
 
 
 
 
 
 
   

 

ร่างพระราชบัญญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี  ..) พ .ศ . .... 
(ปรับปรุงการดําเนินการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานสากลรวมท้ังปรับปรุง 
การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี  ต่อประธานสภานิ ติบัญญั ติแห่ งชาติ  เม่ื อวัน ท่ี  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๑.๑ หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” 

“ผู้อํานวยการ” และ “สํานักงาน” และแก้ไขบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔) 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีท่ีถือว่ามีการจัดทําข้อความเป็นหนังสือในกรณีท่ีกฎหมาย
กําหนดผลทางกฎหมายหากการใดไม่ มีการทําเป็นหนั งสือ  และเพิ่ มเง่ือนไขท่ีถือว่าได้ มี 
การลงลายมือช่ือ รวมท้ังเง่ือนไขท่ีจะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับเป็นของผู้ส่งข้อมูล  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๑)) 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์การทําสัญญาผ่านการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
การห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาท่ีทําโดยการโต้ตอบระหว่าง 
ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และกําหนดเง่ือนไขในการถอนการแสดงเจตนา 
ในการลงข้อมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและส่งผ่านระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติ (เพ่ิมมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๓/๒ และมาตรา ๑๗/๑) 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงการดําเนินการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานสากล
รวมทั้งปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

(๔ ) แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขท่ี ถือว่าเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ี เช่ือถือได้  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ (๔)) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นทะเบียน หรือได้รับ
ใบอนุญาต รวมท้ังกําหนดเพ่ิมให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒) 

(๖ ) กําหนดหลักเกณฑ์ ในการแจ้ง การข้ึนทะเบียน  การขอรับใบอนุญาต  
ในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังบทกําหนดโทษในกรณีฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔  
และมาตรา ๔๕ และเพ่ิมมาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ และมาตรา ๔๔/๑) 

(๗) เพ่ิมการกําหนดให้ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนําหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
หรือในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท (เพ่ิมมาตรา ๓๕ วรรคสาม) 

(๘ ) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ หน้าท่ีและอํานาจ วาระการดํารงตําแหน่ง  
การพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังเพ่ิมวิธีการ
ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
และมาตรา ๔๐ และเพ่ิมมาตรา ๔๑ วรรคส่ี) 

(๙) กําหนดให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกําหนดรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทําขึ้น  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ และเพ่ิมมาตรา ๔๓/๑) 
  ๑.๒ เหตุผล 

โดยท่ีปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจํากัดหรืออุปสรรค
บางประการในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับการทําสัญญาในรูปแบบของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาท่ีอยู่คนละประเทศเป็นจํานวนมาก  
เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังปรับปรุงกลไก 
ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ชัดเจน 
และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



๓ 

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีเน้ือหารวมจํานวน ๒๗ มาตรา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

      (๑ ) ป รับป รุ งห ลั ก เกณ ฑ์ เก่ี ย ว กั บ ก าร ดํ า เนิ น ก ารท าง ธุ รก รรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานสากล 

     (๑ .๑) เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติ” เพ่ือให้สอดคล้องกับคําว่า “Automated message system” ในข้อ ๔ ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ (United 
Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 
Contracts) แก้ไขบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพ่ือให้การดําเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้กับหน่วยงานของรัฐมีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” และคําว่า “สํานักงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดให้
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๓ ร่างมาตรา ๔ และร่างมาตรา ๕) 
       (๑ .๒ ) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมีผลทางกฎหมายในการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพ่ิมกรณีท่ีกฎหมายกําหนดผลทางกฎหมายในกรณีท่ีไม่มีการลงลายมือช่ือ 
หากได้ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ก็ถือว่าได้มีการลงลายมือช่ือ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๙ วรรคสาม 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติฯ และเพิ่มวิธีการท่ีจะถือว่ามีการลงลายมือช่ือโดยกําหนดวิธีการอ่ืนใด
ท่ีใช้ยืนยันเจ้าของลายมือช่ือและสามารถแสดงเจตนาเจ้าของลายมือช่ือด้วยวิธีการนั้นเองหรือ
ประกอบกับการใช้พยานหลักฐานอ่ืน (ร่างมาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙)) 
        (๑.๓) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอเพ่ือทําสัญญาผ่านการติดต่อส่ือสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้เจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ถือเป็นคําเชิญชวนเพ่ือทําคําเสนอ  
และกรณีของการทําสัญญาโดยการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน      
เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐานสากล กล่าวคือ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของอนุสัญญาสหประชาชาติฯ 
(ร่างมาตรา ๘ (เพ่ิมมาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๒)) 
        (๑.๔) แก้ไขวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล โดยให้
ผู้รับข้อมูลตรวจสอบตามวิธีการท่ีผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงหรือผูกพันตนไว้ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้ส่งข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๑๓ (๓) (a) ของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce ๑๙๙๖) ท่ีให้ความสําคัญกับ
ความตกลงหรือความยินยอมของผู้ส่งข้อมูล ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลจะไปทําความตกลงกับบุคคลใดไว้ก็ตาม 



