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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและ
พาณิชยที่ดาํ เนินการโดยใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมทีม่ ีพระราช
กฤษฎีกากําหนดมิใหนาํ พระราชบัญญัตนิ ี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชบังคับ
ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่
กําหนดขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภค
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐ
ตามที่กําหนดในหมวด ๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ในทางแพงและพาณิชย หรือในการดําเนินงานของรัฐตามที่กาํ หนดใน
หมวด ๔
“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทาง
อิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน
และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก
หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที่กระทํา
ขึ้นโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน
“ขอความ” หมายความวา เรื่องราวหรือขอเท็จจริง ไมวาจะ
ปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอืน่ ใดที่
สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ
2
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“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ
เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข
โทรพิมพ หรือโทรสาร
“ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ
ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปน
เจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
“การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การ
สงหรือรับขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา
“ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูล
อิเล็กทรอนิกสกอนจะมีการเก็บรักษาขอมูลเพื่อสงไปตามวิธีการที่ผนู ั้น
กําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได
ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งผูส งขอมูลประสงคจะสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหและไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึง
บุคคลที่เปนสื่อกลางสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
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“บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งกระทําการใน
นามผูอื่นในการสง รับ หรือเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่ง
โดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
“ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึก
อื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสําหรับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
“เจาของลายมือชือ่ ” หมายความวา ผูซ ึ่งถือขอมูลสําหรับใชสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนาม
ตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
“คูกรณีที่เกี่ยวของ” หมายความวา ผูซ ึ่งอาจกระทําการใดๆ โดย
ขึ้นอยูกับใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิ าค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตงั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดาํ เนินงานของรัฐไมวา ในการใดๆ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติ
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ จะตกลงกันเปนอยางอื่นก็ได
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มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา ๗ หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทาง
กฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๘ ภายใตบังคับบทบัญญัตแิ หงมาตรา ๙ ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ
หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไม
เปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทาํ เปนหนังสือ มีหลักฐานเปน
หนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว
มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการลงลายมือชือ่ แลว ถา
(๑) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถ
แสดงไดวา เจาของลายมือชือ่ รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนนั้ วา
เปนของตน และ
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(๒) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการสรางหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึง
พฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูก รณี
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษา
ขอความใดในสภาพที่เปนมาแตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอ
หรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือ
วาไดมีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว
(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษา
ความถูกตองของขอความตัง้ แตการสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ
(๒) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได
ความถูกตองของขอความตาม (๑) ใหพิจารณาถึงความครบถวน
และไมมีการเปลี่ยนแปลงใดของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึก
เพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดตามปกติในการ
ติดตอสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอความ
ถูกตองของขอความนั้น
ในการวินิจฉัยความนาเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกตองของ
ขอความตาม (๑) ใหพิเคราะหถึงพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง รวมทั้ง
วัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น
มาตรา ๑๑ หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปน
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะเหตุวา
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือ
ไดหรือไมเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือ
วิธีการทีใ่ ชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะ
6
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หรือวิธีการรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ
ลักษณะหรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เกีย่ วของทั้งปวง
มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาใน
รูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการเก็บ
รักษาเอกสารหรือขอความตามที่กฎหมายตองการแลว
(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํากลับมาใชได
โดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง
(๒) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนนั้ ใหอยูใ นรูปแบบที่
เปนอยูในขณะที่สราง สง หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูใน
รูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับใหปรากฏอยาง
ถูกตองได และ
(๓) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกําเนิด ตนทาง
และปลายทางของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาที่สงหรือ
ไดรับขอความดังกลาว ถามี
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความทีใ่ ชเพียงเพื่อ
วัตถุประสงคในการสงหรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความ
ใด อาจกําหนดหลักเกณฑรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารหรือขอความนั้นได เทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรานี้
มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเปน
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ขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของ
สัญญาเพียงเพราะเหตุที่สญ
ั ญานั้นไดทาํ คําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๑๔ ในระหวางผูสง ขอมูลและผูรบั ขอมูล การแสดงเจตนา
หรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
มาตรา ๑๕ บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดยวิธีใด
ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น
ในระหวางผูสง ขอมูลและผูรบั ขอมูล ใหถอื วาเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล หากขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย
(๑) บุคคลผูม ีอํานาจกระทําการแทนผูส งขอมูลเกี่ยวกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น หรือ
(๒) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทน
ผูสงขอมูลไดกําหนดไวลวงหนาใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ
มาตรา ๑๖ ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของ
ผูสงขอมูลและชอบที่จะดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา
(๑) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ไดตกลงกับ
ผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ
(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทํา
ของบุคคลซึ่งใชวิธีการที่ผูสงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลว งรูโดยอาศัยความสัมพันธระหวาง
บุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูล
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถา
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(๑) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นมิใชของผูสงขอมูล และใน
ขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่
ไดรับแจงนั้น หรือ
(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผูรับขอมูลไดรหู รือควรจะไดรู
วาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไมใชของผูสงขอมูล หากผูร บั ขอมูลไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการที่ไดตกลงกันไวกอน
แลว
มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
ในระหวางผูสง ขอมูลและผูรบั ขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูล และสามารถ
ดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนนั้ ได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือ
ควรจะไดรูวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรบั นั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการ
สง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตาม
วิธีการทีไ่ ดตกลงกันไวกอนแลว
มาตรา ๑๘ ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ
แตละชุดเปนขอมูลทีแ่ ยกจากกัน และสามารถดําเนินการไปตามขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได เวนแตขอมูลอิเล็กทรอนิกสชุดนั้นจะซ้ํากับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรบั ขอมูลไดรหู รือควรจะไดรวู าขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ํา หากผูร ับขอมูลไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการทีไ่ ดตกลงกันไวกอ นแลว
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มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสงขอมูลไดรองขอหรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอน
หรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏในขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหรือวิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจ
ทําไดดวยการติดตอสื่อสารจากผูร ับขอมูล ไมวาโดยระบบขอมูลที่ทาํ งาน
โดยอัตโนมัตหิ รือโดยวิธีอนื่ ใด หรือดวยการกระทําใดๆ ของผูร ับขอมูลซึ่ง
เพียงพอจะแสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
แลว
(๒) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกําหนดเงื่อนไขวาจะถือวามีการสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตอเมื่อไดรับการตอบแจงการรับจากผูรบั ขอมูล ใหถอื วายัง
ไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวาผูส งขอมูลจะไดรับการตอบแจงการ
รับแลว
(๓) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดกําหนดเงื่อนไขตามความใน (๒)
และผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับนั้นภายในเวลาที่กาํ หนดหรือ
ตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิไดกําหนดหรือตกลง
เวลาไว
(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคําบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตน
ยังมิไดรับการตอบแจงการรับและกําหนดระยะเวลาอันสมควรใหผรู บั ขอมูล
ตอบแจงการรับ และ
(ข) หากผูสง ขอมูลมิไดรบั การตอบแจงการรับภายใน
ระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผูสงขอมูลบอกกลาวแกผรู ับขอมูลแลว ผูส งขอมูล
ชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมีการสงเลยหรือผูสงขอมูลอาจ
ใชสิทธิอื่นใดที่ผูสงขอมูลมีอยูได
1
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มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับ
ขอมูล ใหสันนิษฐานวาผูรบั ขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ
แลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผรู ับขอมูล
ไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูสงขอมูลไดสงมา
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นเองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตาม
ขอกําหนดทางเทคนิคที่ผูสง ขอมูลและผูรบั ขอมูลไดตกลงหรือระบุไวใน
มาตรฐานซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สงไปนั้น
ไดเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแลว
มาตรา ๒๒ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมกี ารสงเมื่อ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ผูสงขอมูล
มาตรา ๒๓ การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล
หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนนั้ ไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูล
ไดกําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูล
อื่นของผูรับขอมูลซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรบั ขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจาก
ระบบขอมูลนั้น
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ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูใน
สถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจากสถานทีท่ ี่ถือวาผูร ับขอมูลไดรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๔ การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวา
ไดสง ณ ทีท่ ําการงานของผูส งขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทาํ การงานของผูรับ
ขอมูล แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรบั ขอมูลมีที่ทาํ การงานหลายแหง ให
ถือเอาที่ทาํ การงานที่เกี่ยวของมากที่สุดกับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงาน
เพื่อประโยชนตามวรรคหนึง่ แตถาไมสามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้น
เกี่ยวของกับทีท่ ําการงานแหงใดมากที่สดุ ใหถือเอาสํานักงานใหญเปน
สถานที่ที่ไดรบั หรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทาํ การงานของผูสงขอมูลหรือผูรบั ขอมูล
ใหถือเอาถิ่นทีอ่ ยูปกติเปนสถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลขและโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอื่น
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการ
แบบปลอดภัยที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการ
ที่เชื่อถือได
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หมวด ๒
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มลี ักษณะดังตอไปนี้ใหถือ
วาเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได
(๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยง
ไปยังเจาของลายมือชื่อโดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่
นํามาใช
(๒) ในขณะสรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใช
สรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อ
โดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น
(๓) การเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
นับแตเวลาที่ไดสรางขึ้นสามารถจะตรวจพบได และ
(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
เปนไปเพื่อรับรองความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ
การเปลี่ยนแปลงใดแกขอ ความนั้นสามารถตรวจพบไดนับแตเวลาที่ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่ง ไมเปนการจํากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดที่
แสดงไดวา เปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได หรือการแสดง
พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๒๗ ในกรณีมกี ารใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย
เจาของลายมือชื่อตองดําเนินการดังตอไปนี้
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(๑) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอ มูลสําหรับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต
(๒) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชือ่ วาจะกระทํา
การใดโดยขึ้นอยูกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ
(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวา ขอมูลสําหรับใช
สรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสนั้น สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูก
เปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณี
มีความเสี่ยงมากพอที่ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโ ดยไม
สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส จะตองใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความ
ถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดย
เจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มี
การกําหนดในใบรับรอง
มาตรา ๒๘ ในกรณีมกี ารใหบริการออกใบรับรองเพือ่ สนับสนุน
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ผูใหบริการออกใบรับรองตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว
(๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและ
ความสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทัง้ หมดที่ตนไดกระทําเกี่ยวกับ
ใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง
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(๓) จัดใหมวี ิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกี่ยวของ
สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญทัง้ หมดจากใบรับรอง
ได ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง
(ข) เจาของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูล
สําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผล
ใชไดในขณะหรือกอนที่มีการออกใบรับรอง
(๔) จัดใหมวี ิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีที่เกีย่ วของสามารถ
ตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น
(ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ
(ข) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนํา
ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผล
สมบูรณใชไดและไมสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ
หรือถูกลวงรูโ ดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
(ง) ขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผใู หบริการ
ออกใบรับรองไดระบุไว
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคําบอกกลาวเมื่อ
มีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒)
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองทีท่ ันการ
(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่
ใหเจาของลายมือชื่อสามารถแจงไดตามหลักเกณฑที่กาํ หนดตามมาตรา
๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นตองสามารถ
เพิกถอนใบรับรองไดทันการ
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(๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชือ่ ถือไดในการใหบริการ
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ
และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ (๖) ใหคาํ นึงถึงกรณีดังตอไปนี้
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยที่มีอยู
(๒) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษา
ขอมูลการใหบริการนั้น
(๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อที่ระบุใน
ใบรับรอง และผูที่อาจคาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีที่เกี่ยวของ
(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ
อิสระ
(๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิ รือการมีอยูของสิ่งที่กลาวมาใน (๑) ถึง (๕)
(๗) กรณีใดๆ ทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ คูกรณีที่เกีย่ วของตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมใี บรับรอง ตองมีการ
ดําเนินการตามสมควร ดังนี้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช
หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ
(ข) ปฏิบัติตามขอจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง
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มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผล
ทางกฎหมายโดยไมตองคํานึงถึง
(๑) สถานทีอ่ อกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือ
(๒) สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศ
เชนเดียวกับใบรับรองที่ออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวได
ใชระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชือ่ ถือไดตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผล
ตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือ
ใชในประเทศ หากการสรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใช
ระบบที่เชื่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัตนิ ี้

ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมี
ความเชื่อถือไดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวาง
ประเทศและปจจัยอื่นๆ ที่เกีย่ วของประกอบดวย
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หมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แตในกรณีทจี่ ําเปนเพื่อรักษาความมั่นคง
ทางการเงินและการพาณิชย หรือเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความ
เชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพื่อปองกันความ
เสียหายตอสาธารณชน ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่
ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอนก็ได
ในการกําหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือ
ตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหกาํ หนดโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น
ในการนี้ จะกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดเปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได
กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม และนําขอมูลที่ได
รับมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตอ งแจงให
ทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผทู ี่ประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวตอง
แจงหรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกากอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
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หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนใหออกใบ
รับแจงหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานการแจงหรือการขึ้นทะเบียน
ในวันที่ไดรับแจงหรือรับขึน้ ทะเบียน และใหผแู จงหรือผูขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน แตถา
พนักงานเจาหนาที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลัง
วาการแจงหรือขึ้นทะเบียนไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอาํ นาจสั่งผูแจง
หรือผูข ึ้นทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งดังกลาว
ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาและตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ถาผูแจงหรือผูข ึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้น
ทะเบียนใหถกู ตองหรือครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการ
พิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท โดยคํานึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมีคาํ สั่งใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือ
เหมาะสมได
หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนดและถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอม
ชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
และในกรณีไมมีเจาหนาทีด่ ําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมี
อํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาล
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ปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขาย
ทอดตลาดเพือ่ ชําระคาปรับได
ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดาํ เนินการแกไขตามคําสั่งของ
คณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออก
คําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามทีไ่ ดแจงหรือขึ้นทะเบียนอีกตอไป
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตอง
ไดรับใบอนุญาต ใหผทู ี่ประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต
การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการ
สั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่
คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง
ไมเกินสองลานบาท โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
และในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคาํ สั่งใหผูนั้นดําเนินการ
ใดๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได ทั้งนี้ ใหนาํ ความในมาตรา ๓๓
วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดาํ เนินการแกไขตามคําสั่งของ
คณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ําอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออก
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ

มาตรา ๓๕ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทาง
ปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือการดําเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ ถาไดกระทําใน
รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดโดย
พระราชกฤษฎีกา ใหนําพระราชบัญญัตนิ ี้มาใชบังคับและใหถือวามีผล
โดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการทีก่ ฎหมายในเรือ่ งนั้นกําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจ
กําหนดใหบุคคลที่เกีย่ วของตองกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ หรือให
หนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบางกรณีดว ยก็ได
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวอาจกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับ
ใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนํา
บทบัญญัตใิ นหมวด ๓ และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดย
อนุโลม
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หมวด ๕
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา ๓๖ ใหมคี ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร* เปนประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูท รงคุณวุฒิที่ไดรับการสรรหาอีกจํานวนสิบสองคน โดยในจํานวนนี้
เปน ผูทรงคุณวุฒิในดานดังตอไปนี้ ดานละสองคน
(๑) การเงิน
(๒) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(๓) นิติศาสตร
(๔) วิทยาการคอมพิวเตอร
(๕) วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร
(๖) สังคมศาสตร
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน
และใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนกรรมการและ
เลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน
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[ *แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการ
โอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐๒]

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มี
อํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวของ
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราช
กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่น
ในการปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินใี้ หคณะกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
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มาตรา ๓๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา
๓๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผูท รงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตาม
มาตรา ๓๙ ใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการใหมแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนง
ใหกรรมการซึง่ ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซ ึ่งตนแทน
มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคน
หนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได
ใหนําความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ทําหนาที่
เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๔ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมแจงหรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาทีต่ ามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝาฝน
คําสั่งหามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
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มาตรา ๔๕ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินที้ กี่ ระทําโดย
นิติบุคคล ผูจดั การหรือผูแทนนิติบุคคลหรือผูซ ึ่งมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับผิดในความผิดนั้นดวย เวนแตพิสูจนไดวา
ตนมิไดรูเห็นหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
การทําธุรกรรมในปจจุบันมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดตอ
สื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีความแตกตางจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมาย
รองรับอยูใ นปจจุบันเปนอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรองรับสถานะ
ทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับการทําเปนหนังสือ
หรือหลักฐานเปนหนังสือ การรับรองวิธกี ารสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่เปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทํา
ธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยูเดิม ควรกําหนดใหมี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่วางนโยบายกําหนด
หลักเกณฑเพือ่ สงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการ
2
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ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งมีหนาที่ในการ
สงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมี
มาตรฐานนาเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
ที่เกี่ยวของ อันจะเปนการสงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะ
ที่เปนเอกรูป และสอดคลองกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT
B.E. 2544 (2001)
-------------------------

