
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2544

วัตถุประสงคของกฎหมาย: 
เพื่อรับรองวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการสงเสริม
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับ
การทำธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ : 
คุมครองการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยหามมิใหปฏิเสธ ความมีผลผูกพันและการบังคับใช
ทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
กำหนดลักษณะลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจ ิท ัล
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SME ที่เกี่ยวของ ไดแก  
ผูประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวของกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งเปนผูรับขอมูล 
ผูสงขอมูล และบุคคลที่เปนสื่อกลาง 
ซึ่งกระทำการในนามผูอื่นในการสง รับ 
หรือเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่ง
โดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เกี่ยวกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น

ผูประกอบการธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
อาจถูกพักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผูประกอบการที่ประสงคประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่กอนเริ่ม
ประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนด

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
กำกับดูแล



พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

วัตถุประสงคของกฎหมาย: 
เพื่อกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําเกี่ยวกับกระทําดวย
ประการใด ๆ ใหระบบ คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือ
ทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือ ใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล 
แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือ ใชระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอัน  เปนเท็จหรือมีลักษณะ
อันลามกอนาจาร ที่กอใหเกิด ความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรม อันดีของประชาชน

สรุปสาระสำคัญ : 
กำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
มีการกระทำความผิด ใหมีอำนาจกระทำการที่จำเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด
และหาตัวผูกระทำความผิด

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจ ิท ัล
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ผูประกอบการธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
อาจถูกพักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
กำกับดูแล

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก  
ผูประกอบการที่เปนทั้งผูใหบริการ 
และผูใชบริการ รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ผูประกอบการธุรกิจที่ฝาฝนกฎหมาย 
มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี ้
ไดแก
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นที่มีมาตรการ
ปองกันการเขาถึงโดยมิชอบ การสงขอมูล
คอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือปลอมแปลง
แหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว 
หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญ
แกผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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วัตถุประสงคของกฎหมาย: เพ ื ่อให สามารถปองกัน 
หร ือร ับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรได อย างทันทวงที โดยการกำหนด
ลักษณะของภารกิจหร ือบร ิการที ่ม ีความสำคัญเปนโครงสรางพื ้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศทั ้งหนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน 
ที ่จะต องมีการปองกัน ร ับมือ และลดความเส ี ่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร ม ิ ให  เก ิดผลกระทบตอความมั ่นคงในดานตาง ๆ

สรุปสาระสำคัญ  :  
กำหนดใหม ีคณะกรรมการการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอรแห งชาติ คณะกรรมการกำกับดูแลดานความมั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร และสำนักงานคณะกรรมการการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอรแห งชาติ และออกขอกำหนด
การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร โดยให หนวยงานที ่ เก ี ่ยวข องจัดทำนโยบายและแผน การบริหารจัดการ 
กำหนดหนวยงานโครงสรางพื ้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการร ับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร

พระราชบัญญัติการร ักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร  พ.ศ. 2562 

อ ุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจ ิท ัล
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ผูประกอบหนวยงานโครงสรางพื้นฐาน 
หรือผูประกอบการโดยทั่วไปที่ไมรายงาน
ภัยคุกคาม ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดย
- คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 
- คณะกรรมการกำกับดูแลดานความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร และ
- สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ กำกับดูแล

ผูประกอบการที่เปนหนวยงานโครงสรางพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ ไดแก 
- ผูประกอบการดานความมั่นคงของรัฐ 
- ดานบริการภาครัฐที่สำคัญ 
- ดานการเงินการธนาคาร  
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  
- ดานการขนสงและโลจิสติกส 
- ดานพลังงานและสาธารณูปโภค 
- ดานสาธารณสุข 
- ดานอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก 
ผูประกอบการที่เปนหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
และผูประกอบการโดยทั่วไปที่มีสวนเกี่ยวของ
กับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร



วัตถุประสงคของกฎหมาย: 
เพ ื ่อกำหนดหลักเกณฑ กลไก หร ือมาตรการกำกับดูแลเก ี ่ยวกับ
การให ความคุ มครองขอมูลส วนบุคคล

สรุปสาระสำคัญ  :  
พระราชบัญญัติน ี ้ ได กำหนดหลักเกณฑและว ิธ ีการคุ มครองขอมูลส วนบุคคล การรวบรวมขอมูลส วนบุคคล 
การใช หร ือเป ดเผยขอมูลส วนบุคคล ส ิทธ ิ เจ าของขอมูลส วนบุคคล และกำหนดใหม ีคณะกรรมการคุ มครอง
ขอมูลส วนบุคคลขึ ้นเพื ่อกำกับดูแล โดยหากเก ิดความเส ียหายจาก การละเม ิดข อมูลส วนบุคคล 
ผู  เส ียหายสามารถรองเร ียนตอคณะกรรมการให ตรวจสอบผู ควบคุมข อมูลส วนบุคคลได

พระราชบัญญัติค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562

อ ุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจ ิท ัล
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ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทำ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลไมไดหากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม
ไวกอนหรือในขณะนั้น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล กำกับดูแล
ใหเปนไปตามกฎหมาย

ผูประกอบที่มีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

SME ที่เกี่ยวของ ไดแก 
ผูประกอบการที่มีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 
ผูประกอบการที่เปนทั้งผูซื้อสินคาและ
ผูจำหนายสินคาทั้งในระบบปกติและ
การซื้อขายในระบบออนไลน 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
และเจาของขอมูลสวนบุคคล

ผูประกอบหนวยงานโครงสรางพื้นฐาน 
หรือผูประกอบการโดยทั่วไปที่ไมรายงาน
ภัยคุกคาม ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
มีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดย
- คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 
- คณะกรรมการกำกับดูแลดานความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร และ
- สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ กำกับดูแล
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