พระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เป็ นปี ที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัติน้ มี ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
รัฐสภาดังต่อไปนี้

ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๔”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกําหนดหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตนิ ้ ใี ห้ ใช้ บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ท่ดี าํ เนินการโดย
ใช้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้ นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้ นาํ พระราชบัญญัติน้ ที ้งั หมดหรือแต่
บางส่วนมาใช้ บังคับ
ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กาํ หนดขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค
พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กาํ หนดในหมวด ๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี

“ธุรกรรม” หมายความว่า

การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือใน
การดําเนินงานของรัฐตามที่กาํ หนดในหมวด ๔
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
การประยุกต์ใช้ วิธกี ารทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้ า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า หรือวิธอี ่นื ใดในลักษณะคล้ ายกัน และให้ หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ วิธกี ารทางแสง
วิธกี ารทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ วิธตี ่างๆ เช่นว่านั้น
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้ วิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท้งั หมดหรือแต่บางส่วน
“ข้ อความ” หมายความว่า เรื่องราว หรือข้ อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่ส่อื ความหมายได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ
“ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้ อความที่ได้ สร้ าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้ วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธกี ารแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข
โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่น
ื ใดที่
สร้ างขึ้นให้ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงนํามาใช้ ประกอบกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้ อความในข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน
“ระบบข้ อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้ วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
สร้ าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“การแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้ อความด้ วยวิธก
ี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ า
“ผู้ส่งข้ อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็ นผู้ส่งหรือสร้ างข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการเก็บ
รักษาข้ อมูลเพื่อส่งไปตามวิธีการที่ผ้ นู ้นั กําหนด
โดยบุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้ างข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้ างข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็ น
สื่อกลางสําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
“ผู้รับข้ อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้ อมูลประสงค์จะส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ และ
ได้ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็ นสื่อกลางสําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
“บุคคลที่เป็ นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทําการในนามผู้อ่น
ื ในการส่ง รับ หรือเก็บ
รักษาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให้ บริการอื่นที่เกี่ยวกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยง
ระหว่างเจ้ าของลายมือชื่อกับข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
“เจ้ าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซ่ ึงถือข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์น้นั ในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น

“คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง” หมายความว่า

ผู้ซ่ึงอาจกระทําการใดๆ โดยขึ้นอยู่กบั ใบรับรองหรือ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และให้ หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอาํ นาจหน้ าที่ดาํ เนินงานของรัฐไม่ว่า
ในการใดๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ จะ
ตกลงกันเป็ นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๖ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมวด ๑
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๗ ห้ ามมิให้ ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ ทางกฎหมายของข้ อความใด
เพียงเพราะเหตุท่ขี ้ อความนั้นอยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๘ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีท่กี ฎหมายกําหนดให้ การใดต้ องทํา
เป็ นหนังสือ มีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้ าได้ มีการจัดทําข้ อความขึ้นเป็ นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถเข้ าถึงและนํากลับมาใช้ ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ ถือว่าข้ อความนั้นได้ ทาํ
เป็ นหนังสือ มีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ ว
ในกรณีท่กี ฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการปิ ดอากรแสตมป์
หากได้ มีการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดด้ วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้ อง
ประกาศกําหนด ให้ ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็ นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นตราสารนั้นได้ มีการปิ ด
อากรแสตมป์ และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ ว ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารของหน่วยงานของ
รัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพื่อเป็ นมาตรฐานทั่วไปไว้ ด้วยก็ได้ [๒]
มาตรา ๙ ในกรณีท่บี ุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ ถือว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมีการ
ลงลายมือชื่อแล้ ว ถ้ า

