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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป1นป2ท่ี ๕๖ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรให�มีกฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทํา
ได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภาดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส$ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต�วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับแก�ธุรกรรมในทางแพ�งและพาณิชย$ท่ี

ดําเนินการโดยใช�ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ เว�นแต�ธุรกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให�นํา
พระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแต�บางส�วนมาใช�บังคับ 

ความในวรรคหนึ่งไม�มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ
คุ�มครองผู�บริโภค 

พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับแก�ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามท่ีกําหนดใน
หมวด ๔ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน�า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
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“ธุรกรรม” หมายความว�า การกระทําใด ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมในทางแพ�งและ
พาณิชย$ หรือในการดําเนินงานของรัฐตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ 

“อิเล็กทรอนิกส$” หมายความว�า การประยุกต$ใช�วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟLา 
คลื่นแม�เหล็กไฟฟLา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล�ายกัน และให�หมายความรวมถึงการประยุกต$ใช�วิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแม�เหล็ก หรืออุปกรณ$ท่ีเก่ียวข�องกับการประยุกต$ใช�วิธีต�าง ๆ เช�นว�านั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$” หมายความว�า ธุรกรรมท่ีกระทําข้ึนโดยใช�วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส$ท้ังหมดหรือแต�บางส�วน 

“ข�อความ” หมายความว�า เรื่องราว หรือข�อเท็จจริง ไม�ว�าจะปรากฏในรูปแบบของ
ตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีสื่อความหมายได�โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ�าน
วิธีการใด ๆ 

“ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$” หมายความว�า ข�อความท่ีได�สร�าง ส�ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$ เช�น วิธีการแลกเปลี่ยนข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส$ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส$ โทรเลข โทรพิมพ$ หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$” หมายความว�า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ
สัญลักษณ$อ่ืนใดท่ีสร�างข้ึนให�อยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส$ซ่ึงนํามาใช�ประกอบกับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$
เพ่ือแสดงความสัมพันธ$ระหว�างบุคคลกับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือระบุตัวบุคคล
ผู�เป1นเจ�าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น และเพ่ือแสดงว�าบุคคล
ดังกล�าวยอมรับข�อความในข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น 

“ระบบข�อมูล” หมายความว�า กระบวนการประมวลผลด�วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส$
สําหรับสร�าง ส�ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ 

“การแลกเปลี่ยนข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส$” หมายความว�า การส�งหรือรับข�อความ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$ระหว�างเครื่องคอมพิวเตอร$โดยใช�มาตรฐานท่ีกําหนดไว�ล�วงหน�า 

“ผู�ส�งข�อมูล” หมายความว�า บุคคลซ่ึงเป1นผู�ส�งหรือสร�างข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ก�อนจะ
มีการเก็บรักษาข�อมูลเพ่ือส�งไปตามวิธีการท่ีผู�นั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส�งหรือสร�างข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ด�วยตนเอง หรือมีการส�งหรือสร�างข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได�  
ท้ังนี้ ไม�รวมถึงบุคคลท่ีเป1นสื่อกลางสําหรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น 

“ผู�รับข�อมูล” หมายความว�า บุคคลซ่ึงผู�ส�งข�อมูลประสงค$จะส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ให� 
และได�รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น  ท้ังนี้ ไม�รวมถึงบุคคลท่ีเป1นสื่อกลางสําหรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น 

“บุคคลท่ีเป1นสื่อกลาง” หมายความว�า บุคคลซ่ึงกระทําการในนามผู�อ่ืนในการส�ง รับ 
หรือเก็บรักษาข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให�บริการอ่ืนท่ีเก่ียวกับข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$นั้น 

“ใบรับรอง” หมายความว�า ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$หรือการบันทึกอ่ืนใด ซ่ึงยืนยัน
ความเชื่อมโยงระหว�างเจ�าของลายมือชื่อกับข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ 

“เจ�าของลายมือชื่อ” หมายความว�า ผู� ซ่ึงถือข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส$และสร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

“คู�กรณีท่ีเก่ียวข�อง” หมายความว�า ผู�ซ่ึงอาจกระทําการใด ๆ โดยข้ึนอยู�กับใบรับรอง
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ส�วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนและมีฐานะเป1นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให�หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล 
ซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินงานของรัฐไม�ว�าในการใด ๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึง

มาตรา ๓๑ จะตกลงกันเป1นอย�างอ่ืนก็ได� 
 
มาตรา ๖  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 
   

 
มาตรา ๗  ห�ามมิให�ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช�ทางกฎหมายของ

ข�อความใดเพียงเพราะเหตุท่ีข�อความนั้นอยู�ในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ 
 
มาตรา ๘  ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห�งมาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�การ

ใดต�องทําเป1นหนังสือ มีหลักฐานเป1นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ�าได�มีการจัดทําข�อความข้ึนเป1น
ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีสามารถเข�าถึงและนํากลับมาใช�ได�โดยความหมายไม�เปลี่ยนแปลง ให�ถือว�า
ข�อความนั้นได�ทําเป1นหนังสือ มีหลักฐานเป1นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล�ว 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องมีการปPดอากรแสตมปQ หากได�มีการชําระเงินแทน
หรือดําเนินการอ่ืนใดด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$ตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ีหน�วยงานของรัฐซ่ึง
เก่ียวข�องประกาศกําหนด ให�ถือว�าหนังสือ หลักฐานเป1นหนังสือ หรือเอกสาร ซ่ึงมีลักษณะเป1นตรา
สารนั้นได�มีการปPดอากรแสตมปQและขีดฆ�าตามกฎหมายนั้นแล�ว ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑ$และ
วิธีการของหน�วยงานของรัฐดังกล�าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป1นมาตรฐาน
ท่ัวไปไว�ด�วยก็ได�๒ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให�ถือว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$