๔ 

โดยไม่จํากัดอยู่เฉพาะการทําความตกลงกับผู้รับข้อมูลเท่านั้น ท้ังนี้ ตามคําอธิบายในกฎหมาย
แม่แบบฯ ท่ีใช้คําว่า “unilaterally or as a result of an agreement” ซ่ึงจะรวมถึงกรณีท่ีผู้ส่ง
ข้อมูลได้ประกาศให้ความยินยอมโดยฝ่ายเดียวด้วย (ร่างมาตรา ๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ 
วรรคหน่ึง (๑))) 
        (๑.๕) เพิ่มการกําหนดให้บุคคลธรรมดามีสิทธิท่ีจะถอนการแสดงเจตนาในกรณี
ท่ีมีการลงข้อมูลโดยผิดพลาดและส่งผ่านระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติของผู้อ่ืน
ซ่ึงไม่มีช่องทางให้แก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๑๔ ของอนุสัญญาสหประชาชาติฯ 
(ร่างมาตรา ๑๐ (เพ่ิมมาตรา ๑๗/๑)) 
        (๑.๖) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบันท่ีว่าไม่มีกฎหมายใดท่ีกําหนดให้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีเพียงการ
กําหนดให้ลงลายมือช่ือเท่านั้น จึงแก้ไขจากเดิมท่ีกําหนดในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ลงลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ลงลายมือช่ือ (ร่างมาตรา ๑๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๔)))  

(๒) ปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
       (๒.๑) ปรับปรุงเก่ียวกับเกณฑ์การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพ่ิมเง่ือนไขในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดให้ธุรกิจบริการ
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาต ว่าจะต้องพิจารณาจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจนั้นประกอบด้วย 
และเพ่ิมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกา จากเดิมท่ีให้มีการกําหนด
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายปัจจุบัน โดยเพ่ิมกรณีท่ี
ไม่มีการกําหนดหน่วยงานของรัฐไว้เป็นการเฉพาะในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีควบคุมดูแล และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีมี
หน้าท่ีควบคุมดูแลและสํานักงานมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายได้ 
(ร่างมาตรา ๑๒ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒)) 
       (๒.๒) แยกการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีต้องแจ้งให้ทราบกับธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องขึ้นทะเบียนออกจากกัน 
ในส่วนของการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องแจ้งให้ทราบมีการ
กําหนดให้ขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน แต่หากต่อมาตรวจ