(๑) ใช้ วิธกี ารที่สามารถระบุตัวเจ้ าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ ว่าเจ้ าของลายมือชื่อ
รับรองข้ อความในข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั ว่าเป็ นของตน และ
(๒) วิธกี ารดังกล่าวเป็ นวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้ างหรือส่ง
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้ อมหรือข้ อตกลงของคู่กรณี
วิธกี ารที่เชื่อถือได้ ตาม (๒) ให้ คาํ นึงถึง
ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้ วิธกี ารหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้ อมใช้
งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมายระดับความมั่นคง
ปลอดภัยของการใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็ นสื่อกลาง
ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธกี ารที่ใช้ ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธกี ารระบุตัวบุคคล ณ
ช่วงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร
ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทาํ จํานวนครั้งหรือความสมํ่าเสมอในการทํา
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้ าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทาํ หรือ
ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร[๓]
ให้ นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้ บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้ วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยโดยอนุโลม[๔]
มาตรา ๑๐ ในกรณีท่กี ฎหมายกําหนดให้ นาํ เสนอหรือเก็บรักษาข้ อความใดในสภาพที่เป็ นมา
แต่เดิมอย่างเอกสารต้ นฉบับ ถ้ าได้ นาํ เสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ให้ ถือว่าได้ มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็ นเอกสารต้ นฉบับตามกฎหมายแล้ ว
(๑) ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใช้ วิธกี ารที่เชื่อถือได้ ในการรักษาความถูกต้ องของข้ อความตั้งแต่
การสร้ างข้ อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(๒) สามารถแสดงข้ อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้ องของข้ อความตาม (๑) ให้ พิจารณาถึงความครบถ้ วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
ของข้ อความ เว้ นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามปกติใน
การติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้ อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้ องของข้ อความนั้น
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธกี ารรักษาความถูกต้ องของข้ อความตาม (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้ างข้ อความนั้น
ในกรณีท่มี ีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสําหรับใช้ อ้างอิง
ข้ อความของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้ องครบถ้ วนตรงกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ ว
ให้ ถือว่า
สิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้ แทนต้ นฉบับได้ [๕]

มาตรา
๑๑[๖] ห้ ามมิให้ ปฏิเสธการรับฟังข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่นื ใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็ นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ในการชั่งนํา้ หนักพยานหลักฐานว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้ หรือไม่เพียงใดนั้นให้
พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธกี ารที่ใช้ สร้ าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะหรือวิธกี ารเก็บรักษา ความครบถ้ วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้ อความลักษณะ หรือวิธกี ารที่ใช้ ใน
การระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้ อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งปวง
ให้ นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้ บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๑๒ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีท่กี ฎหมายกําหนดให้ เก็บรักษา
เอกสารหรือข้ อความใด ถ้ าได้ เก็บรักษาในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ ถือว่าได้ มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือข้ อความตามที่กฎหมายต้ องการแล้ ว
(๑)
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันสามารถเข้ าถึงและนํากลับมาใช้ ได้ โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง
(๒) ได้ เก็บรักษาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั ให้ อยู่ในรูปแบบที่เป็ นอยู่ในขณะที่สร้ าง ส่ง หรือ
ได้ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้ อความที่สร้ าง ส่ง หรือได้ รับให้ ปรากฏอย่าง
ถูกต้ องได้ และ
(๓) ได้ เก็บรักษาข้ อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้ นทาง และปลายทางของข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้ รับข้ อความดังกล่าว ถ้ ามี
ความในวรรคหนึ่ง
มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อความที่ใช้ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้ อความใด อาจกําหนดหลักเกณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้ อความนั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติใน
มาตรานี้
มาตรา ๑๒/๑[๗] ให้ นาํ บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บังคับกับ
เอกสารหรือข้ อความที่ได้ มีการจัดทําหรือแปลงให้ อยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้ วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้ อความดังกล่าวด้ วยโดยอนุโลม
การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้ อความให้ อยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และ
ห้ ามมิให้ ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท่สี ญ
ั ญานั้นได้ ทาํ คําเสนอหรือคําสนองเป็ น
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้ อมูลและผู้รับข้ อมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าวอาจทํา
เป็ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
มาตรา
๑๕ บุคคลใดเป็ นผู้ส่งข้ อมูลไม่ว่าจะเป็ นการส่งโดยวิธใี ด
ให้ ถือว่าข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผู้น้นั
ในระหว่างผู้ส่งข้ อมูลและผู้รับข้ อมูล ให้ ถือว่าเป็ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้ อมูล หาก
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ ส่งโดย
(๑) บุคคลผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนผู้ส่งข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรือ
(๒) ระบบข้ อมูลที่ผ้ ูส่งข้ อมูลหรือบุคคลผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนผู้ส่งข้ อมูลได้ กาํ หนดไว้
ล่วงหน้ าให้ สามารถทํางานได้ โดยอัตโนมัติ
มาตรา ๑๖ ผู้รับข้ อมูลชอบที่จะถือว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผู้ส่งข้ อมูลและชอบที่จะ
ดําเนินการไปตามข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั ได้ ถ้ า
(๑)
ผู้รับข้ อมูลได้ ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ ตกลงกับผู้ส่งข้ อมูลว่าข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผู้ส่งข้ อมูล หรือ
(๒) ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ผี ้ รู ับข้ อมูลได้ รับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใช้ วิธกี ารที่ผ้ ู
ส่งข้ อมูลใช้ ในการแสดงว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็ นของผู้ส่งข้ อมูล
ซึ่งบุคคลนั้นได้ ล่วงรู้โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้ส่งข้ อมูลหรือผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนผู้ส่งข้ อมูล
ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้ บังคับ ถ้ า
(๑) ในขณะนั้นผู้รับข้ อมูลได้ รับแจ้ งจากผู้ส่งข้ อมูลว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ผี ้ รู ับข้ อมูลได้ รับ
นั้นมิใช่ของผู้ส่งข้ อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้ อมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบข้ อเท็จจริงตามที่ได้ รับ
แจ้ งนั้น หรือ
(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผู้รับข้ อมูลได้ ร้ หู รือควรจะได้ ร้ วู ่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้ อมูล หากผู้รับข้ อมูลได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธกี ารที่ได้ ตกลงกัน
ไว้ ก่อนแล้ ว
มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหว่างผู้สง่ ข้ อมูลและผู้รับ
ข้ อมูล ผู้รับข้ อมูลมีสิทธิถือว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ด้ รับนั้นถูกต้ องตามเจตนาของผู้ส่งข้ อมูลและสามารถ
ดําเนินการไปตามข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั ได้ เว้ นแต่ผ้ รู ับข้ อมูลได้ ร้ ูหรือควรจะได้ ร้ วู ่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