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Given on the 2nd day of December B.E. 2544
Being the 56th year of the Present Reign

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously
pleased to proclaim that,
Whereas it is deemed expedient to have a law on
electronic transactions,
And whereas this Act contains certain provisions
relating to the restriction of personal rights and freedom,
for which Section 29 incorporating Section 50 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand provides that it
can be made by virtue of the provisions of a law.
Be it therefore enacted by H. M. the King an Act,
by and with the advice and consent of the Parliament,
as follows:

Translation: INTERNATIONAL LEGAL COUNSELLORS THAILAND LTD.,
KANUNG & PARTNERS LAW OFFICES

Section 1. This Act shall be called the “Electronic
Transactions Act B.E. 2544 (A.D. 2001)”
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Section 2. This Act shall come into force after one
hundred and twenty days as from the date of its
publication in the Government Gazette.
Section 3. This Act shall apply to all civil and
commercial transactions performed by using a data
message, except the transactions prescribed by a Royal
Decree to be excluded from this Act wholly or partly.
The provisions of paragraph one do not prejudice
any law or rule enacted for consumer protection.
This Act shall apply to the transactions in
connection with the carrying out of the affairs of the State
as prescribed in Chapter 4.
Section 4. In this Act:
“transaction” means any act relating to a civil and
commercial activity or carrying out of the affairs of the
State as prescribed in Chapter 4.
“electronics” means an application of an electron
means, an electrical means, an electromagnetic means or
any other means of a similar nature including an
application of an optical means, a magnetic means or
a device in connection with an application of any of the
aforesaid means;
“electronic transaction” means a transaction in
which an electronic means is used in whole or in part;
“information” means an incident or fact
regardless of whether expressed in the form of a letter,
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number, sound, image or any other form capable of
connotation by itself or through any means;
“data message” means information generated,
sent, received, stored or processed by electronic means,
such, as electronic data interchange (EDI), electronic
mail, telegram, telex or facsimile;
“electronic signature” means letter, character,
number, sound or any other symbol created in electronic
form and affixed to a data message in order to establish
the association between a person and a data message for
the purpose of identifying the signatory who involves in
such data message and showing that the signatory
approves the information contained in such data message;
“information system” means a system of (data
message) processing by using an electronic device for
generating, sending, receiving, storing or processing
a data message;
“electronic data interchange” means the
despatch or receipt of information by an electronic from
computer to computer using an agreed standard;
“originator” means a person by whom the data
message purports to have been sent or generated prior
to storage before being sent pursuant to the method
designated by such person, whether such data message
is sent by such person, or generated in the name of or on
behalf of such person, but does not include an
intermediary with respect to that data message;
“addressee” means a person who is intended by
the originator to receive the data message and who
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receives such data message, but does not include an
intermediary with respect to that data message;
“intermediary” means a person who, on behalf of
another person, sends, receives or stores a particular data
message, including the providing of other services with
respect to that data message;
“certificate” means a data message or other
record confirming the link between a signatory and
signature creation data;
“signatory” means a person that holds signature
creation data and creates the electronic signature either
on his own behalf or on behalf of other persons;
“relying party” means a person that may act on
the basis of a certificate or an electronic signature;
“State agency” means a Ministry, Bureau,
Department, other Government agency by a different
name and having the status of a Department, a provincial
administration, a local administration and a State
enterprise established by an Act or a Royal Decree and
shall also include a juristic person, a group of persons or
a person having the power and duties to perform the
State affairs in any matter whatsoever;
“Commission” means the Electronic Transaction
Commission;
“Minister” means the Minister in charge of this
Act.
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Section 5. The provisions of Section 13 to Section
24 and the provisions of Section 26 to Section 31 may be
agreed otherwise.
Section 6. The Prime Minister shall be in charge of
this Act.

CHAPTER 1
ELECTRONIC TRANSACTIONS

Section 7. Information shall not be denied legal
effect and enforceability solely on the ground that it is in
the form of a data message.
Section 8. Subject to the provision of Section 9,
in the case where the law requires any transaction to be
made in writing, to be evidenced in writing or supported
by a document which must be produced, if the information
is generated in the form of a data message which is
accessible and usable for subsequent reference without its
meaning being altered, it shall be deemed that such
information is made in writing, is evidenced in writing or
is supported by a document.
Section 9. In the case where a person is to enter
a signature in a writing, it shall be deemed that such data
message bears a signature if:
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(1)

the method used is capable of identifying the

signatory and indicating that the signatory has approved
the information contained in such data message as being
his own; and
(2)

such method is a reliable one and

appropriate for the purpose for which the data message
is generated or sent, having regard to the surrounding
circumstances or an agreement between the parties.
Section 10. In the case where the law requires
that any information be presented or retained in its
original form as an original document, if such information
is presented or retained in the form of data message
pursuant to the following requirements, it shall be deemed
that such information is presented or retained as an
original document under the law:
(1)

a reliable method is used with the data

message to assure the integrity of the information from
the time when it is generated in its final form; and
(2)

