้นำมาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น 
 ในกรณีที่ผู้กระทำผิดตามวรรคหกไม่ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของคณะกรรมการ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคห้าซ้ำอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีคำสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคำสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียน
ของผู้ข้ึนทะเบียนนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๔มาตรา ๓๔มาตรา ๓๔มาตรา ๓๔๒๓ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา  

 

 ๒๓ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๑๖- 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในการประกอบธุรกิจ ผ ู ้ได้ร ับใบอนุญาตต้องปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ประกาศที ่คณะกรรมการกำหนด หรือเงื ่อนไขในใบอนุญาต หลักเกณฑ์  
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก 
การประกอบธุรกิจไว้ด้วย  

ในกรณีที ่ผู ้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 
ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งปรับผู้นั้นไม่เกินสองล้านบาท และให้นำความใน
มาตรา ๓๓/๑ วรรคหกและวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ผู้กระทำผิดตามวรรคสี่ไม่ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของคณะกรรมการ หรือ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสามซ้ำอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปี 
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
ของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๔/๑มาตรา ๓๔/๑มาตรา ๓๔/๑มาตรา ๓๔/๑๒๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดนี้ ให้คณะกรรมการ สำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม ประกาศกำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เรื่องที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว 

มาตรา ๓๔/๒มาตรา ๓๔/๒มาตรา ๓๔/๒มาตรา ๓๔/๒๒๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและกำกับการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือสำนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูล
หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการนั้น 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื ่อรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีท่ี 
ผู้ให้บริการได้กระทำความผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้หรือตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะกรรมการ หรือเงื ่อนไขใน
ใบอนุญาต 

(๓) เข้าไปในสถานที่ของผู้ให้บริการในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาทำการของสถานที่นั ้น เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออายัด

 

 ๒๔ มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๕ มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๑๗- 
 

เอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ่งอื ่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการที่สงสัยว่ามีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ 
ในการกระทำความผิด 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรานี้ ให้แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐหรือสำนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลออกให้ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด ๓/๑ 
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล๒๖ 

--------------------------- 

มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓๒๗ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระทำผ่านระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ 

ผู้ใดประสงค์จะอาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผ่านระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอาจแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลท่ีต้องใช้ให้บุคคลอ่ืนนั้นทราบเป็นการล่วงหน้า และเม่ือได้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว ให้สันนิษฐานว่าบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็น
บุคคลนั้นจริง 

เงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามวรรคสอง
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที ่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง 
แล้วแต่กรณี ประกาศกำหนด โดยมีหลักประกันการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของประชาชน
โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ 

มามามามาตรา ๓๔/๔ตรา ๓๔/๔ตรา ๓๔/๔ตรา ๓๔/๔๒๘    ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์  
หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่สาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเป็นการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน และให้นำบทบัญญติั
ในหมวด ๓ ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง
เพื่อทำหน้าที่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะต้องปฏิบัติ และให้มีอำนาจพิจารณามีคำสั่งและดำเนินการอ่ืนใดตาม

 

 ๒๖ หมวด ๓/๑ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๗ มาตรา ๓๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๘ มาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๑๘- 
 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจก็ได้ 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

-------------------- 

 มาตรา ๓๕ คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั ่งทางปกครอง การชำระเงิน  
การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ 
ถ ้าได ้กระทำในร ูปของข้อมูลอิ เล ็กทรอนิกส ์ตามหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการที ่กำหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา ให้นำพระราชบัญญัตินี ้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายในเรื ่องนั ้นกำหนด ทั ้งนี้  
ในพระราชกฤษฎีกาอาจกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ หรือ
ให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือกำหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 
 ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกำหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องข้ึนทะเบียน หรือ
ต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๓ 
และบทกำหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งแล้ว ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
อาจพิจารณานำหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ 
การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทแล้วแต่กรณี เพื ่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที ่และอำนาจของตนตาม
กฎหมายได้ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมด้วย ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๙ 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

------------------------ 

 มาตรา ๓๖๓๐ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จำนวนแปดคน 
 ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินสองคน 