ได้ รับนั้นมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้ อมูลได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตาม
วิธกี ารที่ได้ ตกลงกันไว้ ก่อนแล้ ว
มาตรา ๑๘ ผู้รับข้ อมูลชอบที่จะถือว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ด้ รับแต่ละชุดเป็ นข้ อมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้ นแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้น
จะซํา้ กับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อกี ชุดหนึ่ง
และผู้รับข้ อมูลได้ ร้ ูหรือควรจะได้ ร้ วู ่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั เป็ น
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซาํ้ หากผู้รับข้ อมูลได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธกี ารที่ได้ ตกลง
กันไว้ ก่อนแล้ ว
มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ตี ้ องมีการตอบแจ้ งการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ส่งข้ อมูลได้ ร้อง
ขอหรือตกลงกับผู้รับข้ อมูลไว้ ก่อนหรือขณะที่ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ผี ้ สู ่งข้ อมูลมิได้ ตกลงให้ ตอบแจ้ งการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ
วิธกี ารใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้ งการรับอาจทําได้ ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้ อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้ อมูลที่
ทํางานโดยอัตโนมัตหิ รือโดยวิธอี ่นื ใด หรือด้ วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้ อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่ง
ข้ อมูลว่าผู้รับข้ อมูลได้ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั แล้ ว
(๒) ในกรณีท่ผี ้ ูส่งข้ อมูลกําหนดเงื่อนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้ รับ
การตอบแจ้ งการรับจากผู้รับข้ อมูล ให้ ถือว่ายังไม่มีการส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้ อมูลจะได้ รับการ
ตอบแจ้ งการรับแล้ ว
(๓) ในกรณีท่ผี ้ สู ่งข้ อมูลมิได้ กาํ หนดเงื่อนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้ อมูลมิได้ รับการตอบ
แจ้ งการรับนั้นภายในเวลาที่กาํ หนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีท่มี ิได้ กาํ หนดหรือตก
ลงเวลาไว้
(ก) ผู้ส่งข้ อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้ อมูลว่าตนยังมิได้ รับการตอบแจ้ งการรับ
และกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้ ผ้ รู ับข้ อมูลตอบแจ้ งการรับ และ
(ข) หากผู้ส่งข้ อมูลมิได้ รับการตอบแจ้ งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้ อมูล
บอกกล่าวแก่ผ้ รู ับข้ อมูลแล้ ว ผู้ส่งข้ อมูลชอบที่จะถือว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั มิได้ มีการส่งเลยหรือผู้ส่งข้ อมูล
อาจใช้ สทิ ธิอ่นื ใดที่ผ้ ูส่งข้ อมูลมีอยู่ได้
มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ผี ้ สู ่งข้ อมูลได้ รับการตอบแจ้ งการรับจากผู้รับข้ อมูล ให้ สนั นิษฐานว่าผู้รับ
ข้ อมูลได้ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้ องแล้ ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ ถือว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ผี ้ รู ับ
ข้ อมูลได้ รับนั้นถูกต้ องตรงกันกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ผี ้ ูส่งข้ อมูลได้ ส่งมา
มาตรา
๒๑ ในกรณีท่ปี รากฏในการตอบแจ้ งการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั เองว่าข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ผี ้ ูรับข้ อมูลได้ รับเป็ นไปตามข้ อกําหนดทางเทคนิคที่ผ้ ูส่งข้ อมูลและผู้รับข้ อมูลได้ ตกลงหรือระบุ