the information is capable of being

subsequently displayed.
The integrity of the information under (1) shall be
determined by having regard to its completeness and
unalteration, apart from the addition of any endorsement
or record or any change which may arise in the normal
course of communication, storage or display of the
information, which does not affect the integrity of that
information.
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In determining the method used for assuring the
integrity of the information under (1), all relevant
circumstances must be taken into consideration, including
the purpose for which such information is generated.
Section 11. The admissibility of a data message
as an evidence in the legal proceedings shall not be
denied solely on the grounds that it is a data message.
In assessing the evidential weight of a data
message whether it is reliable or not, regard shall be had
to the reliability of the manner in which or the method by
which the data message was generated, stored or
communicated, the manner in which or the method by
which the completeness and integrity of the information
was maintained, the manner in which or the method by
which the originator was identified or indicated, including
all relevant circumstances.
Section 12. Subject to the provision of Section
10, in the case where the law requires that certain
documents or information be retained, if such retention
is made in the form of a data message pursuant to the
following requirements, it shall be deemed that such
document or information is retained pursuant to the
requirements of the law:
(1)

that data message is accessible so as to be

usable for subsequent reference without its meaning
being altered;
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(2)

that data message is retained in the format

in which it was generated, sent or received, or in a format
which can be demonstrated to represent accurately the
information generated, sent or received; and
(3)

the information, if any, which specifies the

source, origin and destination of a data message including
the date and time sent or received, is retained.
The provisions of paragraph one shall not apply to
the information the sole purpose of which is to enable the
data message to be sent or received.
The State agency responsible for retaining any
document or information may prescribe additional details
with respect to the requirement in retaining such
document or information insofar as they are not contrary
to the provisions of this Section.
Section 13. An offer or acceptance in entering
into a contract may be expressed by means of a data
message.

A contract shall not be denied legal effect

solely on the grounds that such offer or acceptance is
made in the form of a data message.
Section 14. As between the originator and the
addressee of a data message, a declaration of will or
notice may be made in the form of a data message.
Section 15. Whoever sends a data message by
whatever means, it shall be deemed that the data
message belongs to such person.
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As between the originator and the addressee,
a data message is deemed to be that of the originator if
it is sent by:
(1)

a person who is authorized to act on behalf

of the originator in respect of that data message; or
(2)

an information system programmed to

operate automatically in advance, by the originator or
a person authorized to act on behalf of the originator.
Section 16. The addressee is entitled to regard
a data message as being that of the originator and shall
also be entitled to act pursuant to such data message if:
(1)

the addressee has properly applied

a procedure previously agreed with the originator to verify
whether the data message was that of the originator; or
(2)

the data message received by the addressee

results from an act of a person who uses a method which
is used by the originator to identify data message as his
own and to which that person has gained access through
the relationship with the originator or person who is
authorized to act on behalf of the originator.
The provisions of paragraph one shall not apply if:
(1)

as of the time when the addressee has

received notice from the originator that the data message
is not that of the originator and, at the same time, the
addressee had a reasonable time to verify the facts to
which the notice relates; or
(2)

in a case pursuant to paragraph one (1), at

any time when the addressee knew or should have

3

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544

6

known, had the addressee exercised reasonable care or
used any agreed procedure, that the data message was
not that of the originator.
Section 17. In the case of Section 15 or Section
16 paragraph one, as between the originator and the
addressee, the addressee is entitled to regard the data
message as received as being what the originator
intended to send and to act on that assumption on the
data message unless the addressee knew or should have
known, had the addressee exercised reasonable care or
used any agreed procedure, that the transmission resulted
in any error in the data message as received.
Section 18. The addressee is entitled to regard
each data message received as a separate data message
and to act on that assumption with respect to each data
message except to the extent that it duplicates another
data message and the addressee knew or should have
known, had the addressee exercised reasonable care or
used any agreed procedure, that the data message was
a duplicate.
Section 19. In the case where an acknowledgement
of receipt of a data message is required whether at the
request of the originator or as agreed with the addressee
before or at the time of sending such data message or as
appeared in that data message, the following rules shall
apply:
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(1)

where the originator has not agreed that the

acknowledgement be given in a particular form or by
a particular method, an acknowledgement may be given
by any communication by the addressee, whether by an
automated information system or by any other method, or
by any conduct of the addressee sufficient to indicate to
the originator that the addressee has received the data
message.
(2)

where the originator has stated a condition

that the data message shall be regarded as having been
sent only upon receipt of an acknowledgement by the
addressee, it shall be deemed that the data message has
never been sent, until the originator has received the
acknowledgement.
(3)

where the originator has not stated such

a condition under paragraph (2) and the originator has
not received the acknowledgement within the time
specified or agreed or, if no time has been specified or
agreed, within a reasonable time, the originator:
(a)

may give notice to the addressee

stating that no acknowledgement has been received and
specifying a reasonable time by which the
acknowledgement must be made by the addressee; and
(b)

