
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน 

ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน 
 

เหตุผล 
 

            โดยที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและมีศักยภาพที่ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด อ านวย 
ความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และสามารถผลักดันประเทศ 
ให้เข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส าคัญในการน าเทคโนโลยี 
ทางการเงินมาใช้และพัฒนาต่อยอดในประเทศไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  คือ กฎหมาย 
ที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการท าธุรกรรม
ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีต่างๆ และยังเพ่ิมต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยไม่จ าเป็น อีกทั้ง บทบัญญัติ
กฎหมายบางประการได้ก าหนดหน้าที่ให้กับผู้ให้บริการทางการเงินต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
พิสูจน์ตัวตนของผู้ท าธุรกรรมกับผู้ให้บริการทางการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน อาชญากรรมร้ายแรง หรือการรักษาความมั่นคงของประเทศอันเป็นการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ แต่การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปได้ยากและสร้างต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ วิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอยู่ในความครอบครอง
ของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในบางกรณีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือการให้ข้อมูล ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว สมควรมี
กฎหมายเฉพาะเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business) ตลอดจน
การท าธุรกรรมด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือลดต้นทุนในการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ โดยรวมของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึง

บริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

      เหตุ ผลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ดสิ ท ธิและเสรีภ าพของบุ คคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถน าเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)  
มาใช้และพัฒนาต่อยอดในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถน ามา
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างแท้จริง และเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์ตัวตนของผู้ท าธุรกรรมกับผู้ให้บริการทางการเงินตามที่กฎหมายก าหนด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
อาชญากรรมร้ายแรง หรือการรักษาความมั่นคงของประเทศ อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยแล้ว 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

และการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. ....” 
 

มาตรา  ๒   พ ระราชบ ัญ ญ ัต ินี ้ให ้ใช ้บ ังค ับ ตั ้งแต ่ว ัน ถ ัด จ ากว ัน ป ระกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป 

 



๒ 
 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ อ่ืนใดในส่วนที่บัญญั ติ ไว้แล้ว 
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เทคโนโลยีทางการเงิน” หมายความว่า เทคโนโลยีใด ๆ ที่น ามาใช้เพื่อพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินและการเข้าถึงบริการของประชาชน 
“ผู้ให้บริการทางการเงิน” หมายความว่า 
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(๓) ผู้ที่ประกอบการในธุรกิจประเภทซึ่งอยู่ภายใต้ก ากับของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย  
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  

(๔) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 

(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

(๖) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน  
(๗) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลให้ทดสอบนวัตกรรมกับลูกค้าจริง 

(regulatory sandbox)    
(๘) บุคคลอื่นตามท่ีคณะกรรมการจะประกาศก าหนด  
“ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี” หมายความว่า บุคคลทีใ่ห้บริการในการพัฒนา

เทคโนโลยีทางการเงิน 
“ข้อมูล” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ 

สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  
และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการทางเทคโนโลยีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หรือ  
ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลที่ถูกระบุในข้อมูลส่วนบุคคล  
“การปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการหรือวิธีการใด ๆ 

ที่ท าให้ข้อมูลไม่สามารถน ามาใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้  



๓ 
 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ  หน่วยงานก ากับดูแล และ
หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “หน่วยงานก ากับดูแล” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและ 
การเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของ

ประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน ประกอบด้วย  
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ ง 

                     (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง 

(๔ ) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน เจ็ดคน ได้แก่  ปลัดกระทรวงการคลั ง 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุด ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน เทคโนโลยี และด้านการเงิน  
อย่างน้อยด้านละหนึ่ งคน หรือด้านอ่ืนที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาจมีมติให้เชิญ รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา 
ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการเฉพาะกิจด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญ
และมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งส าหรับวาระการประชุมที่ได้รับเชิญนั้น  



๔ 
 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่เกินเจ็ดสิบป ี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย 

(๘) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกสั่งห้ามหรือ 
เพิกถอนการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานก ากับดูแล 

 
มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

กรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  
เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอ าจได้รับแต่งตั้ งอีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