ไว้ ในมาตรฐานซึ่งใช้ บังคับอยู่
เทคนิคทั้งหมดแล้ ว

ให้ สนั นิษฐานว่าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ่งไปนั้นได้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทาง

มาตรา ๒๒ การส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่าได้ มีการส่งเมื่อข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ เข้ า
สู่ระบบข้ อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้ อมูล
มาตรา ๒๓ การรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้นั ได้
เข้ าสู่ระบบข้ อมูลของผู้รับข้ อมูล
หากผู้รับข้ อมูลได้ กาํ หนดระบบข้ อมูลที่ประสงค์จะใช้ ในการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะให้ ถือว่าการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ เข้ าสู่ระบบข้ อมูลที่
ผู้รับข้ อมูลได้ กาํ หนดไว้ น้นั แต่ถ้าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ ส่งไปยังระบบข้ อมูลอื่นของผู้รับข้ อมูลซึ่งมิใช่
ระบบข้ อมูลที่ผ้ รู ับข้ อมูลกําหนดไว้
ให้ ถือว่าการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้ เรียกข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้ อมูลนั้น
ความในมาตรานี้ให้ ใช้ บังคับแม้ ระบบข้ อมูลของผู้รับข้ อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อกี แห่ งหนึ่ง
ต่างหากจากสถานที่ท่ถี ือว่าผู้รับข้ อมูลได้ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ถือว่าได้ ส่ง ณ ที่ทาํ การงานของผู้ส่ง
ข้ อมูล หรือได้ รับ ณ ที่ทาํ การงานของผู้รับข้ อมูล แล้ วแต่กรณี
ในกรณีท่ผี ้ สู ่งข้ อมูลหรือผู้รับข้ อมูลมีท่ที าํ การงานหลายแห่ง ให้ ถือเอาที่ทาํ การงานที่เกี่ยวข้ อง
มากที่สุดกับธุรกรรมนั้นเป็ นที่ทาํ การงานเพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถกําหนดได้ ว่าธุรกรรม
นั้นเกี่ยวข้ องกับที่ทาํ การงานแห่งใดมากที่สดุ
ให้ ถือเอาสํานักงานใหญ่เป็ นสถานที่ท่ไี ด้ รับหรือส่งข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏที่ทาํ การงานของผู้ส่งข้ อมูลหรือผู้รับข้ อมูล
ให้ ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็ น
สถานที่ท่สี ่งหรือได้ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ความในมาตรานี้มิให้ ใช้ บังคับกับการส่งและการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธกี ารทางโทร
เลขและโทรพิมพ์ หรือวิธกี ารสื่อสารอื่นตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้ กระทําตามวิธกี ารแบบปลอดภัยที่กาํ หนดใน
พระราชกฤษฎีกา ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นวิธกี ารที่เชื่อถือได้
หมวด ๒
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรา
๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ ถือว่าเป็ นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี ชื่อถือได้
(๑) ข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ เชื่อมโยงไปยังเจ้ าของลายมือชื่อโดย
ไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใต้ สภาพที่นาํ มาใช้
(๒) ในขณะสร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์น้นั ข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อยู่ภายใต้ การควบคุมของเจ้ าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น
(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้ สร้ างขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได้ และ
(๔) ในกรณีท่กี ฎหมายกําหนดให้ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปเพื่อรับรองความ
ครบถ้ วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้ อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้ นับแต่
เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
ไม่เป็ นการจํากัดว่าไม่มีวิธกี ารอื่นใดที่แสดงได้ ว่าเป็ นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี ชื่อถือได้
หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ ข้อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ างลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่จี ะมีผลตามกฎหมาย เจ้ าของลายมือชื่อต้ องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑)
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้ มีการใช้ ข้อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้ รับอนุญาต
(๒) แจ้ งให้ บุคคลที่คาดหมายได้ โดยมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจะกระทําการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้ บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้ า เมื่อ
(ก) เจ้ าของลายมือชื่อรู้หรือควรได้ ร้ วู ่าข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์น้นั
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ ไข ถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
(ข) เจ้ าของลายมือชื่อรู้จากสภาพการณ์ท่ปี รากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูล
สําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ ไข ถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังตามสมควรให้ แน่ใจในความถูกต้ องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดย
เจ้ าของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง
มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้ บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ มี
ผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผู้ให้ บริการออกใบรับรองต้ องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ตี นได้ แสดงไว้