นั้นมีการลงลายมือชื่อแล�ว ถ�า 
(๑) ใช�วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจ�าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได�ว�าเจ�าของ

ลายมือชื่อรับรองข�อความในข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นว�าเป1นของตน และ 
(๒) วิธีการดังกล�าวเป1นวิธีการท่ีเชื่อถือได�โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค$ของการสร�าง

หรือส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ โดยคํานึงถึงพฤติการณ$แวดล�อมหรือข�อตกลงของคู�กรณี 
                                                 

๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วิธีการท่ีเชื่อถือได�ตาม (๒) ให�คํานึงถึง 
ก. ความม่ันคงและรัดกุมของการใช�วิธีการหรืออุปกรณ$ในการระบุตัวบุคคล สภาพ

พร�อมใช�งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ$เก่ียวกับลายมือชื่อท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย
ระดับความม่ันคงปลอดภัยของการใช�ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุ
ตัวบุคคลผู�เป1นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม�ยอมรับ วิธีการท่ีใช�ในการระบุตัวบุคคลในการทํา
ธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช�วงเวลาท่ีมีการทําธุรกรรมและติดต�อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมท่ีทํา จํานวนครั้งหรือความสมํ่าเสมอใน
การทําธุรกรรม ประเพณีทางการค�าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค�าของธุรกรรมท่ีทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต�อสื่อสาร๓ 
ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด�วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส$ ด�วยโดยอนุโลม๔ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�นําเสนอหรือเก็บรักษาข�อความใดในสภาพ

ท่ีเป1นมาแต�เดิมอย�างเอกสารต�นฉบับ ถ�าได�นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ตาม
หลักเกณฑ$ดังต�อไปนี้ ให�ถือว�าได�มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป1นเอกสารต�นฉบับตามกฎหมายแล�ว 

(๑) ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ได�ใช�วิธีการท่ีเชื่อถือได�ในการรักษาความถูกต�องของ
ข�อความต้ังแต�การสร�างข�อความเสร็จสมบูรณ$ และ 

(๒) สามารถแสดงข�อความนั้นในภายหลังได� 
ความถูกต�องของข�อความตาม (๑) ให�พิจารณาถึงความครบถ�วนและไม�มีการ

เปลี่ยนแปลงใดของข�อความ เว�นแต�การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได�ตามปกติในการติดต�อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข�อความซ่ึงไม�มีผลต�อ
ความถูกต�องของข�อความนั้น 

ในการวินิจฉัยความน�าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต�องของข�อความตาม (๑) ให�
พิเคราะห$ถึงพฤติการณ$ท่ีเก่ียวข�องท้ังปวง รวมท้ังวัตถุประสงค$ของการสร�างข�อความนั้น 

ในกรณีท่ีมีการทําสิ่งพิมพ$ออกของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ตามวรรคหนึ่งสําหรับใช�
อ�างอิงข�อความของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ หากสิ่งพิมพ$ออกนั้นมีข�อความถูกต�องครบถ�วนตรงกับข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ และมีการรับรองสิ่งพิมพ$ออกโดยหน�วยงานท่ีมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดแล�ว ให�ถือว�าสิ่งพิมพ$ออกดังกล�าวใช�แทนต�นฉบับได�๕ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑๖  ห�ามมิให�ปฏิเสธการรับฟ4งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$เป1นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพ�ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว�าเป1นข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ 

ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$จะเชื่อถือได�หรือไม�เพียงใด
นั้นให�พิเคราะห$ถึงความน�าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการท่ีใช�สร�าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ�วน และไม�มีการเปลี่ยนแปลงของข�อความ
ลักษณะ หรือวิธีการท่ีใช�ในการระบุหรือแสดงตัวผู�ส�งข�อมูล รวมท้ังพฤติการณ$ท่ีเก่ียวข�องท้ังปวง 

ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับกับสิ่งพิมพ$ออกของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ด�วย 
 
มาตรา ๑๒  ภายใต�บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�เก็บ

รักษาเอกสารหรือข�อความใด ถ�าได�เก็บรักษาในรูปข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ตามหลักเกณฑ$ดังต�อไปนี้ 
ให�ถือว�าได�มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข�อความตามท่ีกฎหมายต�องการแล�ว 

(๑) ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นสามารถเข�าถึงและนํากลับมาใช�ได�โดยความหมายไม�
เปลี่ยนแปลง 

(๒) ได�เก็บรักษาข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นให�อยู�ในรูปแบบท่ีเป1นอยู�ในขณะท่ีสร�าง ส�ง 
หรือได�รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น หรืออยู�ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงข�อความท่ีสร�าง ส�ง หรือได�รับให�
ปรากฏอย�างถูกต�องได� และ 

(๓) ได�เก็บรักษาข�อความส�วนท่ีระบุถึงแหล�งกําเนิด ต�นทาง และปลายทางของข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ ตลอดจนวันและเวลาท่ีส�งหรือได�รับข�อความดังกล�าว ถ�ามี 