๕ 
 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๔) นายกรัฐมนตรีให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ พ้นจากต าแหน่ งก่อนวาระ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ถือว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด  
เท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการ  
ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของ 
ผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 
 

มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดท าแผนส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน  
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้   

                     (๓) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
                     (๔) ออกแนวปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้  
ให้น าความในมาตรา ๑๒ มาใช้บั งคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ 

รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 



๖ 
 

หมวด ๒ 
การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการลงทุน  

การเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน 
   

       
มาตรา ๑๕ การท าธุรกรรมดังต่อไปนี้ หากได้ท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้ด าเนินการด้วยวิธีการและเทคโนโลยีอ่ืนใด ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย  
และมีผลเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมตามแบบและวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และห้ามมิให้
ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน  
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใดเพียงเพราะว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(๑) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

(๒) ธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินของรัฐที่มี 
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(๓) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระ
เงิน 

(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ที่ประกอบการในธุรกิจประเภท
ซึ่งอยู่ภายใต้ก ากับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

(๕) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกันชีวิต การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ 

(๖) การจองซื้อหลักทรัพย์  การออกใบหลักทรัพย์  การส่งมอบหลักทรัพย์  
การจัดท าทะเบียน การซื้อขายและการโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนการจ าน าและการบังคับจ าน า
หลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  

(๗) การจองซื้อหลักทรัพย์  การออกใบหลักทรัพย์  การส่งมอบหลักทรัพย์  
การจัดท าทะเบียน การซื้อขายและการโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนการจ าน าและการบังคับจ าน า
หลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(๘) การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหลักทรัพย์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 



๗ 
 

(๙) การเรียกประชุม การประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และการออกเสียงลงคะแนน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  

(๑๐) ธุรกรรมอ่ืนที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ทั้งนี้ ธุรกรรมตามมาตรานี้ให้หมายความถึง การกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม

ในทางแพ่งและพาณิชย์ 
 

                    มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้องด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือจัดให้ผู้ใช้บริการแสดงตนหรือด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ หรือ
ยืนยันข้อเท็จจริงใด ๆ ของผู้ใช้บริการ หรือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือเงื่อนไข
ที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องด าเนินการตามกฎหมาย และหากข้อมูลที่ช่วย
ในการตรวจสอบยืนยันเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐนั้น  
มีหน้าที่ท าให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 

     ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการก าหนด   

           
มาตรา ๑๗  การแสดงตนหรือด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงินตามมาตรา ๑๖ นอกจากจะด าเนินการโดยการแสดงตนต่อหน้า
ผู้ให้บริการทางการเงินแล้ว หากท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่
ได้ด าเนินการด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก าหนด แม้มิ ได้แสดงตนต่อหน้า 
ผู้ให้บริการทางการเงินก็ให้มีผลเช่นเดียวกับการแสดงตนหรือด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงินตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๘  เพื ่อประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของประชาชน  ผู ้ให ้บริการ

ทางการเงินหรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีใดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่มิได้มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้เปิดเผย ผู้ให้บริการทางการเงินหรือ 
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีนั้นอาจขอข้อมูลที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดและมี 
การปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลแล้วจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าวได้  และให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูล  ทั้งนี้  
การเปิดเผยข้อมูล และการปกปิดข้อมูล ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมาย  
ให้ผู้ท าหน้าที่ปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่อยู่ในรายชื่อที่คณะกรรมการยอมรับมาตรฐานการ
ด าเนินการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลด าเนินการแทนได้ ทั้งนี้ มาตรฐานการด าเนินการปกปิด
ตัวตนของเจ้าของข้อมูลให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้เปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่คณะกรรมการประกาศก าหนดแล้ว หรือมอบหมายให้ผู้ท าหน้าที่
ปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่อยู่ในรายชื่อที่คณะกรรมการยอมรับมาตรฐานการด าเนินการปกปิด



๘ 
 

ตัวตนของเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ปกปิดข้อมูลก่อนเปิดเผยแทนตน ให้ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
สามารถท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การปกปิดข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยโดยมีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้ 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐได้รับค าขอ 

ให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๘ แม้ปกปิดตัวตนแล้ว มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  และเห็นว่า 
ไม่ควรเปิดเผย ผู้ขอข้อมูลอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
ปฏิเสธค าขอ และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

