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สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่ส าคัญในสาขาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  

กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
1. พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

ปัจจุบันได้มีการน าคริปโท
เคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการระดม
ทุนผ่านการเสนอขายโทเคน
ดิ จิ ทั ล ต่ อประชาชน  เ ป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
ร วมถึ งน า ม าซื้ อ ข ายหรื อ
แลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริป
โทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ก ากับ
หรือควบคุมการด าเนินการ
ดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งท า
ให้มีการประกอบธุรกิจหรือ 
ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท า ง
เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางการเงิน 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
แ ล ะ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ประชาชนในวงกว้าง  ดังนั้น 
เพื่อก าหนดให้มีการก ากับและ
ควบคุมการประกอบธุรกิจ
แ ล ะ ก า รด า เ นิ นกิ จ ก ร รม
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ
เพื่อรองรับการน าเทคโนโลยี

1. นิยามที่ส าคัญ 
“คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้าง

ขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลาง 
ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยน
ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้น
บนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดสทิธิของบุคคล
ในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ และก าหนดสิทธิในการได้มาซึ่ง
สินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ท้ังนี้ ตามที่ก าหนดในข้อตกลง
ระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า การประกอบธุรกิจตามประเภท 

ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์
ดิจิทัล และกิจการอื่นท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ 
ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหา
คู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถท าความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระท า
เป็นทางค้าปกติ  แต่ทั้ งนี้  ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัลที่
ประกอบด้วยศูนย์ซื้อ
ขายสินทรัพยด์ิจิทัล 
นายหน้าซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั  
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทลั  
ผู้ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
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กฎหมาย 
มาท าให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสั งคมอย่ าง
ยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพมี
เครื่องมือในการระดมทุนที่
หลากหลาย รวมทั้งประชาชน
และผู้ที่ เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่
ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ เกิดความโปร่งใสใน
การด าเนินการ และป้องกันมิ
ให้มีการน าสินทรัพย์ดิจิทัลที่
ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้
ประโยชน์หรือกระท าการใดใน
ลักษณะที่เป็นการหลอกลวง
ประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชญากรรม 
และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ค วามจ า เป็ นรี บด่ วนอั นมิ
อ าจจะหลี ก เ ลี่ ย ง ไ ด้  เพื่ อ
ประโยชน์ ในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

“นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้บริการหรือ
แสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น โดยกระท าเป็นทางค้าปกติและ
ได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน
ในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

“ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อ
บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนาม
ของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระท านอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่
รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

“ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ให้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งท าหน้าที่
กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออก และความ
ครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่าง
หนังสือช้ีชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว 

2. หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ให้ถือ
เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตามพระราชก าหนดนี้ และในกรณีที่ต้องมี
การส่งมอบ การโอน การยึดถือหรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ให้
ใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจ านวนเท่ากัน
แทนกันได้ โดยให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลตามพระราชก าหนดนี้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในกรณีที่จ าเป็นต้องค านวณราคา
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชก าหนดนี้จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบ
แทนหรือในการท าธุรกรรม แล้วแต่กรณี ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มา
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กฎหมาย 
จากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือที่ได้ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่
ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนี้เท่านั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. การก ากับและควบคุม  กล่าวถึง หน่วยงานท าหน้าที่ก ากับและควบคุม
การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่และอ านาจวางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนา ตลอดจนก ากับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชก าหนดนี้ รวมถึงการออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับค าขออนุญาต 
การอนุญาต ค าขอความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ การยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี การยื่น
ค าขอต่างๆ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ 
การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชก าหนดนี้ และการปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดนี้ โดยมีส านักงาน ก.ล.ต. ท าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชก าหนดนี้ หน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้รวมถึงการออก
ประกาศหรือค าสั่ง และการรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตลอดจนมีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระท าความผิด รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน กล่าวถึง  
   (1) การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน ต้องได้รับอนุญาต

จากส านักงาน ก.ล.ต. และให้กระท าได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือ
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กฎหมาย 
บริษัทมหาชนจ ากัด และต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ รวมถึงกรณีโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขาย
ได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชนด้วย แต่
ต้องเป็นการเสนอขายได้เฉพาะต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เง่ือนไขที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะกระท าได้
ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวนมี
ผลใช้บังคับแล้ว และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น  

   (2) การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวนการเผยแพร่ข้อมูลและการโฆษณาช้ีชวนเกี่ยวกับการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
รวมทั้งการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ท้ังนี้ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดประเภทของโทเคนดิจิทัลหรือ
ลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าว 

      (3) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาต 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

      (4) ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ เช่น  
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         - มีอ านาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวน และมีอ านาจสั่งเพิกถอนการ
อนุญาตนั้นได้ในทันที ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือช้ีชวนเป็นเท็จ หรือขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญอันอาจท าให้ผู้ลงทุนเสียหาย  

          - มีอ านาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวนเป็นการช่ัวคราว ในกรณีที่ตรวจ
พบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
และหนังสือช้ีชวนคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือช้ีชวนเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระส าคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน และ
จนกว่าจะได้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและด าเนินการอื่นใดตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว และ
หากไม่ด าเนินการตามที่ก าหนด ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งเพิกถอนการ
อนุญาตนั้นได้ 

