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พระราชบัญญตั ิ

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เปนปท่ี ๕๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยท่ี
ดําเนินการโดยใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิใหนํา
พระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแตบางสวนมาใชบงัคับ 

ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดข้ึน
เพ่ือคุมครองผูบริโภค 

พระราชบัญญัตินีใ้หใชบงัคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดใน
หมวด ๔ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หนา ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมในทางแพงและ
พาณิชย หรือในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔ 

“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใช
วิธกีารทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทําข้ึนโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือแตบางสวน 

“ขอความ” หมายความวา เร่ืองราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบ
ของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่ส่ือความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง
หรือโดยผานวิธีการใดๆ 

“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร 

“ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ
สัญลักษณ อ่ืนใดที่สรางข้ึนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ระบบขอมูล” หมายความวา  กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา 

“ผูสงขอมูล” หมายความวา บคุคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอน
จะมีการเก็บรักษาขอมูลเพ่ือสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสราง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทน
บคุคลนั้นก็ได ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ผู รับขอมูล” หมายความว า  บุคคลซึ่ งผู ส งขอ มูลประสงคจะส งขอมูล
อิเล็กทรอนิกสให และไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งกระทําการในนามผูอ่ืนในการสง 
รับ หรือเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เก่ียวกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยัน
ความเชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือช่ือกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เจาของลายมือช่ือ” หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสและสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนัน้ในนามตนเองหรือแทนบคุคลอื่น 

“คูกรณีท่ีเก่ียวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยูกับ
ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดย
พระราชบัญญัตหิรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล 
ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีดาํเนินงานของรัฐไมวาในการใดๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๓๑ จะตกลงกันเปนอยางอ่ืนก็ได 

 

มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
   

 

มาตรา ๗  หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของ
ขอความใดเพียงเพราะเหตุท่ีขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรา ๘  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให
การใดตองทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทํา
ขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไม
เปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง
แลว 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการปดอากรแสตมป หากไดมีการชําระเงิน
แทนหรือดําเนินการอื่นใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของ
รัฐซึ่งเก่ียวของประกาศกําหนด ใหถือวาหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะ
เปนตราสารนั้นไดมีการปดอากรแสตมปและขีดฆาตามกฎหมายนั้นแลว ในการนี้ในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการของหนวยงานของรัฐดังกลาว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทาง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปไวดวยก็ได๒ 

                                                 
๒
 มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

มาตรา  ๙   ในกรณี ท่ีบุคคลพึงลงลายมือ ช่ือในหนัง สือ  ให ถือว าขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนัน้มีการลงลายมือช่ือแลว ถา 

(๑) ใชวิธกีารท่ีสามารถระบุตัวเจาของลายมือช่ือ และสามารถแสดงไดวาเจาของ
ลายมือช่ือรับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้วาเปนของตน และ 

(๒) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เช่ือถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
สรางหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี 

วิธกีารที่เช่ือถือไดตาม (๒) ใหคาํนึงถึง 
ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใชวิธีการหรืออุปกรณในการระบุตัวบุคคล 

สภาพพรอมใชงานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเก่ียวกับลายมือช่ือท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผูเปนสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใช
ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและ
ตดิตอส่ือสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนครั้งหรือความสม่ําเสมอ
ในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัต ิความสําคัญ มูลคาของธุรกรรมที่ทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดตอส่ือสาร๓ 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ดวยโดยอนุโลม๔ 
 

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดใน
สภาพท่ีเปนมาแต เดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสาร
ตนฉบับตามกฎหมายแลว 

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เช่ือถือไดในการรักษาความถูกตองของ
ขอความตั้งแตการสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ 

(๒) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได 
ความถูกตองของขอความตาม (๑) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการ

เปลี่ยนแปลงใดของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดตามปกติในการติดตอส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอ
ความถูกตองของขอความนั้น 

                                                 
๓
 มาตรา ๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔
 มาตรา ๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการวินจิฉัยความนาเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (๑) 
ใหพิเคราะหถึงพฤติการณท่ีเก่ียวของท้ังปวง รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น 

ในกรณีท่ีมีการทําส่ิงพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งสําหรับใช
อางอิงขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หากส่ิงพิมพออกนั้นมีขอความถูกตองครบถวนตรงกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และมีการรับรองสิ่งพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดแลว ใหถือวาส่ิงพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับได๕ 

 

มาตรา ๑๑๖  หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวา
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเช่ือถือไดหรือไม
เพียงใดนั้นใหพิเคราะหถึงความนาเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือส่ือสาร
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอความลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมท้ังพฤติการณท่ีเก่ียวของ
ท้ังปวง 

