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ใหไว ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอําเภอตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
๒๕๔๔”  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ดําเนินการโดย
ใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิใหนําพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
แตบางสวนมาใชบังคับ  

ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดท่ีกําหนดขึ้นเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค  

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  
“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชย หรือใน

การดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔  
“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่น

แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง 
วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวาน้ัน  



“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน  

“ขอความ” หมายความวา เร่ืองราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร 
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  

“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร  

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใดที่
สรางขึ้นใหอยู ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับ
ขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  

“ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมือ  
อิเล็กทรอนิกสสําหรับสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา  
“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอนจะมีการเก็บ

รักษาขอมูลเพ่ือสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกําหนด โดยบุคคลน้ันอาจจะสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดวยตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลน้ันก็ได ทั้งน้ี ไมรวมถึง
บุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  

“ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซ่ึงผูสงขอมูลประสงคจะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให และ
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ทั้งน้ี ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  

“บุคคลที่เปนส่ือกลาง” หมายความวา บุคคลซ่ึงกระทําการในนามผูอ่ืนในการสง รับ หรือเก็บ
รักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอ่ืนที่เก่ียวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้น  

“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยง
ระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  

“เจาของลายมือชื่อ” หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและ
สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน  

“คูกรณีที่เก่ียวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยูกับใบรับรองหรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  

“หนวยงานของรัฐ “หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมี
ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระ



ราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดําเนินงาน
ของรัฐไมวาในการใดๆ  

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ จะ

ตกลงกันเปนอยางอ่ืนก็ได  
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   

หมวด ๑  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๗  หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด
เพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๘  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทํา
เปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้น
ไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว  

มาตรา ๙  ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการ
ลงลายมือชื่อแลว ถา  

(๑) ใชวิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อ
รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน และ  

(๒) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี  

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพที่เปนมา
แตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี ใหถือวาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว  

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความตั้งแต
การสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ  

(๒) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได  
ความถูกตองของขอความตาม (๑) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงใด

ของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ตามปกติในการติดตอส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอความถูกตองของ
ขอความนั้น  

ในการวินิจฉัยความนาเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (๑) ให
พิเคราะหถึงพฤติการณที่เก่ียวของทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น  



มาตรา ๑๑  หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
พิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ในการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น ให
พิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือส่ือสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ลักษณะหรือวิธีการรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ ลักษณะหรือวิธีการที่ใช
ในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เก่ียวของทั้งปวง  

มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษา
เอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวาได
มีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว  

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไม
เปลี่ยนแปลง  

(๒) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง สง หรือ
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับใหปรากฏ
อยางถูกตองได และ  

(๓) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทาง และปลายทางของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาว ถามี  

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพ่ือวัตถุประสงคในการสงหรือรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจกําหนดหลักเกณฑ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในมาตรานี้  

มาตรา ๑๓  คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และ
หามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญาน้ันไดทําคําเสนอหรือคําสนอง
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๑๔  ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทํา
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได  

มาตรา ๑๕  บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดยวิธีใด ใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น  

ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล หาก
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย  

(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือ  
(๒) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลไดกําหนดไว

ลวงหนาใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ  



มาตรา ๑๖  ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูลและชอบที่จะ
ดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา  

(๑) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ไดตกลงกับผูสงขอมูลวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ  

(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซ่ึงใชวิธีการที่ผูสง
ขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรูโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลน้ันกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูล  

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถา  
(๑) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับ

นั้นมิใชของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่
ไดรับแจงนั้น หรือ  

(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เม่ือผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
ไมใชของผูสงขอมูล หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตก
ลงกันไวกอนแลว  

มาตรา ๑๗  ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับ
ขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูลและ
สามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับน้ันมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว  

มาตรา ๑๘  ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับแตละชุดเปนขอมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดน้ันได เวนแตขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ชุดน้ันจะซํ้ากับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ํา หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตาม
วิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว  

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสงขอมูลไดรอง
ขอหรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏในขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(๑) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหรือ
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทําไดดวยการติดตอส่ือสารจากผูรับขอมูล ไมวาโดยระบบ
ขอมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของผูรับขอมูลซ่ึงเพียงพอจะ
แสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว  

(๒) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกําหนดเง่ือนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเม่ือไดรับ
การตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาผูสงขอมูลจะไดรับ
การตอบแจงการรับแลว  



(๓) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดกําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผูสงขอมูลมิไดรับการตอบ
แจงการรับนั้นภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิไดกําหนด
หรือตกลงเวลาไว  

(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบแจงการรับและ
กําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับ และ  

(ข) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เม่ือผูสงขอมูลบอก
กลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมีการสงเลยหรือผูสงขอมูล
อาจใชสิทธิอ่ืนใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได  

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหสันนิษฐานวา
ผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของแลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับน้ันถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูสงขอมูลไดสงมา  

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเองวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับขอมูลไดตกลง
หรือระบุไวในมาตรฐานซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สงไปน้ันไดเปนไปตาม
ขอกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแลว  

มาตรา ๒๒  การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเม่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขา
สูระบบขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล  

มาตรา ๒๓  การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได
เขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล  

หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว
โดยเฉพาะใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับ
ขอมูลซ่ึงมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ได
เรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลน้ัน  

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่ง
ตางหากจากสถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔  

มาตรา ๒๔  การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสง
ขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี  

ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เก่ียวของ
มากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวา
ธุรกรรมน้ันเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  

ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถิ่นที่อยูปกติเปน
สถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส  



ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทร
เลขและโทรพิมพ หรือวิธีการส่ือสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา ๒๕  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได   
หมวด ๒  
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๒๖  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได  

(๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อโดย
ไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใตสภาพที่นํามาใช  

(๒) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
อยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอ่ืน  

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได และ  

(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพื่อรับรองความ
ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบได
นับแตเวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอ่ืนใดที่แสดงไดวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๒๗  ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือชื่อตองดําเนินการดังตอไปน้ี  

(๑) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต  

(๒)  แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทําการใดโดยขึ้นอยูกับลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เม่ือ  

(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นสูญ
หาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค  

(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมากพอท่ีขอมูลสําหรับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไม
สอดคลองกับวัตถุประสงค  

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองใชความ
ระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทํา
โดยเจาของลายมือชื่อเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง  



มาตรา ๒๘  ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมี
ผลทางกฎหมายเสมือนหน่ึงลงลายมือชื่อ ผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว  
(๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณของการแสดง

สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทําเก่ียวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน
ใบรับรอง  

(๓) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริง
ในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปน้ี  

(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง  
(ข) เจาของลายมือชื่อซ่ึงระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง  
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนที่มีการออก

ใบรับรอง  
(๔) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้

จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน  
(ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ  
(ข) ขอจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง  
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย ถูก

ทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค  
(ง) ขอจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว  
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคําบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒)  
(ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ  
(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือชื่อสามารถแจง

ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการน้ันตอง
สามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ  

(๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือไดในการใหบริการ  
มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 

(๖) ใหคํานึงถึงกรณีดังตอไปน้ี  
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยที่มีอยู  
(๒) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร  
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการน้ัน  
(๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผูที่อาจ

คาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีที่เก่ียวของ  



(๕) ความสมํ่าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ  
(๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมีอยูของสิ่ง

ที่กลาวมาใน (๑) ถึง (๕)  
(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
มาตรา ๓๐  คูกรณีที่เก่ียวของตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี  
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้  
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ  
(ข) ปฏิบัติตามขอจํากัดใดๆ ที่เก่ียวกับใบรับรอง  
มาตรา ๓๑  ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตอง

คํานึงถึง  
(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ  
(๒) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส  
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับใบรับรองที่ออกใน

ประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบท่ีเชื่อถือไดตาม
พระราชบัญญัตินี้  

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศ 
เชนเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใชลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัตินี้  

ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของประกอบดวย   
หมวด ๓  
ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแตใน
กรณีที่จําเปนเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพ่ือประโยชนในการเสริมสราง
ความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพ่ือปองกันความเสียหายตอสาธารณชนใหมี
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปน
กิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอนก็ได  

ในการกําหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจน้ัน  

ในการน้ี จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหน่ึงแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใน
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได  



กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา  

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูที่ประสงคจะ
ประกอบธุรกิจดังกลาวตองแจงหรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
กอนเร่ิมประกอบธุรกิจน้ัน  

หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา และเม่ือพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนให
ออกใบรับแจงหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานการแจงหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ไดรับแจงหรือ
รับขึ้นทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจน้ันไดตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้น
ทะเบียน  แตถาพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังวาการแจงหรือ
ขึ้นทะเบียนไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอํานาจสั่งผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือ
ครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว  

ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตองหรือ
ครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให
คณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรง
แหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใดๆ 
เพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได  

หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และใน
กรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อ
บังคับชําระคาปรับ ในการน้ี ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับน้ันชอบดวยกฎหมายก็ใหศาล
ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระ
คาปรับได  

ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจงหรือขึ้น
ทะเบียนอีกตอไป  

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  



คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต  

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
บริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับ
ทางปกครองไมเกินสองลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได ทั้งน้ี 
ใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   
หมวด ๔  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การ
ประกาศหรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ ถาได
กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหนํา
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับและใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด ทั้งน้ี ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดใหบุคคลท่ี
เก่ียวของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ หรือใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนด
รายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได  

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตอง
ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ และบท
กําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม   
หมวด ๕  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

มาตรา ๓๖ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับการสรรหาอีกจํานวนสิบสองคน โดยในจํานวนนี้เปนผูทรงคุณวุฒิในดาน
ดังตอไปน้ีดานละสองคน  

(๑) การเงิน  
(๒) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(๓) นิติศาสตร  



(๔) วิทยาการคอมพิวเตอร  
(๕) วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร  
(๖) สังคมศาสตร  
ทั้งน้ี ผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึงของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ  

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน  
มาตรา ๓๗  ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ  
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(๓) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ

นี้  
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน  
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา  
มาตรา ๓๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป  
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน  
มาตรา ๓๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนง เม่ือ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ 

หรือหยอนความสามารถ  
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ ใหถือวา

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมแทนภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  



ใหกรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  
มาตรา ๔๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ

คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได  
ใหนําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
มาตรา ๔๓ ใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ   
หมวด ๖  
บทกําหนดโทษ  

มาตรา ๔๔ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมแจงหรือขึ้น
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝา
ฝนคําส่ังหามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๔๕  ผูใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  

มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําโดยนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทน
นิติบุคคลหรือผูซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดในความผิดน้ันดวย เวนแตพิสูจน
ไดวาตนมิไดรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดน้ัน   

  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
   