        (5) ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดท าและส่งข้อมูลรายงานเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินและข้อมูลใดๆ ท่ีอาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
หรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

 
 
5. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กล่าวถึง 
   (1)  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



ห น้ า  6 | 47 

กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
   (2)  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมี

ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นหรือท าหน้าที่
กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

   (3) ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งให้
ความส าคัญกับการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการรองรับการประกอบธุรกิจ
และความเสี่ยงในด้านต่างๆ ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า การรักษา
ความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสีย่งท่ีเกิดจากการโจรกรรม
หรือเหตุอื่นๆ การมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและจัดให้มีการสอบบัญชีโดย
ผู้สอบบัญชีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และการมีมาตรการการรูจ้ักลกูคา้ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และมาตรการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน 

    (4) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยก
แต่ละราย และต้องเก็บรักษาทรัพย์สินแยกออกจากทรัพย์สินของตนโดยไม่อาจ
น าไปใช้เพื่อการอื่นใดได้ และทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้า  

6. การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจและการ
ห้ามการท าธุรกรรม กล่าวถึง  

   (1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจตาม
ประเภทที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในการอนุญาตรัฐมนตรีจะก าหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได้  

   (2) เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ประกอบธุรกิจที่
ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือหยุดประกอบธุรกิจ
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เกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้นั้นได้ 
และมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้ 

     (3) เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงิน
หรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่หากผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ด าเนินการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ในการนี้ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะก าหนดเง่ือนไขใดๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
ด้วยก็ได้ และหากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการ หรือ
กระท าความผิดซ้ าอีก รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
พิจารณาเพิกถอนการอนุญาต และอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการ
อนุญาตนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าก่อนก็ได้ 

     (4) เมื่อปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลใดมีฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจ
นั้นไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตได้  
ในการนี้ รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้ 
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     (5) ในกรณีที่การท าธุรกรรม การด าเนินกิจการ หรือการด าเนินการใด

เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลท าธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสั่งระงับการด าเนินกิจการหรือการ
ด าเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ และอาจ
สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได ้

7. การป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล กล่าวถึง การห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้ค ารับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโท
เคนดิจิทัล ลักษณะหรือสาระส าคัญของโทเคนดิจิทัล หรือราคาซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยประการที่น่าจะท าให้มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  

8. โทษทางอาญา กล่าวถึงการถูกลงโทษส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ตามพระราชก าหนดนี้ อาทิ 

    (1) ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือเสนอ
ขายโดยไม่กระท าผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เทา่ของราคาขายของโทเคนดิจิทัล
ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้ เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

     (2)  ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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กฎหมาย 
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

การท าธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนว โน้ มที่ จ ะปรับ เปลี่ ยน
วิธีการในการติดต่อสื่อสารที่
อาศัยการพัฒนาการทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความ
ส ะ ด ว ก  ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
วิ ธี ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ซึ่ ง มี
กฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก อันส่งผลให้ต้อง
มี ก า ร ร อ ง รั บ สถา นะทา ง
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ข้ อ มู ล ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการ
ท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐาน
เป็นหนังสือ การรับรองวิธีการ
ส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ก า ร ใ ช้ ล า ย มื อ ช่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ
รับฟังพยานหลักฐานที่ เป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น
การส่งเสริมการท าธุรกรรม
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ ห้
น่าเ ช่ือถือ และมีผลในทาง

1. นิยามที่ส าคัญ 
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่ง

และพาณิชย์ หรือในการด าเนินงานของรัฐตามที่ก าหนดในหมวด 4 
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน 

ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความ
รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏใน
รูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดย
สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา 
หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร 

“ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรอื
สัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสรา้ง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า กระบวนการพิสูจน์และ
ยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล 

ผู้ประกอบการ SME  
ที่ด าเนินกิจการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ัง
เป็นผู้รับข้อมลู และผูส้่ง
ข้อมูล และบคุคลที่เป็น
สื่อกลาง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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กฎหมาย 
กฎหมายเช่นเดียวกับการท า
ธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคย
ปฏิบัติอยู่เดิมควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท าหน้าที่วาง
นโยบายก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม
ดู แ ล ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าท่ี
ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ซึ่ งมีการ เปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้
มี ม า ต ร ฐ า น น่ า เ ช่ื อ ถื อ 
ต ล อ ด จ น เ ส น อ แ น ะ แ น ว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ทั้ ง 
ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ด้วยการมีกฎหมาย
รองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป 

“ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความว่า เครือข่าย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และการท าธุรกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

“ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมายความว่า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ที่ใช้
เพื่อที่จะท าให้เกิดการกระท าหรือการตอบสนองต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการ
ปฏิบัติการใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยปราศจากการ
ตรวจสอบหรือการแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดาในแต่ละครั้งที่มีการด าเนินการหรือ
แต่ละครั้งที่ระบบได้สร้างการตอบสนอง 

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับ
ข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