ความในวรรคหนึ่ง มิให�ใช�บังคับกับข�อความท่ีใช�เพียงเพ่ือวัตถุประสงค$ในการส�งหรือ
รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ 

หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข�อความใด อาจกําหนด
หลักเกณฑ$รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข�อความนั้นได� เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�ง
กับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

 
มาตรา ๑๒/๑๗  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช�

บังคับกับเอกสารหรือข�อความท่ีได�มีการจัดทําหรือแปลงให�อยู�ในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ใน
ภายหลังด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$ และการเก็บรักษาเอกสารและข�อความดังกล�าวด�วยโดยอนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข�อความให�อยู�ในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ตาม
วรรคหนึ่งให�เป1นไปตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๓  คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป1นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ก็ได� 

และห�ามมิให�ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท่ีสัญญานั้นได�ทําคําเสนอหรือคํา
สนองเป1นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ 

 
                                                 

๖ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔  ในระหว�างผู�ส�งข�อมูลและผู�รับข�อมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล�าว
อาจทําเป1นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ก็ได� 

 
มาตรา ๑๕  บุคคลใดเป1นผู�ส�งข�อมูลไม�ว�าจะเป1นการส�งโดยวิธีใด ให�ถือว�าข�อมูล

อิเล็กทรอนิกส$เป1นของผู�นั้น 
ในระหว�างผู�ส�งข�อมูลและผู�รับข�อมูล ให�ถือว�าเป1นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ของผู�ส�งข�อมูล 

หากข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นได�ส�งโดย 
(๑) บุคคลผู�มีอํานาจกระทําการแทนผู�ส�งข�อมูลเก่ียวกับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น หรือ 
(๒) ระบบข�อมูลท่ีผู�ส�งข�อมูลหรือบุคคลผู�มีอํานาจกระทําการแทนผู�ส�งข�อมูลได�

กําหนดไว�ล�วงหน�าให�สามารถทํางานได�โดยอัตโนมัติ 
 
มาตรา ๑๖  ผู�รับข�อมูลชอบท่ีจะถือว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$เป1นของผู�ส�งข�อมูลและ

ชอบท่ีจะดําเนินการไปตามข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นได� ถ�า 
(๑) ผู�รับข�อมูลได�ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีได�ตกลงกับผู�ส�งข�อมูลว�าข�อมูล

อิเล็กทรอนิกส$เป1นของผู�ส�งข�อมูล หรือ 
(๒) ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีผู�รับข�อมูลได�รับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซ่ึงใช�

วิธีการท่ีผู�ส�งข�อมูลใช�ในการแสดงว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นเป1นของผู�ส�งข�อมูล ซ่ึงบุคคลนั้นได�ล�วงรู�
โดยอาศัยความสัมพันธ$ระหว�างบุคคลนั้นกับผู�ส�งข�อมูลหรือผู�มีอํานาจกระทําการแทนผู�ส�งข�อมูล 

ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับ ถ�า 
(๑) ในขณะนั้นผู�รับข�อมูลได�รับแจ�งจากผู�ส�งข�อมูลว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีผู�รับ

ข�อมูลได�รับนั้นมิใช�ของผู�ส�งข�อมูล และในขณะเดียวกันผู�รับข�อมูลมีเวลาพอสมควรท่ีจะตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงตามท่ีได�รับแจ�งนั้น หรือ 

(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ ง  (๒)  เ ม่ือผู� รับข�อมูลได� รู�หรือควรจะได�รู� ว� าข�อ มูล
อิเล็กทรอนิกส$นั้นไม�ใช�ของผู�ส�งข�อมูล หากผู�รับข�อมูลได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควร หรือ
ดําเนินการตามวิธีการท่ีได�ตกลงกันไว�ก�อนแล�ว 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหว�างผู�ส�ง

ข�อมูลและผู�รับข�อมูล ผู�รับข�อมูลมีสิทธิถือว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีได�รับนั้นถูกต�องตามเจตนาของผู�ส�ง
ข�อมูลและสามารถดําเนินการไปตามข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นได� เว�นแต�ผู�รับข�อมูลได�รู�หรือควรจะได�รู�
ว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีได�รับนั้นมีข�อผิดพลาดอันเกิดจากการส�ง หากผู�รับข�อมูลได�ใช�ความ
ระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได�ตกลงกันไว�ก�อนแล�ว 

 
มาตรา ๑๘  ผู�รับข�อมูลชอบท่ีจะถือว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีได�รับแต�ละชุดเป1น

ข�อมูลท่ีแยกจากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$แต�ละชุดนั้นได� เว�นแต�ข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ชุดนั้นจะซํ้ากับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$อีกชุดหนึ่ง และผู�รับข�อมูลได�รู�หรือควรจะได�รู�ว�า
ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นเป1นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ซํ้า หากผู�รับข�อมูลได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควร
หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได�ตกลงกันไว�ก�อนแล�ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีต�องมีการตอบแจ�งการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ ไม�ว�าผู�ส�ง
ข�อมูลได�ร�องขอหรือตกลงกับผู�รับข�อมูลไว�ก�อนหรือขณะท่ีส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$หรือปรากฏในข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ให�เป1นไปตามหลักเกณฑ$ดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผู�ส�งข�อมูลมิได�ตกลงให�ตอบแจ�งการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ในรูปแบบ
หรือวิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ�งการรับอาจทําได�ด�วยการติดต�อสื่อสารจากผู�รับข�อมูล ไม�ว�าโดย
ระบบข�อมูลท่ีทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธี อ่ืนใด หรือด�วยการกระทําใด ๆ ของผู�รับข�อมูลซ่ึง
เพียงพอจะแสดงต�อผู�ส�งข�อมูลว�าผู�รับข�อมูลได�รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นแล�ว 

