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พระราชบัญญัติ 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติวาดวย 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
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“ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการปดอากรแสตมป  หากไดมีการชําระเงินแทนหรือ

ดําเนินการอื่นใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของรัฐซ่ึงเกี่ยวของ

ประกาศกําหนด  ใหถือวาหนังสือ  หลักฐานเปนหนังสือ  หรือเอกสาร  ซ่ึงมีลักษณะเปนตราสารนั้น   

ไดมีการปดอากรแสตมปและขีดฆาตามกฎหมายนั้นแลว  ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ของหนวยงานของรัฐดังกลาว  คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไป 

ไวดวยก็ได” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติ 

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“วิธีการที่เชื่อถือไดตาม  (๒)  ใหคํานึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใชวิธีการหรืออุปกรณในการระบุตัวบุคคล  สภาพพรอม 

ใชงานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล  กฎเกณฑเกี่ยวกับลายมือชื่อที่กําหนดไวในกฎหมาย   

ระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัว

บุคคลผูเปนส่ือกลาง  ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ  วิธีการที่ใชในการระบุตัวบุคคลในการทํา 

ธุรกรรม  วิธีการระบุตัวบุคคล  ณ  ชวงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและติดตอส่ือสาร 

ข. ลักษณะ  ประเภท  หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา  จํานวนคร้ังหรือความสม่ําเสมอในการ 

ทําธุรกรรม  ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ  ความสําคัญ  มูลคาของธุรกรรมที่ทํา  หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดตอส่ือสาร 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคส่ีของมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติวาดวย 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“ในกรณีที่มีการทําส่ิงพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งสําหรับใชอางอิง

ขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หากส่ิงพิมพออกนั้นมีขอความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  และมีการรับรองส่ิงพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนดแลว  ใหถือวาส่ิงพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับได” 
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มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๑๑   หามมิใหปฏิ เสธการรับฟ งขอมูลอิ เล็กทรอนิกส เปนพยานหลักฐาน 

ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพง  คดีอาญา  หรือคดีอื่นใด  เพียงเพราะเหตุวา 

เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น   

ใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง  เก็บรักษา  หรือส่ือสารขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา  ความครบถวน  และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ  

ลักษณะ  หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล  รวมทั้งพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับส่ิงพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒/๑  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“มาตรา  ๑๒/๑  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับกับ

เอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภายหลังดวย

วิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  และการเก็บรักษาเอกสารและขอความดังกลาวดวยโดยอนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่ง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส”  

ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนประธานกรรมการ  

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนรองประธานกรรมการ  และกรรมการอื่น 

อีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน   ดานการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  ดานนิติศาสตร  ดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ดานวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร   

และดานสังคมศาสตร  ที่ไดรับการสรรหาดานละสองคน  ทั้งนี้  ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแตละดานตอง
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มาจากภาคเอกชน  และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนกรรมการ

และเลขานุการ” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔๒/๑  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“มาตรา  ๔๒/๑  ใหคณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะอนกุรรมการที่คณะกรรมการแตงต้ังตามมาตรา  ๔๒  ใหไดรับเบี้ยประชุมและประโยชน

ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๓  ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนสวนราชการใน

สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทําหนาที่เปนหนวยงาน

ธุรการของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๑๑ ในระหวางที่จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา  ๔๓  

แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส   พ.ศ .   ๒๕๔๔   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ยังไมแลวเสร็จ  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับผิดชอบทําหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลางกอน 

ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงต้ังขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง 

ไมตํ่ากวาระดับแปดหรือเทียบเทาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร  ทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลางกอน  

จนกวาการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะแลวเสร็จ 

เพื ่อประโยชนในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสารจะสั ่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารมาปฏิบัติงานชั่วคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามความจําเปนก็ได 
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มาตรา ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันกฎหมายวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสยังไมมีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถระบุถึง

ตัวผูทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดเชนเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส  ทําใหเปนอุปสรรคตอการทําธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสท่ีตองมีการประทับตราในหนังสือเปนสําคัญ  รวมทั้งยังไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหสามารถนํา

เอกสารซ่ึงเปนส่ิงพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนตนฉบับหรือใหเปนพยานหลักฐานในศาลได    

และโดยท่ีไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๕  และกําหนดใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ี

เกี่ยวกับการวางแผน  สงเสริม  พัฒนา  และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประกอบกับปจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีการใชอยางแพรหลาย  จําเปนท่ีจะตองมีหนวยงานธุรการ

เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแล  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและเปนฝายเลขานุการ

ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  โดยสมควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส  สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทําหนาท่ีแทนศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  อันจะเปนการสงเสริมความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส  และเสริมสรางศักยภาพการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ  สมควรแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เ พ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว   จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