ใหนําความในวรรคหนึง่มาใชบงัคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 
 

มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให
เก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑ
ดงัตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว 

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมาย
ไมเปลี่ยนแปลง 

(๒) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง 
สง หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือ
ไดรับใหปรากฏอยางถูกตองได และ 

(๓) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทาง และปลายทางของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาว ถามี 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคในการสง
หรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

                                                 
๕
 มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖
 มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจ
กําหนดหลักเกณฑรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาท่ีไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัตใินมาตรานี้ 

 

มาตรา ๑๒/๑๗  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มา
ใชบงัคับกับเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ภายหลังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเก็บรักษาเอกสารและขอความดังกลาวดวยโดย
อนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา  ๑๓   คํา เสนอหรือคํ าสนองในการทํ า สัญญาอาจทํ า เปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท่ีสัญญา
นัน้ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรา ๑๔  ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอก
กลาวอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

มาตรา ๑๕  บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดยวิธีใด ใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น 

ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสง
ขอมูล หากขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ไดสงโดย 

(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเก่ียวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
หรือ 

(๒) ระบบขอมูลท่ีผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลได
กําหนดไวลวงหนาใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ 

 

มาตรา ๑๖  ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล
และชอบที่จะดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ได ถา 

(๑) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีไดตกลงกับผูสงขอมูลวา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ 

(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่ง
ใชวิธีการที่ผูสงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นได

                                                 
๗
 มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลวงรูโดยอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสง
ขอมูล 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงัคับ ถา 
(๑) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับ

ขอมูลไดรับนั้นมิใชของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจงนั้น หรือ 

(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เม่ือผู รับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นไมใชของผูสงขอมูล หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือ
ดาํเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสง
ขอมูลและผูรับขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของ
ผูสงขอมูลและสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือ
ควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 

 

มาตรา ๑๘  ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับแตละชุดเปน
ขอมูลท่ีแยกจากกัน และสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได เวนแต
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสชุดนั้นจะซ้ํากับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะ
ไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ํา หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสง
ขอมูลไดรองขอหรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏใน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบหรือวิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทําไดดวยการติดตอส่ือสารจากผูรับ
ขอมูล ไมวาโดยระบบขอมูลท่ีทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของ
ผูรับขอมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้แลว 

(๒) ในกรณีท่ีผูสงขอมูลกําหนดเง่ือนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตอเม่ือไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวา
ผูสงขอมูลจะไดรับการตอบแจงการรับแลว 

(๓) ในกรณีท่ีผูสงขอมูลมิไดกําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผูสงขอมูล
มิไดรับการตอบแจงการรับนั้นภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหรือตกลงเวลาไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบ
แจงการรับและกําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับ และ 

(ข) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) 
เม่ือผูสงขอมูลบอกกลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้มิไดมี
การสงเลยหรือผูสงขอมูลอาจใชสิทธิอ่ืนใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได 

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ให
สันนิษฐานวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของแลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิให
ถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับขอมูลไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผูสงขอมูล
ไดสงมา 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเอง
วาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับ
ขอมูลไดตกลงหรือระบุไวในมาตรฐานซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสงไป
นัน้ไดเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแลว 

 

มาตรา  ๒๒  การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให ถือวาได มีการสงเ ม่ือขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนัน้ไดเขาสูระบบขอมูลท่ีอยูนอกเหนือการควบคมุของผูสงขอมูล 

 

มาตรา ๒๓  การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนัน้ไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล 

หากผู รับขอมูลได กําหนดระบบขอมูล ท่ีประสงคจะใช ในการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลท่ีผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูลซึ่งมิใชระบบขอมูลท่ีผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือ
วาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนบัแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีก
แหงหนึ่งตางหากจากสถานที่ท่ีถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔ 

 

มาตรา ๒๔  การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ท่ีทําการ
งานของผูสงขอมูล หรือไดรับ ณ ท่ีทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณ ี

ในกรณีท่ีผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีท่ีทําการงานหลายแหง ใหถือเอาท่ีทําการ
งานที่เก่ียวของมากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไม
สามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงาน
ใหญเปนสถานที่ท่ีไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

ในกรณีท่ีไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยู
ปกตเิปนสถานที่ท่ีสงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดย
วิธกีารทางโทรเลขและโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๕  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เช่ือถือได 

 

หมวด ๒ 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
   

 

มาตรา ๒๖  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได 

(๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเช่ือมโยงไปยังเจาของ
ลายมือช่ือโดยไมเช่ือมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพท่ีนาํมาใช 