(๒) ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรให้ แน่ใจในความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนได้ กระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง
หรือตามที่มีการกําหนดใน
ใบรับรอง
(๓) จัดให้ มีวิธกี ารในการเข้ าถึงโดยสมควร ให้ คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบข้ อเท็จจริง
ในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การระบุผ้ ใู ห้ บริการออกใบรับรอง
(ข) เจ้ าของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองได้ ควบคุมข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง
(ค) ข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้ ได้ ในขณะหรือก่อนที่มีการ
ออกใบรับรอง
(๔) จัดให้ มีวิธกี ารเข้ าถึงโดยสมควร ให้ ค่กู รณีท่เี กี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้
จากใบรับรองหรือจากวิธอี ่นื
(ก) วิธกี ารที่ใช้ ในการระบุตัวเจ้ าของลายมือชื่อ
(ข) ข้ อจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนําข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง
(ค) ข้ อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ ได้ และไม่สญ
ู หาย ถูก
ทําลาย ถูกแก้ ไข ถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
(ง) ข้ อจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผ้ ใู ห้ บริการออกใบรับรองได้ ระบุไว้
(จ) การมีวิธกี ารให้ เจ้ าของลายมือชื่อส่งคําบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒)
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทนั การ
(๕) ในกรณีท่มี ีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้ องมีวิธกี ารที่ให้ เจ้ าของลายมือชื่อสามารถ
แจ้ งได้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่มี บี ริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นต้ อง
สามารถเพิกถอนใบรับรองได้ ทนั การ
(๖) ใช้ ระบบ วิธกี าร และบุคลากรที่เชื่อถือได้ ในการให้ บริการ
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ ของระบบ วิธกี าร และบุคลากรตามมาตรา ๒๘
(๖) ให้ คาํ นึงถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ท่มี ีอยู่
(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(๓) วิธกี ารออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้ อมูลการให้ บริการนั้น
(๔) การจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้ าของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผู้ท่อี าจ
คาดหมายได้ ว่าจะเป็ นคู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง
(๕) ความสมํ่าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

(๖) องค์กรที่ให้ การรับรองหรือให้ บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของ
สิ่งที่กล่าวมาใน (๑) ถึง (๕)
(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ องต้ องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้ องมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ
(ข) ปฏิบัติตามข้ อจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง
มาตรา

๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง

คํานึงถึง
(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สร้ างหรือใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(๒) สถานที่ทาํ การงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้ าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้ มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออก
ในประเทศ
หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ ใช้ ระบบที่เชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื่อถือได้ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่สี ร้ างหรือใช้ ในต่างประเทศให้ ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศ
เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่สี ร้ างหรือใช้ ในประเทศ หากการสร้ างหรือใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวได้ ใช้ ระบบที่เชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื่อถือได้ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเชื่อถือได้ ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้ คาํ นึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย
หมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ใน
กรณีท่จี าํ เป็ นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์
หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้ างความ
เชื่อถือและยอมรับในระบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้ องกันความเสียหายต่อสาธารณชนให้ มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดให้ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็ นกิจการที่ต้องแจ้ งให้
ทราบ ต้ องขึ้นทะเบียน หรือต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนก็ได้

