กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยามคาว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ”
“เลขาธิการ” และ “สานักงาน” และแก้ไขบทนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมกรณีทถี่ ือว่ามีการจัดทาข้อความเป็นหนังสือในกรณีทกี่ ฎหมาย
กาหนดผลทางกฎหมายหากการใดไม่มีการทาเป็นหนังสือ และเพิ่มเงื่อนไขที่ถือว่าได้มีการ
ลงลายมือชื่อ รวมทั้งเงื่อนไขที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเป็นของผู้ส่งข้อมูล (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ (๑))
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์การทาสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
การห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทาโดยการโต้ตอบระหว่างระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และกาหนดเงื่อนไขในการถอนการแสดงเจตนา
ในการลงข้อมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและส่งผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติ (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๓/๒ และมาตรา ๑๗/๑)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ (๔))
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นทะเบียน หรือได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง รวมทั้งกาหนดเพิ่มให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๒)
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ในการแจ้ง การขึ้นทะเบียน การขอรับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง ในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบทกาหนดโทษใน
กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔
และมาตรา ๔๕ และเพิ่มมาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ และมาตรา ๔๔/๑)
(๗) เพิม่ การกาหนดให้ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
หรือในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท (เพิ่มมาตรา ๓๕ วรรคสาม)

๒
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพิ่มวิธีการประชุมโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
และเพิ่มมาตรา ๔๑ วรรคสี่)
(๙) กาหนดให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดรายละเอียดของแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
จัดทาขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ และเพิ่มมาตรา ๔๓/๑)
เหตุผล
โดยทีป่ ัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจากัดหรือ
อุปสรรคบางประการในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับการทาสัญญาในรูปแบบของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่อยู่คนละประเทศเป็นจานวนมาก
เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไก
ในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
........................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรัฐสามารถกากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
และประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ตินี้ ให้ ใช้ บั งคั บตั้งแต่ วันถั ดจากวันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ”
ระหว่างบทนิยามคาว่า “ระบบข้อมูล” และคาว่า “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
““ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมายความว่า โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ที่ใช้เพื่อที่จะทาให้เกิดการกระทา
หรือการตอบสนองต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการปฏิบัติการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมด

๒
หรือแต่บางส่วน โดยปราศจากการตรวจสอบหรือการแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดาในแต่ละครั้ง
ที่มีการดาเนินการหรือแต่ละครั้งที่ระบบได้สร้างการตอบสนอง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนกลาง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(๓) องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(๔) หน่วยงานของรัฐสภา
(๕) หน่วยงานของศาล ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
(๖) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
(๗) องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(๘) นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ดาเนินงานของรัฐ
ไม่ว่าในการใด ๆ”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “เลขาธิการ” และ “สานักงาน” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “คณะกรรมการ” และคาว่า “รัฐมนตรี” ให้เพิ่มคาว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” และ คาว่า
“ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
““เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ”
“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า การระบุตัวตน การแสดงตน การ
พิสูจน์ตัวตน การแสดงหลักฐานใดๆ และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคล และ
การยืนยันตัวตนของบุคคล”
“ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความว่า ระบบที่ใช้ในการนาเข้า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการลงลายมือชื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลทางดิจิทัล”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้
การใดต้องทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกาหนดผลทางกฎหมาย
กรณีไม่ทาเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทาข้อความ
ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมาย
กาหนด”

๓
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรือกาหนดผลทาง
กฎหมายกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของ
เจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
(๒) ใช้วิธีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
(ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนา
ของเจ้าของลายมือชื่อตาม (๑) ได้ด้วยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
วิธีการที่เชื่อถือได้ตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้คานึงถึง
(๑) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล
สภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุ
ตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทา
ธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทาธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร
(๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมทีท่ า จานวนครั้งหรือความสม่าเสมอ
ในการทาธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสาคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทา หรือ
(๓) ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๒ แห่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๓/๑ การเสนอเพื่อทาสัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบข้อมูลนั้น
สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ในการทาคาสั่ง
ผ่านระบบข้อมูลให้ถือเป็นคาเชิญชวนเพื่อทาคาเสนอ เว้นแต่การเสนอเพื่อทาสัญญาระบุได้
โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคลที่ทาการเสนอที่จะผูกพันหากมีการสนองรับ
มาตรา ๑๓/๒ ห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทา
โดยการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือ
ระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดา
เข้าไปเกี่ยวข้องในการดาเนินการในแต่ละครั้งที่กระทาโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติหรือในผลแห่งสัญญา”

๔
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงหรือผูกพัน
ตนไว้ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล หรือ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีการลงข้อมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและส่งผ่าน
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติของผู้อื่น และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินั้นไม่มีช่องทางให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น บุคคลดังกล่าว
หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะถอนการแสดงเจตนาในส่วนที่เกิดจากการลงข้อมูลผิดพลาดได้ หาก
(๑) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยพลัน
หลังจากที่ตนได้รู้ถึงข้อผิดพลาดนั้น และแสดงให้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลผิดพลาดผ่านระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และ
(๒) บุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนไม่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จากสินค้า บริการ
หรือสิ่งอื่นใดอย่างมีนัยสาคัญจากอีกฝ่ายหนึ่ง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การลงลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วน
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่
เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”
มาตรา ๑๑/๑ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๑/๑ ในกรณีทมี่ ีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับบุคคลอื่น ถ้าได้
แสดงตัวตนตามหลักการและมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกาหนดแล้ว ให้ถือว่าเป็นการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนที่มผี ลตามกฎหมาย และสามารถใช้ยืนยันตัวตนกับบุคคลที่สามได้
คณะกรรมการอาจประกาศยอมรับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่เป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การกาหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือทาหน้าที่เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามกฎหมายนี้ ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้นาบทลงโทษ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือประกอบธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้

