พระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2544

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2544
เปนปที่ 56 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอ
ไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ดําเนินการโดยใชขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิใหนําพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนมา
ใชบังคับ
ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภค
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด 4
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชย หรือในการ
ดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด 4

“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก
หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้ง
หมด หรือแตบางสวน
“ขอความ” หมายความวา เรื่องราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข
เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ
“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข
โทรพิมพ หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สราง
ขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยว
ของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส
“ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส สําหรับสราง สง
รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา
“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอนจะมีการเก็บรักษาขอ
มูลเพื่อสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง หรือมี
การสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลาง
สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งผูสงขอมูลประสงคจะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให และไดรับขอ
มูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งกระทําการในนามผูอื่นในการสง รับ หรือเก็บรักษา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหวง
เจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
“เจาของลายมือชื่อ” หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
“คูกรณีที่เกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทําการใด ๆ โดยขึ้นอยูกับใบรับรองหรือ ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมี
ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดําเนินงานของรัฐไม
วาในกรณีใด ๆ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 24 และบทบัญญัติมาตรา 26 ถึงมาตรา 31 จะตกลงกัน
เปนอยางอื่นก็ได
มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา 7 หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะ
เหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา 8 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปน
หนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มีหลัก
ฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว
มาตรา 9 ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการลงลายมือ
ชื่อแลว ถา
(1) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอ
ความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน และ
(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสราง หรือสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี
มาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพที่เปนมาแตเดิม
อยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวา
ไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว
(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความตั้งแตการสราง
ขอความเสร็จสมบูรณ และ
(2) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได
ความถูกตองของขอความตาม (1) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงใดของขอ
ความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดตามปกติในการติดตอ
สื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอความถูกตองของขอความนั้น

ในการวินิจฉัยความนาเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (1) ใหพิเคราะหถึงพฤติ
การณที่เกี่ยวของทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น
มาตรา 11 หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหถึง
ความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะ หรือวิธี
การรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ ลักษณะหรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดง
ตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง
มาตรา 12 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาเอกสารหรือขอ
ความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว
(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง
(2) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปฯอยูในขณะที่สราง สง หรือไดรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับใหปรากฏ
อยางถูกตองได และ
(3) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทาง และปลายทางของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาว ถามี
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคในการสงหรือรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจกําหนดหลักเกณฑ ราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรานี้
มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิให
ปฏิ เ สธการมี ผ ลทางกฎหมายของสั ญ ญาเพี ย งเพราะเหตุ ที่ สั ญ ญานั้ น ได ทําคําเสนอหรื อ คําสนองเป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส
มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
มาตรา 15 บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดยวิธีใด ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของ
ผูนั้น
ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล หากขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย
(1) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือ

(2) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลไดกําหนดไวลวงหนาให
สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ
มาตรา 16 ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูลและชอบที่จะดําเนินการ
ไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา
(1) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ไดตกลงกับผูสงขอมูล วาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เปนของผูสงขอมูล หรือ
(2) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใชวิธีการที่ผูสงขอมูล
ใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรูโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูล หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูล
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถา
(1) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นมิใช
ของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ได
รับแจงนั้น หรือ
(2) กรณีตามวรรคหนึ่ง (2) เมื่อผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไมใชของผู
สงขอมูล หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลง
กันไวกอนแลว
มาตรา 17 ในกรณีตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ผู
รับขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่รับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูล และสามารถ
ดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ได
รับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธี
การที่ไดตกลงกันไวกอนแลว
มาตรา 18 ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับแตละชุดเปนขอมูลที่แยกจากกัน และ
สามารถดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได เวนแตขอมูลอิเล็กทรอนิกสชุดนั้นจะซ้ํากับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ซ้ํา หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว
มาตรา 19 ในกรณีที่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสงขอมูลไดรองขอ หรือตก
ลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือปรากฏในขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหรือวิธีการใด
โดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทําไดดวยการติดตอสื่อสารจากผูรับขอมูล ไมวาโดยระบบขอ
มูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของผูรับขอมูลซึ่งเพียงพอจะ
แสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว

(2) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกําหนดเงื่อนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเมื่อไดรับการตอบ
แจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาผูสงขอมูลจะไดรับ
การตอบแจงการรับแลว
(3) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดกําหนดเงื่อนไขตามความใน (2) และผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการ
รับนั้นภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิไดกําหนด
หรือตกลงเวลาไว
() ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบแจงการรับ และ
กําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับ และ
() หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผูสงขอมูลบอก
กลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมีการสง
เลย หรือผูสงขอมูลอาจใชสิทธิอื่นใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได
มาตรา 20 ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหสันนิษฐานวา ผูรับขอมูล
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของแลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิไดถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูล
ไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมราผูสงขอมูลไดสงมา
มาตรา 21 ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเองวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับขอมูลไดตกลง หรือระบุไวในมาตรฐาน
ซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สงไปนั้น ไดเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคทั้งหมด
แลว
มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล
มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลของผูรับขอมูล
หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ให
ถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลได
กําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่นของผูรับขอมูล ซึ่งมิใชระบบขอมูล
ที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจาก
ระบบขอมูลนั้น
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจาก
สถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 24
มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล
หรือไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี

ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เกี่ยวของมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของ
กับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถิ่นที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สง
หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และ
โทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 25 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได
หมวด 2
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

มาตรา 26 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อ
ถือได
(1) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโรงไปยังเจาของลายมือชื่อ โดยไมเชื่อม
โยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่นํามาใช
(2) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยูภายใต
การควบคุมของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น
(3) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางขึ้น สามารถจะ
ตรวจพบได และ
(4) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพื่อรับรองความครบถวน
และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบไดนับ
แตเวลาที่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดที่แสดงไดวาเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่เชื่อถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
มาตรา 27 ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือชื่อตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
โดยไมไดรับอนุญาต
(2) แจงให บุค คลที่ค าดหมายไดโ ดยมีเหตุอันควรเชื่อ ว าจะกระทําการใดโดยขึ้นอยูกับ ลายมือ ชื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ

() เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
() เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ขอมูลสําหรับใช
สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
(3) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองใชความระมัดระวัง
ตามสมควรใหแนใจในความถูกตอง และสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทํา
โดยเจาของลายมือชื่อ เกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบ
รับรอง
มาตรา 28 ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีผลทาง
กฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว
(2) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตอง และความสมบูรณของการแสดงสาระ
สําคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดใน
ใบรับรอง
(3) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงในการ
แสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้
() การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง
() เจ า ของลายมื อ ชื่ อ ซึ่ ง ระบุ ใ นใบรั บ รองได ค วบคุ ม ข อ มู ล สําหรั บ ใช ส ร า งลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง
() ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนที่มีการออกใบ
รับรอง
(4) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้จากใบรับ
รองหรือจากวิธีอื่น
() วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ
() ข อ จํากั ด เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละคุณ คาที่มีก ารนําขอ มูลสําหรับ ใชส รางลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง
() ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชได และไมสูญหาย ถูก
ทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
() ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว
() การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคําบอกกลาวเมื่อมีเหตุตามมาตรา 27 (2)
() การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ

(5) ในกรณีที่มีบริการตาม (4) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของลายมือชื่อสามารถแจงไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 27 (2) และในกรณีที่มีบริการตาม (4) (ฉ) บริการนั้นตอง
สามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ
(6) ใหระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือไดในการใหบริการ
มาตรา 29 ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา 28 (6) ให
คํานึงถึงกรณีดังตอไปนี้
(1) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยที่มีอยู
(2) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร
(3) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการนั้น
(4) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผูที่อาจคาดหมายไดวา
จะเปนคูกรณีที่เกี่ยวของ
(5) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ
(6) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยูของสิ่งที่กลาว
มาใน (1) ถึง (5)
(7) กรณีใด ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 30 คูกรณีที่เกี่ยวของตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้
() ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ
() ปฏิบัติตามขอจํากัดใด ๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง
มาตรา 31 ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตองคํานึงถึง
(1) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
(2) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรอง หรือเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศ เชนเดียวกับใบรับรองที่ออกใน
ประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัติ
นี้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศ เชนเดียว
กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวได
ใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตามวรรคสอง หรือวรรค
สาม ใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบดวย
หมวด 3

ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แตในกรณีที่จํา
เปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความเชื่อถือและยอม
รับในระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเพื่อปองกันความเสียหายตอสาธารณชนใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตอง
ขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอนก็ได
ในการกําหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ใหกําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น
ในการนี้ จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลในพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวก็ได
กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ความเหมาะสม และนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา
มาตรา 33 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน
ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจดัง
กลาวตองแจง หรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกากอนเริ่มประกอบธุรกิจ
นั้น
หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนใหออกใบรับแจงหรือ
ใบรับขึ้นทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานการแจงหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน และใหผู
แจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้น ไดตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน แตถาพนักงานเจาหนาที่
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังวา การแจงหรือขึ้นทะเบียนไมถูกตอง หรือไมครบถวน
ใหมีอํานาจสั่งผูแจง หรือผูขึ้นทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดัง
กลาว
ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตอง หรือครบถวนตาม
วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามี
คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และใน
กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได
หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดและ ถาผูถูก
ลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับ

ตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครอง
เห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได
ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ํา
อีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจงหรือขึ้นทะเบียนอีกตอไป
มาตรา 34 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวยื่นคําขอรับใบ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบ
อนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยว
กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณาคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกิน
สองลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจ
มีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 33 วรรคหา
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ํา
อีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 4
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา 35 คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือ
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ ถาไดกระทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับและ
ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมานในเรื่องนั้น
กําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใด ๆ หรือ
ใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลวอาจกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาต แลวแต
กรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนําบทบัญญัติในหมวด 3 และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใช
บังคับโดยอนุโลม

หมวด 5
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา 36 ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณ
วุฒิ ที่ไดรับการสรรหาอีกจํานวนสิบสองคน โดยในจํานวนนี้เปนผูทรงคุณวุฒิในดานดังตอไปนี้ดานละสองคน
(1) การเงิน
(2) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(3) นิติศาสตร
(4) วิทยาการคอมพิวเตอร
(5) วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร
(6) สังคมศาสตร
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนกรรมการและ
เลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน
มาตรา 37 ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
(2) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(5) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎฆมายอาญา
มาตรา 38 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 39 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 38 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามาร
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 40 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามมาตรา 39 ใหถือวาคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนง
ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 41 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 42 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการก็ได
ใหนําความในมาตรา 41 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 43 ใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรกรรมของคณะกรรมการ
หมวด 6
บทกําหนดโทษ

มาตรา 44 ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมแจงหรือขึ้นทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือโดยฝาฝนคําสั่งหามการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา 33 วรรคหก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 45 ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับใบอนุญาต ตาม
มาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 46 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําโดยนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล
หรือผูซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดในความผิดนั้นดวย เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดรู
เห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปจจุบันมีแนวโนมที่
จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดตอสิ่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีความแตกตางจากวิธีการทํา
ธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูในปจจุบันเปนอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของ
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ใหเสมอกับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ การรับรองวิธีการสงและรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเชน
เดี ย วกับการทําธุ ร กรรมโดยวิธีการทั่ว ไปที่เ คยปฏิบัติอ ยูเดิม ควรกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสทําหนาที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑเพื่อสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดู
แลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งมีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทค
โนโยลีเพื่อติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตร
ฐานนาเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ อันจะเปนการสงเสริมการใหธุร
กรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เปนเอก
รูป และสอดคลองกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