 

 ๒๙ มาตรา ๓๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๐ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๑๙- 
 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด ้านนิต ิศาสตร ์ ด ้านว ิทยาการคอมพิวเตอร ์ ด ้านว ิทยาศาสตร ์หร ือว ิศวกรรมศาสตร์   
ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  

มาตรา ๓๗มาตรา ๓๗มาตรา ๓๗มาตรา ๓๗๓๑ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ม ีหน้าที ่และอำนาจ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีสำนักงานเสนอตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง 
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนให้ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) 
 (๓) กำหนดมาตรฐานด ้านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลในส ่วนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๔) กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) เพื่อรวบรวมข้อมูล
และปัญหาเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินการและพัฒนา
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (๕) เสนอแนะต่อคณะกรรมการด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาต ิและ
คณะรัฐมนตร ีในการจ ัดให ้ม ีหร ือปร ับปร ุงกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนาธ ุรกรรม 
ทางอ ิ เล็กทรอน ิกส ์  และการค ุ ้มครองทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาเก ี ่ยวก ับการทำธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๖) เสนอแนะหรือให ้คำปร ึกษาต่อร ัฐมนตร ีในการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๘) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 

 

 ๓๑ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๒๐- 
 

 ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมี
หนังสือเรียกหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาชี ้แจง ให้ข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคำหรือ 
ส่งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการดำเนินงานได้ 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๘มาตรา ๓๘มาตรา ๓๘มาตรา ๓๘๓๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี 
เมื ่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระน ั ้นอย ู ่ ในตำแหน ่งเพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี ่ต ่อไปจนกว ่าประธานกรรมการและ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

มาตรา ๓๙มาตรา ๓๙มาตรา ๓๙มาตรา ๓๙๓๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต 

ต่อหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๔๐มาตรา ๔๐มาตรา ๔๐มาตรา ๔๐๓๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ดำเนินการแต่งต้ัง
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
ตำแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

 ๓๒ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๓ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๔ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๒๑- 
 

 การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทำโดยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ตามท่ี
คณะกรรมการกำหนดก็ได้๓๕ 

 มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 ให้นำความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๒/๑๓๖ ให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
 คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั ้งตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔๓มาตรา ๔๓มาตรา ๔๓มาตรา ๔๓๓๗  ให้สำนักงานทำหน้าท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 
ให้สำนักงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อเสนอ

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๗ (๑) และจัดส่งให้หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง 
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

มาตรา ๔๓/๑มาตรา ๔๓/๑มาตรา ๔๓/๑มาตรา ๔๓/๑๓๘ แผนยุทธศาสตร์ที ่สำนักงานต้องจัดทำตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอย่างน้อยต้องกำหนดเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลไกและมาตรการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีด ิจ ิ ทัล  
เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

(๒) มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีระบบการบริการในการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

(๓) กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์การใช้งานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การทำงานของระบบมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย 
พร้อมใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(๔) แนวทางและมาตรการเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รวมท้ังการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ๓๕ มาตรา ๔๑ วรรคส่ี เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๖ มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓๗ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๘ มาตรา ๔๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๒๒- 
 

 (๕) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด ้านธ ุรกรรมทางอิ เล ็กทรอน ิกส ์ พาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ และการให ้บร ิการธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดังกล่าว 

หมวด ๖ 
บทกำหนดโทษ 
-------------- 

มาตรา ๔๔มาตรา ๔๔มาตรา ๔๔มาตรา ๔๔๓๙ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง โดยฝ่าฝืน
คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้หยุดการให้บริการหรือคำสั่งห้ามมิให้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือตามมาตรา  
๓๓ วรรคห้า แล้วแต่กรณี หรือประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๔๔/๑มาตรา ๔๔/๑มาตรา ๔๔/๑มาตรา ๔๔/๑๔๐ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ข้ึน
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคหนึ่ง 
หรือประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากมีคำสั่งเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสี่ หรือวรรคแปด แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๔๕มาตรา ๔๕มาตรา ๔๕มาตรา ๔๕๔๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ หรือประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในระหว่างท่ีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือภายหลังจากมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของคณะกรรมการ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๔๕/๑มาตรา ๔๕/๑มาตรา ๔๕/๑มาตรา ๔๕/๑๔๒    ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๔ หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบ 
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระหว่างที่มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือภายหลังจากมี
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 ๓๙ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔๐ มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔๑ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔๒ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๒๓- 
 