๕
เป็นช่องทางในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ
หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค หรือเพื่อคุ้มครองศีลธรรมอันดี
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือ
ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองก่อน แล้วแต่กรณี
บุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีสานักงานสาขา หรือมีสานักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือจะตั้งสถานประกอบการขึ้น
ในประเทศไทยก็ได้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ในการนี้ จะก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ แห่ งหนึ่ งแห่ งใดเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบในการ
ควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามวรรคหนึ่งก็ได้ หากไม่มีการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
แห่ ง ใดเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ล ให้ ส านั ก งานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ล
การประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบ
ธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งในวันที่
รับแจ้งนั้น และให้ผู้แจ้งประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอานาจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนและนาผลการแก้ไขมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้นั้นหยุดการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจนั้นนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
และตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดเรื่อง
การชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย
ถ้าผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสี่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ ีคาสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ
ธุรกิจนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขตามวรรคสามหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคห้าภายในระยะเวลา
เก้าสิบวันนับแต่วันที่หยุดหรือถูกห้ามการประกอบธุรกิจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้ง
ของผู้นั้นออกจากสารบบการรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว”

๖
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวต้องขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ออกใบรับการยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนในวันที่ยื่นคาขอนั้น และหากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ให้รับขึ้นทะเบียนและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว และให้ผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจบริการนั้นได้ตั้งแต่วันที่
ได้รับขึ้นทะเบียน
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ตามวรรคสอง ให้ผู้ยื่นคาขอประกอบธุรกิจไปพลางก่อนได้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง หรือ
ตรวจพบหลังจากทีผ่ ู้นั้นได้ประกอบธุรกิจบริการดังกล่าวแล้ว ว่าเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียน
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้น
ทะเบียน แล้วแต่กรณี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ในการนี้
ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียนไม่แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ดาเนินการจนพ้น
กาหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตามวรรคสามเป็นอันระงับและให้ถือว่าคาขอขึ้นทะเบียนนั้นตกไป
หรือให้มีคาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี
ในการประกอบธุรกิจ ผู้ขึ้นทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกาและตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ให้กาหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย
ถ้าผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจตามวรรคห้า ให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่งปรับผู้นั้นไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคานึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด หลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดค่าปรับให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้ผู้นั้นดาเนินการใด ๆ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้
ถ้าผู้ถูกปรับตามวรรคหกไม่ชาระค่าปรับ ให้คณะกรรมการมีอานาจฟ้องคดีต่อศาล
ที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระ
ค่าปรับ หากผู้นั้นไม่ชาระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สิน
ของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับ แต่มิให้นามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น
ในกรณีผู้กระทาผิดตามวรรคหกไม่ดาเนินการแก้ไขตามคาสั่งของคณะกรรมการ

๗
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคห้าซ้าอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นทราบโดยเร็ว”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ผู้ที่ประสงค์
จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นคาขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต
การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การคืนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกาหนด หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือใบรับรอง หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการ
พิจารณามีคาสั่งปรับผู้นั้นได้ไม่เกินสองล้านบาท และให้นาความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคหกและ
วรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีผู้กระทาผิดตามวรรคสี่ไม่ดาเนินการแก้ไขตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสี่ซ้าอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่คณะกรรมการมีคาสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นทราบโดยเร็ว”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ และมาตรา ๓๔/๒ ของหมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดนี้ ให้คณะกรรมการ สานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม ประกาศกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๓๔/๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกากับการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือสานักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๘
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด
มาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการนั้น
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการได้กระทาความผิดหรือทาให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกา หรือประกาศของคณะกรรมการ
(๓) เข้าไปในสถานที่ของผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออายัดเอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ่งอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการให้บริการที่สงสัยว่ามีไว้หรือใช้ในการกระทาความผิดในเวลาทาการปกติของสถานที่นั้น
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับอนุญาตจากศาล
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งแล้ว ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
อาจพิจารณานาหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่กาหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่
การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาท แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของตนตามกฎหมายได้
รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจานวนแปดคน
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกินสองคน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์
หรือด้านอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด”

๙
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สานักงานเสนอตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนให้ดาเนินกิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑)
(๓) กาหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔) กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการและ
พัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๕) เสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(๕/๑) เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือ
มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๘) กากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
มีหนังสือเรียกหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาชี้แจง ให้ข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินงานได้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารง
ตาแหน่งสี่ปี
เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ ขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและ

๑๐
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริต
ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ดาเนินการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
ให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๗ (๑)
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ ในหมวด ๕ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๓/๑ แผนยุทธศาสตร์ที่สานักงานต้องจัดทาตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่องดังต่อไปนี้

๑๑
(๑) กลไกและมาตรการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(๒) มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีระบบการบริการในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
(๓) กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์การใช้งาน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การทางานของระบบมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย
พร้อมใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
(๔) แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รวมทั้งการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง โดยฝ่าฝืน
คาสั่งให้หยุดหรือคาสั่งห้ามมิให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ
ธุรกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๓๓ วรรคห้า แล้วแต่กรณี
หรือให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจภายหลังจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๔/๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓/๑
วรรคหนึ่ง หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากมีคาสั่งให้
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสี่ หรือวรรคแปด แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ

๑๒
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่มีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองหรือภายหลังจากมีคาสั่ง
ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองของคณะกรรมการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ บรรดาการใด ๆ ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ดาเนินการไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป และเมื่อได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๗ แล้ว การนั้นยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้การดาเนินการต่อไปเป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนด
มาตรา ๒๗ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