(๒) ในกรณีท่ีผู�ส�งข�อมูลกําหนดเง่ือนไขว�าจะถือว�ามีการส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$
ต�อเม่ือได�รับการตอบแจ�งการรับจากผู�รับข�อมูล ให�ถือว�ายังไม�มีการส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$จนกว�าผู�ส�ง
ข�อมูลจะได�รับการตอบแจ�งการรับแล�ว 

(๓) ในกรณีท่ีผู�ส�งข�อมูลมิได�กําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผู�ส�งข�อมูลมิได�รับ
การตอบแจ�งการรับนั้นภายในเวลาท่ีกําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีท่ี
มิได�กําหนดหรือตกลงเวลาไว� 

(ก) ผู�ส�งข�อมูลอาจส�งคําบอกกล�าวไปยังผู�รับข�อมูลว�าตนยังมิได�รับการตอบแจ�ง
การรับและกําหนดระยะเวลาอันสมควรให�ผู�รับข�อมูลตอบแจ�งการรับ และ 

(ข) หากผู�ส�งข�อมูลมิได�รับการตอบแจ�งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เม่ือผู�ส�ง
ข�อมูลบอกกล�าวแก�ผู�รับข�อมูลแล�ว ผู�ส�งข�อมูลชอบท่ีจะถือว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นมิได�มีการส�งเลย
หรือผู�ส�งข�อมูลอาจใช�สิทธิอ่ืนใดท่ีผู�ส�งข�อมูลมีอยู�ได� 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีผู�ส�งข�อมูลได�รับการตอบแจ�งการรับจากผู�รับข�อมูล ให�สันนิษฐาน

ว�าผู�รับข�อมูลได�รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีเก่ียวข�องแล�ว แต�ข�อสันนิษฐานดังกล�าวมิให�ถือว�าข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส$ท่ีผู�รับข�อมูลได�รับนั้นถูกต�องตรงกันกับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีผู�ส�งข�อมูลได�ส�งมา 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏในการตอบแจ�งการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นเองว�า

ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีผู�รับข�อมูลได�รับเป1นไปตามข�อกําหนดทางเทคนิคท่ีผู�ส�งข�อมูลและผู�รับข�อมูลได�
ตกลงหรือระบุไว�ในมาตรฐานซ่ึงใช�บังคับอยู� ให�สันนิษฐานว�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ท่ีส�งไปนั้นได�เป1นไป
ตามข�อกําหนดทางเทคนิคท้ังหมดแล�ว 

 
มาตรา ๒๒  การส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ให�ถือว�าได�มีการส�งเม่ือข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$

นั้นได�เข�าสู�ระบบข�อมูลท่ีอยู�นอกเหนือการควบคุมของผู�ส�งข�อมูล 
 
มาตรา ๒๓  การรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ให� ถือว�ามีผลนับแต� เวลาท่ีข�อมูล

อิเล็กทรอนิกส$นั้นได�เข�าสู�ระบบข�อมูลของผู�รับข�อมูล 
หากผู�รับข�อมูลได�กําหนดระบบข�อมูลท่ีประสงค$จะใช�ในการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$

ไว�โดยเฉพาะให�ถือว�าการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$มีผลนับแต�เวลาท่ีข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้นได�เข�าสู�
ระบบข�อมูลท่ีผู�รับข�อมูลได�กําหนดไว�นั้น แต�ถ�าข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ดังกล�าวได�ส�งไปยังระบบข�อมูลอ่ืน
ของผู�รับข�อมูลซ่ึงมิใช�ระบบข�อมูลท่ีผู�รับข�อมูลกําหนดไว� ให�ถือว�าการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$มีผลนับ
แต�เวลาท่ีได�เรียกข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$จากระบบข�อมูลนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความในมาตรานี้ให�ใช�บังคับแม�ระบบข�อมูลของผู�รับข�อมูลต้ังอยู�ในสถานท่ีอีกแห�ง
หนึ่งต�างหากจากสถานท่ีท่ีถือว�าผู�รับข�อมูลได�รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ตามมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๔  การส�งหรือการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ ให�ถือว�าได�ส�ง ณ ท่ีทําการงาน

ของผู�ส�งข�อมูล หรือได�รับ ณ ท่ีทําการงานของผู�รับข�อมูล แล�วแต�กรณี 
ในกรณีท่ีผู�ส�งข�อมูลหรือผู�รับข�อมูลมีท่ีทําการงานหลายแห�ง ให�ถือเอาท่ีทําการงานท่ี

เก่ียวข�องมากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเป1นท่ีทําการงานเพ่ือประโยชน$ตามวรรคหนึ่ง แต�ถ�าไม�สามารถ
กําหนดได�ว�าธุรกรรมนั้นเก่ียวข�องกับท่ีทําการงานแห�งใดมากท่ีสุด ให�ถือเอาสํานักงานใหญ�เป1นสถานท่ี
ท่ีได�รับหรือส�งข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$นั้น 

ในกรณีท่ีไม�ปรากฏท่ีทําการงานของผู�ส�งข�อมูลหรือผู�รับข�อมูล ให�ถือเอาถ่ินท่ีอยู�ปกติ
เป1นสถานท่ีท่ีส�งหรือได�รับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ 