 มาตรา ๔๖๔๓ ในกรณีที่ผู ้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของ 
นิติบุคคลนั ้นเกิดจากการสั ่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู ้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๔๓ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิด 
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



-๒๔- 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการทำธุรกรรมในปัจจุบัน
มีแนวโน้มที ่จะปรับเปลี ่ยนวิธ ีการในการติดต่อสื ่อสารที ่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทำธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ใน
ป ัจจ ุบ ันเป ็นอย ่างมาก อ ันส ่งผลให ้ต ้องม ีการรองร ับสถานะทางกฎหมายของข ้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่ง
และรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานท่ี
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ และ
มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมโดยวิธ ีการทั ่วไปที ่เคยปฏิบัติอยู ่เดิมควร
กำหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่วางนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้มีมาตรฐาน
น่าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริม
การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมาย
รองรับในลักษณะท่ีเป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับ จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๔๔๔๔๔๔๔    

 มาตรา ๑๐๒มาตรา ๑๐๒มาตรา ๑๐๒มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไข
คำว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย

 

 ๔๔
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



-๒๕- 
 

โอนอำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั ้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู ้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี 
การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรง
กับการโอนอำนาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มี 
การตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมท้ังตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบ
เลิกแล้ว ซ่ึงเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๕    

 มาตรา ๒มาตรา ๒มาตรา ๒มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 มาตรา ๑๑มาตรา ๑๑มาตรา ๑๑มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี ้ยังไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร รับผิดชอบทำหน้าที่หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปพลางก่อน 
 ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งต้ังข้าราชการซ่ึงดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ทำหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อน
จนกว่าการจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะแล้วเสร็จ 
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะสั ่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาปฏิบัติงานชั่วคราวในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความจำเป็นก็ได้ 

 มาตรา ๑๒มาตรา ๑๒มาตรา ๑๒มาตรา ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่สามารถระบุถึงตัวผู ้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องมีการประทับตราใน
หนังสือเป็นสำคัญ รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้สามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออก

 

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



-๒๖- 
 

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และโดยที่ได้มี 
การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกำหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าท่ี
เกี ่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จำเป็นท่ี
จะต้องมีหน่วยงานธุรการเพื่อทำหน้าท่ีกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยสมควรจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทำหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสรา้ง
ศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที ่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที ่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที ่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที ่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญา    
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔๖

 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
  

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี 
คำวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนท่ี
สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่า 
มีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับ
ไม่ได ้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมา 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทำนองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 
วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติ 
ในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 ๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



-๒๗- 
 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๗ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๒๖ บรรดาการใด ๆ ที ่คณะกรรมการธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส ์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป และเมื่อได้มี 
การแต่งตั ้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้ว การนั้นยังดำเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ ให้การดำเนินการต่อไปเป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
กำหนด 

 มาตรา ๒๗ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคบางประการในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับ
การทำสัญญาในรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา 
ที่อยู่คนละประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๘ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

 ๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน้า ๑๒/วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 ๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๗ ก/หน้า ๒๐๓ /วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



-๒๘- 
 

 มาตรา ๗ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
ซึ ่งประกอบธุรกิจอยู ่ในวันก่อนที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้และ 
เมื ่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้เป็นธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินกิจการต่อไป
จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต 

 มาตรา ๘ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียง
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๙ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การยืนยันตัวตนของ
บุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที ่ประสงค์จะขอ 
รับบริการจากผู ้ประกอบกรหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดย 
การแสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและ 
ผู้ให้บริการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแล 
ผู้ประกอบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย



 

 