(๒) ในขณะสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือช่ือโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดแกลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาท่ีได
สรางข้ึนสามารถจะตรวจพบได และ 

(๔) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพื่อ
รับรองความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้น
สามารถตรวจพบไดนบัแตเวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดท่ีแสดงไดวาเปน
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเช่ือถือ
ของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรา ๒๗  ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
สรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีจะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือช่ือตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต 

(๒) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทําการใดโดย
ข้ึนอยูกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิ
ชักชา เม่ือ 

(ก) เจาของลายมือช่ือรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสนั้นสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไม
สอดคลองกับวัตถุประสงค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) เจาของลายมือช่ือรูจากสภาพการณท่ีปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมาก
พอท่ีขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิ
ชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
จะตองใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดยเจาของลายมือช่ือเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง 
หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง 

 

มาตรา ๒๘  ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสใหมีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือช่ือ ผูใหบริการออกใบรับรองตอง
ดาํเนินการ ดงัตอไปนี ้

(๑) ปฏิบัตติามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนไดแสดงไว 
(๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณ

ของการแสดงสาระสําคัญท้ังหมดที่ตนไดกระทําเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือ
ตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง 

(๓) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญท้ังหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 
(ข) เจาของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสราง

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือ

กอนท่ีมีการออกใบรับรอง 
(๔) จดัใหมีวิธกีารเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบกรณี

ดงัตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

(ก) วิธกีารที่ใชในการระบุตวัเจาของลายมือช่ือ 
(ข) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาท่ีมีการนําขอมูลสําหรับใช

สรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง 
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไม

สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
(ง) ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุ

ไว 
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือช่ือสงคําบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามมาตรา 

๒๗ (๒) 

(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือ
ช่ือสามารถแจงไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) 
(ฉ) บริการนั้นตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ 

(๖) ใชระบบ วิธกีาร และบุคลากรที่เช่ือถือไดในการใหบริการ 
 

มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตาม
มาตรา ๒๘ (๖) ใหคาํนึงถึงกรณีดงัตอไปนี ้

(๑) สถานภาพทางการเงิน บคุลากร และสินทรัพยท่ีมีอยู 
(๒) คณุภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร 
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการ

ใหบริการนั้น 

(๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือช่ือ ท่ีระบุในใบรับรองและ
ผูท่ีอาจคาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีท่ีเก่ียวของ 

(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 
(๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ

การมีอยูของสิ่งท่ีกลาวมาใน (๑) ถึง (๕) 

(๗) กรณีใดๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๓๐  คูกรณีท่ีเก่ียวของตองดําเนินการ ดงัตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดําเนินการตาม

สมควร ดงันี ้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอน

ใบรับรอง และ 
(ข) ปฏิบัตติามขอจํากัดใดๆ ท่ีเก่ียวกับใบรับรอง 

 

มาตรา ๓๑  ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมาย
โดยไมตองคํานึงถึง 

(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานท่ีสรางหรือใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ 
(๒) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับ

ใบรับรองที่ออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบที่เช่ือถือไดไมนอยกวา
ระบบที่เช่ือถือไดตามพระราชบัญญัตินี ้

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีสรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมาย
ในประเทศ เชนเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีสรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เช่ือถือไดไมนอยกวาระบบที่เ ช่ือถือไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใดมีความเช่ือถือไดตาม
วรรคสองหรือวรรคสาม ใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย 

 

หมวด ๓ 

ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
   

 

มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสแตในกรณีท่ีจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพ่ือ
ประโยชนในการเสริมสรางความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพ่ือปองกัน
ความเสียหายตอสาธารณชนใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองข้ึนทะเบียน หรือตอง
ไดรับใบอนุญาตกอนก็ได 

ในการกําหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองข้ึนทะเบียน หรือตองไดรับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหาย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจนั้น 

ในการนี้ จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได 

กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟงความ
คดิเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม และนําขอมูลท่ีไดรับมาประกอบการพิจารณา 

 

มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองข้ึนทะเบียน ใหผูท่ี
ประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวตองแจงหรือข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกากอนเร่ิมประกอบธุรกิจนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือข้ึนทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือ
รับข้ึนทะเบียนใหออกใบรับแจงหรือใบรับข้ึนทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานการแจงหรือการข้ึน
ทะเบียนในวันที่ไดรับแจงหรือรับข้ึนทะเบียน และใหผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือรับข้ึนทะเบียน แตถาพนักงานเจาหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังวาการแจงหรือข้ึนทะเบียนไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอํานาจสั่ง
ผูแจงหรือผูข้ึนทะเบยีนแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถาผูแจงหรือผูข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือข้ึนทะเบียนให
ถูกตองหรือครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคาํส่ังลงโทษปรบัทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดย
คํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมี
คาํส่ังใหผูนัน้ดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