ความในมาตรานี้มิให�ใช�บังคับกับการส�งและการรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$โดยวิธีการ
ทางโทรเลขและโทรพิมพ$ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๕  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ใดท่ีได�กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ี

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ให�สันนิษฐานว�าเป1นวิธีการท่ีเชื่อถือได� 
 

หมวด ๒ 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ 

   
 

มาตรา ๒๖  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ท่ีมีลักษณะดังต�อไปนี้ให�ถือว�าเป1นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส$ท่ีเชื่อถือได� 

(๑) ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$นั้นได�เชื่อมโยงไปยังเจ�าของ
ลายมือชื่อโดยไม�เชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต�สภาพท่ีนํามาใช� 

(๒) ในขณะสร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$นั้น ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส$อยู�ภายใต�การควบคุมของเจ�าของลายมือชื่อโดยไม�มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดแก�ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ นับแต�เวลาท่ีได�สร�าง
ข้ึนสามารถจะตรวจพบได� และ 

(๔) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$เป1นไปเพ่ือรับรอง
ความครบถ�วนและไม�มีการเปลี่ยนแปลงของข�อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก�ข�อความนั้นสามารถ
ตรวจพบได�นับแต�เวลาท่ีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม�เป1นการจํากัดว�าไม�มีวิธีการอ่ืนใดท่ีแสดงได�ว�าเป1นลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส$ท่ีเชื่อถือได� หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเก่ียวกับความไม�น�าเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส$ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีมีการใช�ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$เพ่ือสร�าง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ท่ีจะมีผลตามกฎหมาย เจ�าของลายมือชื่อต�องดําเนินการดังต�อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ใช�ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให�มีการใช�ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส$โดยไม�ได�รับอนุญาต 

(๒) แจ�งให�บุคคลท่ีคาดหมายได�โดยมีเหตุอันควรเชื่อว�าจะกระทําการใดโดยข้ึนอยู�
กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$หรือให�บริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ ทราบโดยมิชักช�า เม่ือ 

(ก) เจ�าของลายมือชื่อรู�หรือควรได�รู�ว�าข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส$นั้นสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก�ไข ถูกเปPดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล�วงรู�โดยไม�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค$ 

(ข) เจ�าของลายมือชื่อรู�จากสภาพการณ$ท่ีปรากฏว�ากรณีมีความเสี่ยงมากพอท่ี
ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก�ไข ถูกเปPดเผยโดยมิชอบ 
หรือถูกล�วงรู�โดยไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช�ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ จะต�องใช�
ความระมัดระวังตามสมควรให�แน�ใจในความถูกต�องและสมบูรณ$ของการแสดงสาระสําคัญท้ังหมด ซ่ึง
กระทําโดยเจ�าของลายมือชื่อเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนดใน
ใบรับรอง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีมีการให�บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส$ให�มีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผู�ให�บริการออกใบรับรองต�องดําเนินการ 
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนได�แสดงไว� 
(๒) ใช�ความระมัดระวังตามสมควรให�แน�ใจในความถูกต�องและความสมบูรณ$ของ

การแสดงสาระสําคัญท้ังหมดท่ีตนได�กระทําเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการ
กําหนดในใบรับรอง 

(๓) จัดให�มีวิธีการในการเข�าถึงโดยสมควร ให�คู�กรณีท่ีเก่ียวข�องสามารถตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญท้ังหมดจากใบรับรองได� ในเรื่องดังต�อไปนี้ 

(ก) การระบุผู�ให�บริการออกใบรับรอง 
(ข) เจ�าของลายมือชื่อซ่ึงระบุในใบรับรองได�ควบคุมข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกส$ในขณะมีการออกใบรับรอง 
(ค) ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$มีผลใช�ได�ในขณะหรือก�อนท่ีมี

การออกใบรับรอง 
(๔) จัดให�มีวิธีการเข�าถึงโดยสมควร ให�คู�กรณีท่ีเก่ียวข�องสามารถตรวจสอบกรณี

ดังต�อไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 
(ก) วิธีการท่ีใช�ในการระบุตัวเจ�าของลายมือชื่อ 
(ข) ข�อจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงค$และคุณค�าท่ีมีการนําข�อมูลสําหรับใช�สร�าง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$หรือใบรับรอง 
(ค) ข�อมูลสําหรับใช�สร�างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$มีผลสมบูรณ$ใช�ได�และไม�สูญ

หาย ถูกทําลาย ถูกแก�ไข ถูกเปPดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล�วงรู�โดยไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ 
(ง) ข�อจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผู�ให�บริการออกใบรับรองได�ระบุไว� 
(จ) การมีวิธีการให�เจ�าของลายมือชื่อส�งคําบอกกล�าวเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 
(๕) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต�องมีวิธีการท่ีให�เจ�าของลายมือชื่อ

สามารถแจ�งได�ตามหลักเกณฑ$ท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (ฉ) 
บริการนั้นต�องสามารถเพิกถอนใบรับรองได�ทันการ 

(๖) ใช�ระบบ วิธีการ และบุคลากรท่ีเชื่อถือได�ในการให�บริการ 
 
มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาความเชื่อถือได�ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตาม

มาตรา ๒๘ (๖) ให�คํานึงถึงกรณีดังต�อไปนี้ 
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย$ท่ีมีอยู� 
(๒) คุณภาพของระบบฮาร$ดแวร$และซอฟต$แวร$ 
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข�อมูลการให�บริการนั้น 
(๔) การจัดให�มีข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับเจ�าของลายมือชื่อ ท่ีระบุในใบรับรองและผู�ท่ี

อาจคาดหมายได�ว�าจะเป1นคู�กรณีท่ีเก่ียวข�อง 
(๕) ความสมํ่าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู�ตรวจสอบอิสระ 
(๖) องค$กรท่ีให�การรับรองหรือให�บริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมี

อยู�ของสิ่งท่ีกล�าวมาใน (๑) ถึง (๕) 
(๗) กรณีใด ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  คู�กรณีท่ีเก่ียวข�องต�องดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน�าเชื่อถือของลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส$ 
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$มีใบรับรอง ต�องมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้ 

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ$ของใบรับรอง การพักใช� หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 
(ข) ปฏิบัติตามข�อจํากัดใด ๆ ท่ีเก่ียวกับใบรับรอง 

 
มาตรา ๓๑  ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ให�ถือว�ามีผลทางกฎหมายโดยไม�

ต�องคํานึงถึง 
(๑) สถานท่ีออกใบรับรองหรือสถานท่ีสร�างหรือใช�ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ หรือ 
(๒) สถานท่ีทําการงานของผู�ออกใบรับรองหรือเจ�าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ 
ใบรับรองท่ีออกในต�างประเทศให�มีผลตามกฎหมายในประเทศเช�นเดียวกับใบรับรอง

ท่ีออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล�าวได�ใช�ระบบท่ีเชื่อถือได�ไม�น�อยกว�าระบบท่ีเชื่อถือได�
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ท่ีสร�างหรือใช�ในต�างประเทศให�ถือว�ามีผลตามกฎหมายใน
ประเทศ เช�นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ท่ีสร�างหรือใช�ในประเทศ หากการสร�างหรือใช�ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส$ดังกล�าวได�ใช�ระบบท่ีเชื่อถือได�ไม�น�อยกว�าระบบท่ีเชื่อถือได�ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาว�าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ใดมีความเชื่อถือได�ตาม
วรรคสองหรือวรรคสาม ให�คํานึงถึงมาตรฐานระหว�างประเทศและป4จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องประกอบด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๓ 
ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 

   
 

มาตรา ๓๒  บุคคลย�อมมีสิทธิประกอบธุร กิจบริการเ ก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส$แต�ในกรณีท่ีจําเป1นเพ่ือรักษาความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย$ หรือเพ่ือ
ประโยชน$ในการเสริมสร�างความเชื่อถือและยอมรับในระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ หรือเพ่ือปLองกัน
ความเสียหายต�อสาธารณชนให�มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให�การประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ใดเป1นกิจการท่ีต�องแจ�งให�ทราบ ต�องข้ึนทะเบียน หรือต�องได�รับ
ใบอนุญาตก�อนก็ได� 

ในการกําหนดให�กรณีใดต�องแจ�งให�ทราบ ต�องข้ึนทะเบียน หรือต�องได�รับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง ให�กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปLองกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจนั้น 

ในการนี้ จะกําหนดให�หน�วยงานของรัฐแห�งหนึ่งแห�งใดเป1นผู�รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวก็ได� 

ก�อนเสนอให�ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ต�องจัดให�มีการรับฟ4งความคิดเห็น
ของประชาชนตามความเหมาะสม และนําข�อมูลท่ีได�รับมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�การประกอบธุรกิจบริการ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ใดเป1นกิจการท่ีต�องแจ�งให�ทราบ หรือต�องข้ึนทะเบียน ให�ผู�ท่ี
ประสงค$จะประกอบธุรกิจดังกล�าวต�องแจ�งหรือขึ้นทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าที่ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาก�อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น 

หลักเกณฑ$และวิธีการแจ�งหรือข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให�เป1นไปตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาได�รับแจ�งหรือรับข้ึน
ทะเบียนให�ออกใบรับแจ�งหรือใบรับข้ึนทะเบียนเพ่ือเป1นหลักฐานการแจ�งหรือการข้ึนทะเบียนในวันท่ี
ได�รับแจ�งหรือรับข้ึนทะเบียน และให�ผู�แจ�งหรือผู�ข้ึนทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได�ต้ังแต�วันท่ีได�รับแจ�ง
หรือรับข้ึนทะเบียน แต�ถ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว�า
การแจ�งหรือข้ึนทะเบียนไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วน ให�มีอํานาจสั่งผู�แจ�งหรือผู�ข้ึนทะเบียนแก�ไขให�
ถูกต�องหรือครบถ�วนภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับคําสั่งดังกล�าว 

ในการประกอบธุรกิจ ผู�แจ�งหรือผู� ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งต�องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ$ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถ�าผู�แจ�งหรือผู�ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม�แก�ไขการแจ�งหรือข้ึนทะเบียนให�ถูกต�อง
หรือครบถ�วนตามวรรคสอง หรือฝXาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ$การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม 
ให�คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม�เกินหนึ่งล�านบาท โดยคํานึงถึงความ
ร�ายแรงแห�งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให�ผู�นั้น
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือแก�ไขให�ถูกต�องหรือเหมาะสมได� 