๕ 

พบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ให้ส่ังผู้แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเพ่ิม 
การกําหนดให้นําผลการแก้ไขมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไข 
หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ออกคําส่ังให้ผู้แจ้งหยุดการให้บริการจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคําส่ังของพนักงาน
เจ้ าหน้ า ท่ี  และการประกอบธุรกิจตาม ท่ี ได้แจ้ งต้องเป็น ไปตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาและตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกา 
ให้กําหนดเร่ืองการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย ถ้าผู้แจ้ง 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังห้ามมิให้ผู้นั้นให้บริการในส่วนท่ี
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจนั้น จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนหรือ 
ไม่ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกคําส่ังให้ผู้แจ้งหยุดการ
ให้บริการจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน หรือในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจ ก็ให้ออกคําส่ังห้ามมิให้ให้บริการจนกว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจถูกต้องและครบถ้วน และหากผู้แจ้งไม่ดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีหยุดหรือถูกห้ามการให้บริการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีถอนการรับแจ้ง 
(ร่างมาตรา ๑๒ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๓)) 
      (๒.๓) กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องขึ้นทะเบียน โดยกําหนดให้ข้ันตอนการรับขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ
เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับ
คําขอขึ้นทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบรับการขอข้ึนทะเบียนไว้เป็นหลักฐานก่อน 
โดยยังไม่รับข้ึนทะเบียนและได้กําหนดระยะเวลาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสาร 
และหลักฐานการขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอข้ึนทะเบียน ในกรณีท่ีเอกสาร
และหลักฐานการขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องจึงจะให้รับขึ้นทะเบียน ซ่ึงผู้ยื่นคําขอสามารถ
ประกอบธุรกิจบริการได้หลังจากได้รับขึ้นทะเบียนหรือในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานได้ภายในกําหนดเวลา ให้ ผู้ยื่นคําขอประกอบธุรกิจได้ต้ังแต่ 
วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับคําขอขึ้นทะเบียน นอกจากนั้น ได้กําหนด
มาตรการในกรณีท่ีตรวจพบว่าเอกสารและหลักฐานการข้ึนทะเบียนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 
ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนรับข้ึนทะเบียนหรือในขั้นตอนท่ีได้ประกอบธุรกิจบริการแล้ว ซ่ึงหากผู้ขอ 
ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขึ้นทะเบียนไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน สิทธิในการประกอบธุรกิจ 
จะเป็นอันระงับไปและคําขอข้ึนทะเบียนตกไป หรือมีคําส่ังเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  ท้ังกําหนดให้
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การประกอบธุรกิจตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาและ
ตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
คณะกรรมการมีอํานาจส่ังปรับผู้ประกอบธุรกิจไม่เกินหนึ่งล้านบาทตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ค่าปรับท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดหรือมีคําส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นดําเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้  ส่วนวิธีการในการบังคับให้มีการชําระค่าปรับนั้น ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีอาญา และหากยังไม่มีการชําระค่าปรับ 
ตามท่ีศาลมีคําพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินเพ่ือชําระแทนค่าปรับ แต่ไม่ให้นํามาตรการกักขัง 
แทนค่าปรับมาใช้ ในกรณีท่ียังมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจซํ้าอีก 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีคําส่ังปรับคร้ังแรกคณะกรรมการมีอํานาจส่ัง 
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนได้ (ร่างมาตรา ๑๓ (เพ่ิมมาตรา ๓๓/๑)) 
       (๒ .๔ ) แก้ ไข เพ่ิ ม เติมการควบ คุม ดูแล ธุรกิ จบ ริก ารเกี่ ย ว กับ ธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องได้รับใบอนุญาต โดยกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด และตามเง่ือนไขในใบอนุญาต 
แก้ไขวิธีการบังคับให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ 
โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการมีอํานาจส่ังปรับ 
ไม่เกินสองล้านบาท และให้นําวิธีการบังคับให้มีการชําระค่าปรับและการออกคําส่ังให้ดําเนินการ 
ใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมตามท่ีกําหนดไว้ในกรณีของการข้ึนทะเบียนมาใช้โดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีไม่แก้ไขตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบ 
ธุรกิจซํ้าอีกภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีคําส่ังปรับครั้งแรก คณะกรรมการ 
มีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ (ร่างมาตรา ๑๔ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔)) 
       (๒ .๕ ) เพ่ิ มการให้ อํานาจคณะกรรมการห รือหน่ วยงานของรัฐในการ 
ออกประกาศกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๓๒ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดรายละเอียดในการ
กํากับการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ค่อนข้างมากและแตกต่างกันซ่ึงไม่สามารถกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาได้ท้ังหมด การเพ่ิมมาตรานี้
จึงเป็นการกําหนดการมอบอํานาจต่อไปยังกฎหมายลําดับรองให้สามารถกําหนดรายละเอียด 
ต่าง ๆ ได้ (ร่างมาตรา ๑๕ (เพ่ิมมาตรา ๓๔/๑)) 
       (๒.๖) เพ่ิมอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเนื่องจากในการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงจําเป็นท่ีจะต้องมี
บทบัญญัติรองรับเพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจและเป็นหลักประกันในการทําหน้าท่ีของพนักงาน
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เจ้าหน้าท่ี มิให้มีการใช้อํานาจเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดและตามสมควร จึงสมควรกําหนดหน้าท่ี
และอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๑๕ (เพ่ิมมาตรา ๓๔/๒)) 
       (๒.๗) กําหนดให้ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจท่ีจะนําหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องใดของพระราชกฤษฎีกาท่ี กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดทําข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมาใช้แก่การดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือ 
ในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ส่วนการจัดทําข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีอ่ืนของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น ได้กําหนดให้อยู่ภายใต้บังคับของ 
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง โดยการแก้ไขบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ดังท่ีได้กล่าวแล้วใน (๑.๑) 
(ร่างมาตรา ๑๖ (เพ่ิมมาตรา ๓๕ วรรคสาม)) 
      (๒.๘) เพ่ิมบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
การเพ่ิมมาตรา ๓๓/๑ โดยแก้ไขมาตรา ๔๔ ในกรณีการประกอบธุรกิจบริการท่ีต้องแจ้ง มาตรา ๔๕ 
ในกรณีการประกอบธุรกิจบริการท่ีต้องได้รับใบอนุญาต และเพ่ิมมาตรา ๔๔/๑ ในกรณีการประกอบ
ธุรกิจบริการท่ีต้องขึ้นทะเบียน รวมท้ังเพ่ิมอัตราโทษในกรณีท่ีเป็นการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องข้ึนทะเบียนหรือต้องได้รับใบอนุญาต เพื่อให้มีอัตราโทษลดหล่ันกัน 
(ร่างมาตรา ๒๒ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) ร่างมาตรา ๒๓ (เพ่ิมมาตรา ๔๔/๑) และร่างมาตรา 
๒๔ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕)) 