if the acknowledgement is not received

by the originator within the time specified in subparagraph
(a), may, upon notice to the addressee, treat the data
message as though it had never been sent, or exercise
any other rights it may have.
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Section 20. Where the originator receives the
addressee’s acknowledgement of receipt it is presumed
that the related data message was received by the
addressee. That presumption does not imply that the
data message received by the addressee corresponds to
the data message sent by the originator.
Section 21. Where the received acknowledgement
states that the related data message received by the
addressee met the technical requirements, either agreed
upon by the originator and the addressee or set forth in
the applicable standards, it is presumed that those
requirements have been met.
Section 22. The dispatch of a data message is
deemed to occur when such data message enters an
information system outside the control of the originator.
Section 23. The receipt of a data message is
deemed to occur from the time when such data message
enters an information system of the addressee.
If the addressee has designated an information
system for the purpose of receiving data message
specifically, it shall be deemed that the receipt of a data
message occurs at the time when the data message
enters the designated information system. However, if
such data message is sent to an information system of the
addressee that is not the designated information system,
it shall be deemed that the receipt of a data message
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occurs at the time when the data message is retrieved
from that information system.
The provision of this section applies
notwithstanding that the place where the information
system is located may be different from the place where
the data message is deemed to be received by the
addressee under Section 24.
Section 24. The dispatch or the receipt of a data
message shall be deemed to be dispatched at the place
where the originator has its place of business or received
at the place where the addressee has its place of
business, as the case may be.
If the originator or the addressee has more than
one place of business, it shall be deemed that the place of
business is that which has the closest relationship to the
underlying transaction for the purpose of paragraph one.
However, if it is unable to determine that which place of
business has the closest relationship to the underlying
transaction, it shall be deemed that the principal place of
business is the place where such data message is received
or dispatched.
If the originator or the addressee does not have
a place of business, it shall be deemed that his habitual
residence is the place where a data message is received
or dispatched.
The provisions of this section shall not apply to the
dispatch and receipt of a data message by telegramme
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and telex or by any other means of communication
prescribed in the Royal Decree.
Section 25. Any electronic transaction made in
accordance with the security procedure prescribed in the
Royal Decree is presumed to be made by a reliable
method.

CHAPTER 2
ELECTRONIC SIGNATURES

Section 26. An electronic signature is considered
to be a reliable electronic signature if it meets the
following requirements:
(1)

the signature creation data are, within the

context in which they are used, linked to the signatory
and to no other person;
(2)

the signature creation data were, at the time

of signing, under the control of the signatory and of no
other person;
(3)

any alteration to the electronic signature,

made after the time of signing, is detectable; and
(4)

where a purpose of the legal requirement for

a signature is to provide assurance as to the completeness
and integrity of the information and any alteration made to
that information after the time of signing is detectable.
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The provision of paragraph one does not limit that
there is no other way to prove the reliability of an
electronic signature or the adducing of the evidence of the
non-reliability of an electronic signature.
Section 27. Where signature creation data can be
used to create a signature that has legal effect, each
signatory shall:
(1)

exercise reasonable care to avoid

unauthorized use of its signature creation data;
(2)

without undue delay, notify any person that

may reasonably be expected by the signatory to rely on or
to provide services in support of the electronic signature if:
(a)

the signatory knows or should have

known that the signature creation data have been lost,
damaged, compromised, unduly disclosed or known in the
manner inconsistent with their purpose;
(b)

the signatory knows from the

circumstances occurred that there is a substantial risk
that the signature creation data may have been lost,
damaged, compromised, unduly disclosed or known in the
manner in consistent with their purpose;
(3)

where a certificate is issued to support the

electronic signature, exercise reasonable care to ensure
the accuracy and completeness of all material
representations made by the signatory which are relevant
to the certificate throughout its life-cycle, or as specified
in the certificate.
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Section 28. Where a certification service is
provided to support an electronic signature that may be
used for legal effect as a signature, that certification
service provider shall perform as follows:
(1)

act in accordance with representations made

by it with respect to its policies and practices;
(2)

exercise reasonable care to ensure the

accuracy and completeness of all material representations
made by it that are relevant to the certificate throughout
its life-cycle, or as specified in the certificate;
(3)

provide reasonably accessible means which

enable a relying party to ascertain in all material
representations from the certificate in the following
matters:
(a)

the identity of the certification service

(b)

that the signatory that is identified in

provider;
the certificate had control of the signature creation data at
the time when the certificate was issued;
(c)

that signature creation data were valid

at or before the time when the certificate was issued;
(4)

provide reasonably accessible means which

enable a relying party to ascertain from the certificate or
otherwise as follows:
(a)

the method used to identity the

signatory;
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(b)

any limitation on the purpose or value

for which the signature creation data or the certificate
may be used;
(c)

that the signature creation data are

valid and have not been lost, damaged, compromised,
unduly disclosed or known in a manner inconsistent with
their purpose;
(d)

any limitation on the scope or extent

of liability stipulated by the certification service provider;
(e)

the availability of the means for the

signatory to give notice upon the occurance of the events
pursuant to Section 27 (2); and
(f)
(5)

a timely revocation service is offered;

where services under subparagraph (4) (e)

are offered, provide a means for a signatory to give notice
pursuant to Section 27 (2) and, where services under (4)
(f) are offered, ensure the availability of a timely
revocation service;
(6)

utilize trustworthy systems, procedures and

human resources in performing its services.
Section 29. In determining whether any systems,
procedures and human resources under Section 28 (6) are
trustworthy, regard shall be had to the following factors:
(1)

financial and human resources, including

existence of assets;
(2)
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(3)

procedures for processing of certificates and

applications for certificates and retention of records in
connection with the provision of such services;
(4)

availability of information on the signatories

identified in certificates and on the potential relying
parties;
(5)

regularity and extent of audit by an

independent body;
(6)

the certification issuing organizations or

certification service provider with respect to the practice
or existence of the factors specified in subparagraphs (1)
to (5);
(7)

any other factor prescribed by the

Commission.
Section 30. A relying party is required to do the
following:
(1)

take reasonable steps to verify the reliability

of an electronic signature;
(2)

where an electronic signature is supported by

a certificate, take reasonable steps to:
(a)

verify the validity, suspension or

revocation of the certificate; and
(b)

observe any limitation with respect to

the certificate.
Section 31. A certificate or an electronic signature
shall be deemed to be legally effective without having to
consider:
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(1)

the geographic location where the certificate

is issued or the electronic signature created or used; or
(2)

the geographic location of the place of

business of the issuer of the certificate or signatory.
A certificate issued in a foreign country shall have
the same legal effect as a certificate issued in the country
if the level of reliability used in issuing such certificate is
not lower than as prescribed in this Act.
An electronic signature created or used in a foreign
country shall have the same legal effect in the country as
an electronic signature created or used in the country if
the level of reliability used in creating or using such
electronic signature is not lower than as prescribed in this
Act.
In determining whether which certificate or
electronic signature offers reliability pursuant to paragraph
two or paragraph three, regard shall be had to recognized
international standards and any other relevant factors.