ในการกําหนดให้ กรณีใดต้ องแจ้ งให้ ทราบ ต้ องขึ้นทะเบียน หรือต้ องได้ รับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ให้ กาํ หนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้ องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น
ในการนี้ จะกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็ นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้
ก่อนเสนอให้ ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ต้ องจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนําข้ อมูลที่ได้ รับมาประกอบการพิจารณา
มาตรา
๓๓ ในกรณีท่มี ีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็ นกิจการที่ต้องแจ้ งให้ ทราบ หรือต้ องขึ้นทะเบียน ให้ ผ้ ูท่ปี ระสงค์จะประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวต้ องแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่ม
ประกอบธุรกิจนั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาได้ รับแจ้ งหรือรับขึ้นทะเบียนให้ ออกใบ
รับแจ้ งหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ได้ รับแจ้ งหรือรับขึ้นทะเบียน
และให้ ผ้ ูแจ้ งหรือผู้ข้ นึ ทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ ต้ังแต่วันที่ได้ รับแจ้ งหรือรับขึ้นทะเบียน แต่ถ้าพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้ องหรือไม่
ครบถ้ วน ให้ มีอาํ นาจสั่งผู้แจ้ งหรือผู้ข้ นึ ทะเบียนแก้ ไขให้ ถูกต้ องหรือครบถ้ วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ รับ
คําสั่งดังกล่าว
ในการประกอบธุรกิจ
ผู้แจ้ งหรือผู้ข้ ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ถ้ าผู้แจ้ งหรือผู้ข้ นึ ทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่แก้ ไขการแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนให้ ถูกต้ องหรือ
ครบถ้ วนตามวรรคสอง
หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม
ให้
คณะกรรมการพิจารณามีคาํ สั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้ านบาท โดยคํานึงถึงความร้ ายแรงแห่ ง
พฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีท่เี ห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาํ สั่งให้ ผ้ นู ้ันดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ ไขให้
ถูกต้ องหรือเหมาะสมได้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดและ
ถ้ าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง
ให้ นาํ บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้ วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ บังคับโดยอนุโลม และในกรณีไม่มีเจ้ าหน้ าที่
ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ ในการนี้
ถ้ าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ ชาํ ระค่าปรับนั้นชอบด้ วยกฎหมายก็ให้ ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้ มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ขายทอดตลาดเพื่อชําระค่าปรับได้

ในกรณีผ้ กู ระทําผิดตามวรรคสี่ไม่ดาํ เนินการแก้ ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํา้ อีก ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสั่งห้ ามมิให้ ผ้ นู ้ันประกอบธุรกิจตามที่ได้ แจ้ งหรือขึ้นทะเบียน
อีกต่อไป
มาตรา ๓๔ ในกรณีท่มี ีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็ นกิจการที่ต้องได้ รับใบอนุญาต ให้ ผ้ ูท่ปี ระสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธกี ารขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด
ในพระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดใน
พระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
ในกรณีท่ผี ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตฝ่ าฝื นหรือปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้ คณะกรรมการพิจารณามีคาํ สั่งลงโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกินสองล้ านบาท โดยคํานึงถึงความร้ ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีท่เี ห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมีคาํ สั่งให้ ผ้ นู ้นั ดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ ไขให้ ถูกต้ องหรือเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ให้ นาํ ความใน
มาตรา ๓๓ วรรคห้ า มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ถ้ าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดาํ เนินการแก้ ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํา้ อีก ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มาตรา ๓๕ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ
หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้ าได้ กระทําในรูปของ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ นาํ พระราชบัญญัติน้ มี าใช้
บังคับและให้ ถือว่ามีผลโดยชอบด้ วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กฎหมาย
ในเรื่องนั้นกําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องต้ องกระทําหรืองดเว้ นกระทําการ
ใดๆ หรือให้ หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ ผ้ ู
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้ งให้ ทราบ ต้ องขึ้นทะเบียน หรือต้ องได้ รับ