(๓) ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
       (๓.๑) แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
      (๓.๑.๑) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีประธานกรรมการ 
มาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง และมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกจํานวนแปดคน 
เป็นกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ในด้านการเงิน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือด้านอ่ืนใด 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน โดยต้องมีบุคคลท่ีไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กําหนดวิธีการได้มาซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนด (ร่างมาตรา ๑๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๖)) รวมท้ังแก้ไขวาระการดํารงตําแหน่ง 
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๘)) 



๘ 

เพ่ือขยายวาระการดํารงตําแหน่งและตัดข้อห้ามในการดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ 
เพ่ือแก้ปัญหาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านนี้ซ่ึงมีอยู่อย่างจํากัด แก้ไขการพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนวาระและองค์ประกอบของคณะกรรมการในกรณี ท่ีประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ (ร่างมาตรา ๑๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๙ และ 
มาตรา ๔๐)) และเพ่ิมมาตรา ๔๑ วรรคส่ี เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถประชุมโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดได้ (ร่างมาตรา ๑๙ (เพ่ิมมาตรา ๔๑ วรรคส่ี)) 
      (๓.๑.๒) แก้ไขหน้าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ โดยเพ่ิมหน้าท่ี 
และอํานาจให้เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีสํานักงานจัดทําขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทํากิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ และกํากับ 
และติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังเพ่ิมหน้าท่ีและอํานาจในการกําหนด
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในการให้มีหรือปรับปรุง 
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๑๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗)) 
      (๓ .๑ .๓ ) กํ าหนดบทเฉพาะกาลให้ คณ ะกรรมการธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตําแหน่งต่อไป 
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้น และรองรับการดําเนินการใด ๆ 
ท่ีคณะกรรมการได้ดําเนินการไว้และยังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้ใช้ได้ต่อไป ส่วนท่ียังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการที่แต่งต้ังข้ึนใหม่กําหนด (ร่างมาตรา ๒๕ และร่างมาตรา ๒๖) 
       (๓.๒) แก้ไขหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยกําหนดให้ สํ านั กงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ทํ าหน้าท่ี เป็ นหน่ วยงานธุรการ 
ของคณะกรรมการและมีหน้าท่ีจัดทําแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการจัดต้ัง 
สํานักงานดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓)) 
       (๓ .๓ ) เพ่ิมรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ท่ี สํานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทําข้ึน เพื่อให้มีความเช่ือมโยงกับอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณา 
แผนยุทธศาสตร์ (ร่างมาตรา ๒๑ (เพ่ิมมาตรา ๔๓/๑)) 
 
 



๙ 

       (๓ .๔) กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นรัฐมนตรีรักษาการ นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นผู้รับผิดชอบในช่วงการเปล่ียนแปลง 
ให้ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มารับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(ร่างมาตรา ๒๗) 

๑.๔ บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ๑. ประชาชนจะได้รับการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมผ่านช่องทาง 
ออนไลน์มากขึ้น ท้ังในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมท้ังผู้ประกอบการ 
และประชาชนสามารถทําการค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) อย่างมีมาตรฐาน 
และเป็นท่ียอมรับ 
  ๒. เม่ือมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมาย โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
ท่ีเป็น soft infrastructure เพ่ือรองรับการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  รวมทั้ง
การวางระบบอํานวยความสะดวกทางการค้า (E-Trade Facilitation) ผ่านการนําเทคโนโลยี 
ท่ีสําคัญมาใช้ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมทําให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ประชาชน 
และผู้ประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศและมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
หรือสังคมอย่างยั่งยืน 
  ๓ . เม่ือ มีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ 
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยนําระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการย่อมช่วย 
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการได้ 
  ๔ . ร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้ จะมี ส่วนช่วยให้การจัดอันดับความยากง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศไทยดีข้ึน และช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ 
นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลสําคัญต่อการทําให้ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีข้ึน และยังเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา 
เทคโนโลยีเพ่ือให้เหมาะสมกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
  ๕. หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้รวดเร็วข้ึน รวมท้ังประชาชน 
มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากมีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ในการทําธุรกรรมในแบบกระดาษ ท้ังค่าจัดทํา จัดส่ง และจัดเก็บ รวมท้ังลดความซํ้าซ้อน 



๑๐ 

ในการลงทุนระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการดําเนินงานจากการขาดมาตรฐานกลาง จนทําให้ไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๑ .๕ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ทําการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับ ท่ี  ..) พ .ศ . .... ตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