CHAPTER 3
SERVICE BUSINESS RELATING TO
ELECTRONIC TRANSACTIONS

Section 32. Persons shall have the right to
operate service business relating to electronic transaction.
In the event where it is necessary to maintain financial
and commercial stability, or for benefit of strengthening
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the credibility and acceptance of electronic transactions
system, or to prevent damage to the public, a Royal
Decree prescribing the service business relating to
electronic transaction which shall be subject to prior
notification, registration or licence shall be issued.
As to which case would require notification,
registration or licence under paragraph one, the
determination shall be taken based on the
appropriateness of damage prevention in accordance with
degree of severity of the impact which may occur from
such business operation.
For this purpose, any particular State agency may
be designated by such Royal Decree to be the responsible
supervisory agency.
Prior to the proposal of the issuance of the Royal
Decree under paragraph one, a public hearing shall be
conducted as it may be deemed proper and the
information to be derived therefrom shall be taken into
account.
Section 33. In the event where there is a Royal
Decree prescribing the service business relating to
electronic transactions which shall be subject to prior
notification or registration, the person wishing to operate
such business shall notify, or apply for registration with
the competent official as prescribed in the Royal Decree
prior to the commencement of such business operation.
The rules and procedures for notification or
registration under paragraph one shall be as prescribed in
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the Royal Decree. When the competent official under the
Royal Decree is notified or accepts the registration, he or
she shall isue a certificate of notifiation or a certificate of
registration as evidence of the notification or registration
on the date of notification or registration. The person
making notification or applying for registration can
operate such business as from the date of the notification
or registration. If, subsequently, the competent official
under the Royal Decree finds out that the notification or
the registration has been made inaccurately or
incompletely, the competent official shall have the power
to order the person having made the notification or having
applied for the registration to correct or complete it within
seven days from the receipt date of such order.
In operating the business, the person having made
the notification or having applied for the registration
under paragraph one shall comply with the rules
prescribed in the Royal Decree and those prescribed by
the Commission.
If the person having made the notification or having
applied for the registration under paragraph one fails to
correct the inaccurate or incomplete notification or
registration under paragraph two, or violates or fails to
comply with the rules for the business operation under
paragraph three, the Commission shall consider and issue
an order imposing an administrative fine not exceeding
one million Baht, taking into account the severity of the
offence and, in case where it deems fit, the Commission
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may issue an order requiring such person to take any
corrective action as appropriate.
The rules used for determination to impose an
administrative fine shall be as prescribed by the
Commission. If the person subject to administrative fine
fails to make payment, the provisions relating to the
administrative execution under the law on administrative
procedure shall apply mutatis mutandis. In case where
there is no official to proceed with the execution in
accordance with such order, the Commission shall be
empowered to bring a lawsuit before the Administrative
Court to enforce payment of the fine. In this connection,
if the Administrative Court has a view that the order
imposing the fine is lawful, the Administrative Court shall
be empowered to try and adjudicate the case and order
the seizure or attachment of the property for sale by
auction to pay for the fine.
In case where the person committing the offence
under paragraph four fails to make correction in
accordance with the order of the Commission or repeats
the offence, the Commission shall be empowered to issue
an order prohibiting such person from further operating
the business as notified or registered.
Section 34. In case where a Royal Decree is
issued prescribing the service business relating to
electronic transactions which shall be subject to prior
licence, the person wishing to operate such business shall
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apply for such licence with the competent official as
prescribed in the Royal Decree.
The qualifications of the applicant for the licence,
the rules and procedures for applying for the licence, the
licence issuance, the licence renewal, the return of the
licence, the suspension or revocation of the licence shall
be as prescribed in the Royal Decree.
In operating the business, the person who has
obtained the licence under paragraph one shall comply
with the rules prescribed in the Royal Decree and those
prescribed by the Commission or conditions stipulated in
the licence.
In case the person who has obtained the licence
violates or fails to comply with the rules for operating the
service business relating to electronic transactions under
paragraph three, the Commission shall be empowered to
consider and issue an order imposing an administrative
fine not exceeding two million Baht, taking into account of
the severity of the offence. In case where it deems fit,
the Commission may issue an order requiring such person
to take any corrective action as appropriate. In this
connection, the provisions of section 33, paragraph five,
shall apply mutatis mutandis.
If the person committing the offence under
paragraph four fails to make correction in accordance with
the order of the Commission or repeats the offence, the
Commission shall be empowered to issue an order
revoking the licence.
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CHAPTER 4
ELECTRONIC TRANSACTIONS
IN THE PUBLIC SECTOR

Section 35. An application, permission,
registration, administrative order, payment, notification or
any legal action taken against or by a State agency shall,
if made in the form of data message in accordance with
the rules and procedures prescribed by the Royal Decree,
be governed by this Act and shall have the same legal
effect as those undertaken in accordance with the rules
and procedures provided by law governing such particular
matter. For this purpose, the Royal Decree may also
require the person concerned to act or refrain from acting
or require the State agency to issue rules prescribing
details in certain cases.
In issuing the Royal Decree under paragraph one,
such Royal Decree may require the person operating the
service business relating to electronic transactions to
notify or apply for registration or licence, as the case may
be, prior to the commencement of the business operation.
In this case, the provisions of Chapter 3 and the relevant
penalty provisions shall apply mutatis mutandis.
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CHAPTER 5
ELECTRONIC TRANSACTIONS COMMISSION

Section 36. There shall be the Electronic
Transactions Commission which consists of the Minister of
Information and Communication Technology* acting as
the Chairman and the other twelve members appointed by
the Cabinet from qualified persons, provided that, two
qualified persons must be from each of the following fields:
(1)

finance;

(2)

electronic commerce;

(3)

law;

(4)

computer science;

(5)

science or engineering;

(6)

social science.