หลักเกณฑ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให เปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดและถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนํา
บทบัญญัตเิก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บงัคับโดยอนุโลม และในกรณีไมมีเจาหนาท่ีดาํเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระ
คาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึด
หรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได 

ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําส่ังของคณะกรรมการ
หรือกระทําความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่
ไดแจงหรือข้ึนทะเบยีนอีกตอไป 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูท่ีประสงคจะ
ประกอบธุรกิจดังกลาวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผูได รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขใน
ใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณา
มีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินสองลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่
กระทําผิด และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไข
ใหถูกตองหรือเหมาะสมได ท้ังนี้ ใหนาํความในมาตรา ๓๓ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําส่ังของคณะกรรมการ
หรือกระทําความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
   

 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําส่ังทางปกครอง การชําระเงิน 
การประกาศหรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ 
ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา ใหนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับและใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับ
การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด ท้ังนี้ ในพระราชกฤษฎีกา
อาจกําหนดใหบุคคลที่เก่ียวของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ หรือใหหนวยงานของรัฐ
ออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจ
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองข้ึน
ทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนํา
บทบัญญัตใินหมวด ๓ และบทกําหนดโทษที่เก่ียวของมาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 
   

 

มาตรา ๓๖๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอื่นอีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน ดาน
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานนิติศาสตร ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ดานวิทยาศาสตรหรือ
วิศวกรรมศาสตรและดานสังคมศาสตร ท่ีไดรับการสรรหาดานละสองคน ท้ังนี้ ผูทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่ เ ห็นสมควรตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรปีระกาศกําหนด 

ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน 

 

                                                 
๘
 มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาท่ี
ดงัตอไปนี ้

(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ 

(๒) ตดิตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(๓) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) ปฏิบัตกิารอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่น 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๓๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไม

สุจริตตอหนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ ให
ถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหม
แทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง 

ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน 

 

มาตรา ๔๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัตกิารอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได 

ใหนําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๔๒/๑๙  ใหคณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ ใหไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๔๓๑๐  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปน
สวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาท่ี
เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๔๔  ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไม
แจงหรือข้ึนทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรค
หนึ่ง หรือโดยฝาฝนคําส่ังหามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ตอง
ระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๔๕  ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดย
ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีกระทําโดยนิติบุคคล 
ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลหรือผูซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดใน
ความผิดนั้นดวย เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้น 

                                                 
๙
 มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐
 มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปจจุบัน
มีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดตอส่ือสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีความแตกตางจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูในปจจุบัน
เปนอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสให
เสมอกับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ การรับรองวิธีการสงและรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส การใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเช่ือถือ และมีผล
ในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยูเดิมควรกําหนดใหมี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทําหนาท่ีวางนโยบายกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสงเสริมการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังมีหนาท่ีในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตรฐานนาเช่ือถือ 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ อันจะเปนการสงเสริมการใช 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยการมีกฎหมายรองรับใน
ลักษณะที่เปนเอกรูป และสอดคลองกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

 

มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม” เปน 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัตปิรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบญัญัตใิหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บญัญัตใิหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหินาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

                                                 
๑๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 
 

มาตรา  ๑๑   ในระหว าง ท่ีจัดตั้ ง สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

๒๕๔๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบทําหนาท่ีหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลางกอน 

ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับแปดหรือเทียบเทาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําหนาท่ีเปนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลาง
กอนจนกวาการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะแลวเสร็จ 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะสั่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาปฏิบัติงานช่ัวคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตามความจําเปนก็ได 

 

มาตรา ๑๒  ใหนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันกฎหมายวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสยังไมมีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
ส่ิงท่ีสามารถระบุถึงตัวผูทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดเชนเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีตองมีการประทับตราในหนังสือเปนสําคัญ 

รวมทั้งยังไมมีบทบัญญัติ ท่ี กําหนดใหสามารถนําเอกสารซึ่งเปนสิ่งพิมพออกของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมาใชแทนตนฉบับหรือใหเปนพยานหลักฐานในศาลได และโดยที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

                                                 
๑๒

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หนา ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
การวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารประกอบกับปจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีการใชอยางแพรหลาย จําเปนที่จะตองมี
หนวยงานธุรการเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสและเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสมควร
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้ึนทําหนาท่ีแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ อันจะ
เปนการสงเสริมความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญชัย/ผูจดัทาํ 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