ใบอนุญาต แล้ วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีน้ ี ให้ นาํ บทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกําหนดโทษที่
เกี่ยวข้ องมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา
๓๖[๘] ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้ วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก
จํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้ านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ด้ าน
นิติศาสตร์ ด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้ านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และด้ านสังคมศาสตร์ ที่ได้ รับ
การสรรหาด้ านละสองคน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแต่ละด้ านต้ องมาจากภาคเอกชน และให้ หัวหน้ า
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ให้ เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอาํ นาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑)
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้ อง
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓)
เสนอแนะหรือให้ คาํ ปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๔)
ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ ี หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ใี ห้ คณะกรรมการเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี
กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สจุ ริตต่อหน้ าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ได้ รับโทษจําคุกโดยต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาํ คุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๐ ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ ดาํ เนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่ง
ให้ กรรมการซึ่งได้ รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน
มาตรา
๔๑ การประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
ให้ นาํ ความในมาตรา ๔๑ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา
๔๒/๑[๙] ให้ คณะกรรมการได้ รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตาม
หลักเกณฑ์ท่คี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๒ ให้ ได้ รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓[๑๐] ให้ จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยงานธุรการของ
คณะกรรมการ

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้ งหรือขึ้น
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝ่ าฝื น
คําสั่งห้ ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา
๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้ รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ที ่กี ระทําโดยนิติบุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทน
นิติบุคคลหรือผู้ซ่ึงมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของนิติบุคคลต้ องรับผิดในความผิดนั้นด้ วย เว้ นแต่พิสจู น์ได้ ว่า
ตนมิได้ ร้ ูเห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนั้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้ มที่
จะปรับเปลี่ยนวิธกี ารในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธกี าร
ทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็ นอย่างมาก อันส่งผลให้ ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมาย
ของข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสมอกับการทําเป็ นหนังสือ หรือหลักฐานเป็ นหนังสือ การรับรองวิธกี ารส่งและ
รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็ นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ น่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธกี ารทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมควรกําหนดให้ มีคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทาํ หน้ าที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม
ดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้ าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้ มี
มาตรฐานน่าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ นการส่งเสริมการ

ใช้
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท้งั ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้ วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็ น
เอกรูป และสอดคล้ องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๑]
มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ แก้ ไขคํา
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม” เป็ น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ บัญญัติให้ จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้ มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้นแล้ ว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวได้ บัญญัติให้ โอนอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งหรือผู้ซ่งึ ปฏิบัติหน้ าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่ โดยให้ มีการ
แก้ ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับอํานาจหน้ าที่ท่โี อนไปด้ วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้ เป็ นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ สอดคล้ อง
กับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมีความชัดเจนในการใช้ กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้ นหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้ มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไป
เป็ นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ ว โดยแก้ ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี
ผู้ดาํ รงตําแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้ าที่ของส่วนราชการให้ ตรงกับการโอนอํานาจหน้ าที่
และเพิ่มผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ ว ซึ่งเป็ นการแก้ ไขให้ ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว
จึงจําเป็ นต้ องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๒]
มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา
๔๓ แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
ยังไม่แล้ วเสร็จ ให้ สาํ นักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบทําหน้ าที่หน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อน

ให้ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งตั้งข้ าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ
กว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้ าที่
เป็ นหัวหน้ าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อนจนกว่าการจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะแล้ วเสร็จ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะสั่งให้ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความจําเป็ นก็ได้
มาตรา ๑๒ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถระบุถึงตัว
ผู้ทาํ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ตี ้ องมีการประทับตราในหนังสือเป็ นสําคัญ รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติท่กี าํ หนดให้ สามารถ
นําเอกสารซึ่งเป็ นสิ่งพิมพ์ออกของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แทนต้ นฉบับหรือให้ เป็ นพยานหลักฐานในศาลได้
และโดยที่ได้ มีการปรับปรุงโครงสร้ างระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ และกําหนดให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่เกี่ยวกับ
การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับ
ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีการใช้ อย่างแพร่หลาย จําเป็ นที่จะต้ องมีหน่วยงานธุรการเพื่อทําหน้ าที่
กํากับดูแล
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็ นฝ่ ายเลขานุการของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทําหน้ าที่แทนศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่ งชาติ อันจะเป็ นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้ าง
ศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้ าระหว่างประเทศ
สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี

สัญชัย/ผู้จัดทํา
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หน้ า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

[๒]

มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๓]

มาตรา ๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๔]

มาตรา ๙ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๕]
มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๖]

มาตรา ๑๑ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

[๗]

มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๘]

มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)

[๙]

มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๐]

๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

[๑๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

[๑๒]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้ า ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