Provided that each qualified person from each field
must be from the private sector and the Director of the
National Electronics and Computer Technology Center,
National Science and Technology Development Agency,
shall be a member and secretary.
The rules and procedures in selecting and
nominating the qualified persons to the Cabinet for their
consideration to appoint to be the Commission under
paragraph one must be in accordance with the rules
prescribed by the Minister.
The secretary shall appoint no more than two
persons as assistant secretaries.
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[*Amended by The Royal Decree Amending Provisions of
Laws to be Consistent with the Transfer of Powers and
Duties of State Agencies in Complying with the Act on
Organization of Ministries, Sub-Ministries and
Departments, B.E. 2545, B.E. 2545 Section 102.]
Section 37. The Electronic Transaction
Commission shall have the following authorities and
duties:
(1)

To make recommendation to the Cabinet to

lay down policies for promotion and development of
electronic transactions including solving relevant problems
and obstacles;
(2)

To monitor and supervise the operation of

service business relating to electronic transactions;
(3)

To make recommendation or give advice to

the Minister to issue Royal Decrees pursuant to this Act.
(4)

To issue rules or notifications relating to

electronic signature in compliance with this Act or the
Royal Decrees issued pursuant to this Act.
(5)

To perform any other act in compliance with

this Act or other laws.
In performing acts under this Act, the Commission
shall be an official under the Penal Code.
Section 38. A qualified member shall hold the
position for a term of three years.
A retired member may be re-appointed for no more
than two consecutive terms.
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Section 39. Other than retirement by rotation
under Section 38, a qualified member shall be discharged
from the position upon:
(1)

death;

(2)

resignation;

(3)

being removed by the Cabinet due to

misbehavior, negligence or dishonesty, or lack of
competence;
(4)

being an incompetent or quasi-incompetent

person;
(5)

having been imprisoned by a final judgement,

except in a case where an offence committed through
negligence or a petty offence.
Section 40. In case where a qualified person is
discharged from the position under section 39, it shall be
deemed that the Commission consists of the remaining
members and a new member must be appointed to fill
such vacancy within sixty days from the date the member
is discharged from the office.
The member appointed to fill such vacancy shall
remain in office for the balance of the term of the
replaced member.
Section 41. The quorum of the Commission’s
meeting shall consist of no less than one-half of the total
number of its members.
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If the Chairman is not present at the meeting or is
unable to perform his duty, the Commission shall elect
one of its members to act as the Chairman of the
meeting.
A decision of the meeting shall be made by
a majority votes. Each member shall have one vote.
In case of a tied vote, the Chairman shall have a second
or casting vote.
Section 42. The Commission shall have the power
to appoint a sub-committee to consider or perform any
act on behalf of the Commission.
The provision of Section 41 shall apply to a meeting
of the sub-committee mutatis mutandis.
Section 43. The National Electronics and
Computer Technology Center, National Science and
Technology Development Agency shall be the secretariat
of the Commission.
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CHAPTER 6
PENALTIES

Section 44. Any person operating the service
business relating to electronic transactions without
notifying or applying for registration with the competent
official as prescribed by the Royal Decree under Section
33, paragraph one, or in violation of the prohibition order
to operate business of the Commission pursuant to
Section 33, paragraph six, shall be liable to imprisonment
for a term of not more than one year, or to a fine of not
more than one hundred thousand Baht, or both.
Section 45. Any person operating the service
business relating to electronic transactions without
acquiring a license pursuant to Section 34 shall be liable
to imprisonment for a term of not more than two years, or
to a fine of not more than two hundred thousand Baht, or
both.
Section 46. All offences under this Act, if
committed by a juristic person, the manager or
representative of the juristic person or the person
participating in the operation of that juristic person shall
also be liable to such offence, unless such person can
prove that he did not know about such offence or did not
participating in committing such offence.
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Countersigned by:
Pol. Lieutenant Colonel Taksin Shinawatre
Prime Minister

Note:- The reasons for promulgation of this Act are as
follows: At present, the communication methods are likely
to be adjusted based on the development of the electronic
technology which is convenient, fast and efficient.
However, the methods of such electronic transactions are
greatly different from those of transactions supported by
existing laws. This results in the necessity to provide
legal recognition of data messages by treating them the
same as the message made or evidenced in writing,
recognition methods of dispatch and receipt of data
messages, use of electronic signatures, including the
evidential admissibility of data messages, aiming to
promote the reliability of electronic transactions to enable
them to have the same legal effect as that given to
transactions made by traditional means. The Electronic
Transactions Commission should also be set up to lay
down policies and prescribe rules to promote electronic
transactions to monitor the business operation of
electronic transactions. Its duties shall include to promote
the development of technology to monitor the
development of technology which is constantly changing,
so that the reliable standards can be achieved. In addition,
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it is to give advice to resolve problems and obstacles in
order to promote the use of electronic transactions
domestically and internationally. The foregoing can be
achieved by adopting a law in line with internationally
recognised standard. It is, therefore, necessary to
promulgate this Act.
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