หลักเกณฑ$ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให�เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดและถ�าผู�ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม�ยอมชําระค�าปรับทางปกครอง ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับโดยอนุโลม และ
ในกรณีไม�มีเจ�าหน�าท่ีดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ให�คณะกรรมการมีอํานาจฟLองคดีต�อศาลปกครอง
เพ่ือบังคับชําระค�าปรับ ในการนี้ ถ�าศาลปกครองเห็นว�าคําสั่งให�ชําระค�าปรับนั้นชอบด�วยกฎหมายก็ให�
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให�มีการยึดหรืออายัดทรัพย$สินขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระค�าปรับได� 

ในกรณีผู�กระทําผิดตามวรรคสี่ไม�ดําเนินการแก�ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
กระทําความผิดซํ้าอีก ให�คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห�ามมิให�ผู�นั้นประกอบธุรกิจตามท่ีได�แจ�ง
หรือข้ึนทะเบียนอีกต�อไป 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�การประกอบธุรกิจบริการ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$กรณีใดเป1นกิจการท่ีต�องได�รับใบอนุญาต ให�ผู�ท่ีประสงค$จะ
ประกอบธุรกิจดังกล�าวยื่นคําขอรับใบอนุญาตต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผู�ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ$และวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให�
เป1นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู�ได�รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผู�ได�รับใบอนุญาตฝXาฝYนหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามหลักเกณฑ$การประกอบ
ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ตามวรรคสาม ให�คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครองไม�เกินสองล�านบาท โดยคํานึงถึงความร�ายแรงแห�งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด 
และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให�ผู�นั้นดําเนินการใด ๆ เพ่ือแก�ไขให�ถูกต�องหรือ
เหมาะสมได�  ท้ังนี้ ให�นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห�า มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าผู�กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม�ดําเนินการแก�ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
กระทําความผิดซํ้าอีก ให�คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๔ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ภาครัฐ 
   

 
มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน 

การประกาศหรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน�วยงานของรัฐหรือโดยหน�วยงานของรัฐ 
ถ�าได�กระทําในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ให�นําพระราชบัญญัตินี้มาใช�บังคับและให�ถือว�ามีผลโดยชอบด�วยกฎหมายเช�นเดียวกับการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด  ท้ังนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให�
บุคคลท่ีเก่ียวข�องต�องกระทําหรืองดเว�นกระทําการใด ๆ หรือให�หน�วยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดในบางกรณีด�วยก็ได� 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล�าวอาจกําหนดให�
ผู�ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ต�องแจ�งให�ทราบ ต�องข้ึนทะเบียน หรือต�อง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ได�รับใบอนุญาต แล�วแต�กรณี ก�อนประกอบกิจการก็ได� ในกรณีนี้ ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๓ และบท
กําหนดโทษท่ีเก่ียวข�องมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 
   

 
มาตรา ๓๖  ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว�า “คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส$” ประกอบด�วย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป1น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป1นรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสิบสองคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเงิน ด�านการ
พาณิชย$ อิเล็กทรอนิกส$  ด�านนิ ติศาสตร$  ด�านวิทยาการคอมพิวเตอร$ ด�านวิทยาศาสตร$หรือ
วิศวกรรมศาสตร$และด�านสังคมศาสตร$ ท่ีได�รับการสรรหาด�านละสองคน  ท้ังนี้ ผู�ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ของแต�ละด�านต�องมาจากภาคเอกชน และให�หัวหน�าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส$เป1นกรรมการและเลขานุการ๘ 

หลักเกณฑ$และวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรต�อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาแต�งต้ังเป1นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให�เป1นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ให�เลขานุการแต�งต้ังผู�ช�วยเลขานุการอีกไม�เกินสองคน 
 
มาตรา ๓๗  ให�คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ มีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการส�งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส$ ตลอดจนการแก�ไขป4ญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข�อง 
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 
(๓) เสนอแนะหรือให�คําปรึกษาต�อรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$เพ่ือให�เป1นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให�คณะกรรมการเป1นเจ�าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๓๘  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งสามป2 
กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน�งอาจได�รับแต�งต้ังอีกได� แต�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
 

                                                 
๘ มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให�ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร�อง หรือไม�สุจริตต�อ

หน�าท่ี หรือหย�อนความสามารถ 
(๔) เป1นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) ได�รับโทษจําคุกโดยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป1นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�งตามมาตรา ๓๙ ให�ถือ

ว�าคณะกรรมการประกอบด�วยกรรมการเท�าท่ีเหลืออยู� และให�ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทน
ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน�ง 

ให�กรรมการซ่ึงได�รับแต�งต้ังแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�ซ่ึงตนแทน 
 
มาตรา ๔๑  การประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเป1นองค$ประชุม 
ถ�าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน�าท่ีประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการก็ได� 
ให�นําความในมาตรา ๔๑ มาใช�บังคับแก�การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๔๒/๑๙  ให�คณะกรรมการได�รับเบ้ียประชุมและประโยชน$ตอบแทนอ่ืนตาม

หลักเกณฑ$ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต�งต้ังตามมาตรา ๔๒ ให�ได�รับเบ้ียประชุมและ

ประโยชน$ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ$ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๓๑๐  ให�จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$เป1นส�วน

ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน�าท่ีเป1น
หน�วยงานธุรการของคณะกรรมการ 
                                                 

๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๔  ผู�ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$โดยไม�แจ�ง

หรือข้ึนทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 
หรือโดยฝXาฝYนคําสั่งห�ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต�องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๕  ผู�ใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$โดยไม�ได�

รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองป2 หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๖๑๑  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป1นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป1นเหตุให�นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู�นั้นต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น ๆ ด�วย 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการทําธุรกรรมในป4จจุบันมี
แนวโน�มท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต�อสื่อสารท่ีอาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส$ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต�เนื่องจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส$ดังกล�าวมีความแตกต�างจากวิธีการทําธุรกรรมซ่ึงมีกฎหมายรองรับอยู�ในป4จจุบันเป1น
อย�างมาก อันส�งผลให�ต�องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส$ให�เสมอกับ
การทําเป1นหนังสือ หรือหลักฐานเป1นหนังสือ การรับรองวิธีการส�งและรับข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ การใช�
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ ตลอดจนการรับฟ4งพยานหลักฐานท่ีเป1นข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$ เพ่ือเป1นการ
ส�งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ให�น�าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเช�นเดียวกับการทํา
ธุรกรรมโดยวิธีการท่ัวไปท่ีเคยปฏิบัติอยู�เดิมควรกําหนดให�มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$
ทําหน�าท่ีวางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ$เพ่ือส�งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ รวมท้ังมีหน�าท่ีในการส�งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความก�าวหน�าของเทคโนโลยี ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลาให�มีมาตรฐานน�าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก�ไขป4ญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข�อง 
อันจะเป1นการส�งเสริมการใช�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ ด�วยการ
มีกฎหมายรองรับในลักษณะท่ีเป1นเอกรูป และสอดคล�องกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับ  จึงจําเป1นต�อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการให�เป1นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒ 

 
มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ให�แก�ไขคําว�า “รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม” เป1น “รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�บัญญัติให�จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซ่ึงได�มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการให�เป1นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล�ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได�
บัญญัติให�โอนอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรีผู�ดํารงตําแหน�งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในส�วน
ราชการเดิมมาเป1นของส�วนราชการใหม� โดยให�มีการแก�ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให�สอดคล�องกับอํานาจ
หน�าท่ีท่ีโอนไปด�วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให�เป1นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�สอดคล�องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให�
ผู�เก่ียวข�องมีความชัดเจนในการใช�กฎหมายโดยไม�ต�องไปค�นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน�าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได�มีการโอนภารกิจของส�วนราชการหรือผู�รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป1นของ
หน�วยงานใดหรือผู�ใดแล�ว โดยแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�มีการเปลี่ยนชื่อส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู�ดํารงตําแหน�งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการให�ตรงกับการโอนอํานาจหน�าท่ี และเพ่ิมผู�แทน

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส�วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป1นของส�วน
ราชการใหม�รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซ่ึงเป1นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป1นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 

 
มาตรา ๑๑  ในระหว�างท่ีจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$

ตามมาตรา ๔๓ แห�งพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ยังไม�แล�วเสร็จ ให�สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบทําหน�าท่ีหน�วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ไปพลางก�อน 

ให�ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต�งต้ังข�าราชการซ่ึงดํารง
ตําแหน�งไม�ต่ํากว�าระดับแปดหรือเทียบเท�าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทําหน�าท่ีเป1นหัวหน�าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ไปพลางก�อน
จนกว�าการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$จะแล�วเสร็จ 

เพ่ือประโยชน$ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะสั่งให�ข�าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาปฏิบัติงานชั่วคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความ
จําเป1นก็ได� 

 
มาตรา ๑๒  ให�นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป4จจุบันกฎหมายว�าด�วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ยังไม�มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส$ ซ่ึงเป1นสิ่งท่ี
สามารถระบุถึงตัวผู�ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ได�เช�นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ ทําให�เป1น
อุปสรรคต�อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ท่ีต�องมีการประทับตราในหนังสือเป1นสําคัญ รวมท้ังยัง
ไม�มีบทบัญญัติท่ีกําหนดให�สามารถนําเอกสารซ่ึงเป1นสิ่งพิมพ$ออกของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส$มาใช�แทน
ต�นฉบับหรือให�เป1นพยานหลักฐานในศาลได� และโดยท่ีได�มีการปรับปรุงโครงสร�างระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให�กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป1นหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการวางแผน ส�งเสริม พัฒนา และ
ดําเนินกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับป4จจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส$ได�มีการใช�อย�างแพร�หลาย จําเป1นท่ีจะต�องมีหน�วยงานธุรการเพ่ือทําหน�าท่ีกํากับดูแล 
เพ่ือให� เป1นไปตามกฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$และเป1นฝXายเลขานุการของ

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ$ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ โดยสมควรจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส$ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ึนทําหน�าท่ีแทนศูนย$เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส$และคอมพิวเตอร$แห�งชาติ อันจะเป1นการส�งเสริมความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส$ และเสริมสร�างศักยภาพการแข�งขันในเวทีการค�าระหว�างประเทศ สมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการดังกล�าว  จึงจําเป1นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยว�า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส�วนท่ีสันนิษฐานให�
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษ
ทางอาญาร�วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม�ปรากฏว�ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป1นอันใช�บังคับไม�ได�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต�อมาศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล�าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป1นอันใช�บังคับไม�ได�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให�ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สัญชัย/ผู�จัดทํา 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
พิมพ$มาดา/เพ่ิมเติม 

๑๕ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๐ 
 

ปริญสินีย$/ตรวจ 
๑๖ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