(๑)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง  
(๒)  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ได้ 
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐน าไปเปิดเผย 

ต่อผู้อื่น 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล 

ในความครอบครองของตนที่มิได้มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้เปิดเผยและได้มีการปกปิดตัวตนของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้สามารถกระท าได้ โดยให้น าความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง  
และวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  การส่งข้อมูลให้ผู้ท าหน้าที่ปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลซึ่งอยู่ใน

รายชื่อที่คณะกรรมการยอมรับมาตรฐานการด าเนินการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูล สามารถท าได้ 
 
มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้ผู้ ใดกระท าการใด  ๆ กับข้อมูลซึ ่งท าการปกปิดตัวตน 

ของเจ้าของข้อมูลแล้ว เพ่ือให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้  
เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือกระท าโดยสุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
   

มาตรา ๒๓  เมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ใดกระท าหรือจะกระท าการใด ๆ อันเป็น
การฝ่าผืนตามมาตรา ๒๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้นั้นระงับหรือละเว้นการกระท าเป็นการชั่วคราว และ 
(๒ ) ฟ้ องคดีต่ อศาล เพ่ื อให้ มี ค าสั่ งห้ ามมิ ให้ ผู้ นั้ นละเมิด ข้อมูลส่ วนบุ คคล  

และฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได ้
  การใช้สิทธิตาม (๑) อาจกระท าได้ก่อนการฟ้องคดีตาม (๒)   
 

มาตรา ๒๔  ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา ๒๓ (๒) 
ศาลมีอ านาจก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  



๙ 
 

 (๑) นอกจากก าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลคืนผลประโยชน์ที่ได้จาก หรือเนื่องจากการละเมิด 
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้  

 (๒) ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) ได้ ให้ศาลก าหนดค่าสินไหม
ทดแทนให้แกเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร  

 (๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพ่ือกลั่นแกล้ง หรือเพ่ือหาประโยชน์โดยมิชอบ ให้ศาล 
มีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนที่ศาลก าหนดตาม (๑) 
หรือ (๒) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) หรือ (๒) 

 
หมวด ๓ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๕  ผู้ ใดที่ ได้ข้อมูลตามมาตรา ๑๖ น าข้อมูลไปใช้นอกเหนือจาก 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท 

 
มาตรา ๒๖  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ด าเนินการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลใด

เปิดเผยหรือน าข้อมูลไปใช้โดยทุจริตและมิได้ปกปิดข้อมูลตามมาตรฐานจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนสามารถ
ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๑ และเปิดเผยแก่บุคคล

อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานในประเทศ

และต่างประเทศท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับผู้ให้บริการทางการเงินนั้น 
(๔) การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในประเทศ

และต่างประเทศท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับผู้ให้บริการทางการเงิน ตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการด าเนินงานของผู้ ให้บริการ 

ทางการเงินนั้น 
(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือหรือความเสี่ยง

ประกอบการให้บริการทางการเงิน 
(๗) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ถูกเปิดเผย 

ต่อสาธารณชนแล้ว 



๑๐ 
 

(๘) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการ
ดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว  

(๙) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
(๑๐) การเปิดเผยที่มีกฎหมายอื่นก าหนดให้ท าได ้
(๑๑) การเปิดเผยด้วยเหตุอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๒๘   ผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท  
 
มาตรา ๒๙   ในกรณีที ่ผู ้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด 

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
   
  ม าต รา  ๓ ๐    ให้ เจ้ าห น้ าที่ ข อ งรั ฐที่ ท าก าร เปิ ด เผ ย ข้ อมู ล ส่ วน บุ ค ค ล 
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยสุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ได้รับยกเว้นความรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 
    

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๑  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
 
มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการจัดให้มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และ

มาตรา ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๑๖ 

หรือมาตรา ๑๘ แต่ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งและเสนอ
แผนเตรียมความพร้อมต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
มีผลใช้บังคับและให้คณะกรรมการมีอ านาจผ่อนผันแนวปฏิบัติเป็นการชั่วคราว 
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 

.......................................... 
นายกรัฐมนตรี 