“ผู้ ส่ งข้อมูล” หมายความว่ า  บุคคลซึ่ ง เป็นผู้ ส่ งหรือสร้ างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อส่งไปตามวิธีการที่ผู้นั้นก าหนด โดย
บุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือ
สร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่
เป็นสื่อกลางส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ และได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็น
สื่อกลางส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระท าการในนามผู้อื่นใน
การส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึง
ให้บริการอื่นท่ีเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
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กฎหมาย 
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่
นานาประเทศยอมรับ 

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่ง
ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือช่ือกับข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

“เจ้าของลายมือช่ือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคล
อื่น 

“คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระท าการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับ
ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึง 
   (1) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าทั้งที่ต้องท าเป็นหนังสือ  

มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกรณีไม่ต้องท าเป็นหนังสือ ไม่มี
หลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมี
เอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศก าหนด                                                                                                                                              

  (2) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้มีการลงลายมือช่ือ หรือก าหนดผลทาง
กฎหมายกรณีที่ไม่มีการลงลายมือช่ือไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือช่ือแล้ว ถ้าใช้
วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของ
ลายมือช่ือเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ วิธีการที่เชื่อถือได้สามารถ
น ามาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โดยอนุโลม 

(3) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้มีการเก็บเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้น าเสนอ
หรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ถือว่าได้มีการ
น าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ซึ่งต้องเป็นกรณีที่
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กฎหมาย 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความ
ตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และสามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลัง 
ความถูกต้องของข้อความดังกล่าว ที่มีความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อ
ความถูกต้องของข้อความนั้น ทั้งนี้ ความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกต้อง
ของข้อความ ถ้ามีความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ
รับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
แล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้ 

(4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการ
พิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด ทั้งนี้ ความน่าเช่ือถือ
จะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง การเก็บรักษา หรือการสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

(5) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้
เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ถือว่าได้มีการเก็บ
รักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว ได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นั้นสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง มีการเก็บ
รักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นอย่างถูกต้อง และมีการเก็บรักษาข้อความส่วนท่ีระบุ
ถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและ
เวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว (ถ้ามี)  

(6) บทบัญญัติตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถน ามาใช้บังคับกับเอกสาร
หรือข้อความที่ได้มีการจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความ
ดังกล่าวท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
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กฎหมาย 
(7) การท าสัญญาอาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการเสนอเพื่อท า

สัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่ง
ถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บุคคลทั่วไปท่ีใช้ระบบข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ 
รวมถึงการเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ในการท าค าสั่ง
ผ่านระบบข้อมูลให้ถือเป็นค าเชิญชวนเพื่อท าค าเสนอ เว้นแต่การเสนอเพื่อท า
สัญญาระบุได้โดยแจ้งชัดถึงเจตนาของบุคคลที่ท าการเสนอที่จะผูกพันหากมีการ
สนองรับ ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ท าโดย
การโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคล
ธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน  

(8) ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกล่าว
อาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบุคคลที่เป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่ง
โดยวิธีใด ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้นั้น และในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและ
ผู้ รับข้อมูล ให้ถือว่า เป็นข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ของผู้ส่ งข้อมูล หากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งโดยบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนผู้ส่งข้อมูลได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าให้สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้รับ
ข้อมูลยอมที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและยินดีที่จะ
ด าเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ถ้าผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

(9) ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนา
ของผู้ส่งข้อมูลและสามารถด าเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ เว้นแต่
ผู้รับข้อมูลรู้ถึงข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินั้นไม่มีช่องทางให้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลมี
สิทธิที่จะถอนการแสดงเจตนาในส่วนท่ีเกิดจากการลงข้อมูลผดิพลาดได ้หากบคุคล
ดังกล่าวหรือผู้แทนได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อผิดพลาดโดยทันทีหลังจากที่
ตนได้รู้ถึงข้อผิดพลาดนั้น และแสดงให้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลผิดพลาดผ่านระบบ
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กฎหมาย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และบุคคลดังกล่าวหรือผู้แทนไม่ได้
ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จากสินค้าบริการ หรือสิ่งอ่ืนใดอย่างมีนัยส าคัญจากอีก
ฝ่ายหนึ่ง 

(10) การตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

- ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลไม่ได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบหรือวิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจท าได้ด้วยการ
ติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ท างานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธี
อื่นใด หรือด้วยการกระท าใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่า
ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว 

- ในกรณีที่ ผู้ ส่ งข้อมูลก าหนดเ ง่ือนไขว่ าจะถือว่ ามีการส่ งข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการ
ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว 

- ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ก าหนดเง่ือนไขดังกล่าว และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับ
การตอบแจ้งการรับนั้นภายในเวลาที่ก าหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลา
อันสมควร โดยผู้ส่งข้อมูลอาจส่งค าบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการ
ตอบแจ้งการรับและก าหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผูร้ับข้อมูลตอบแจ้งการรบั และ
หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาดังกล่าว เมื่อผู้ส่งข้อมูล
บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้
มีการส่งเลยหรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอื่นใดท่ีผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 

(11) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้
สันนิษฐานว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และในกรณีที่
การตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อก าหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่ง
ข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ่งใช้บังคับอยู่ ให้สันนิษฐาน
ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปนั้นได้เป็นไปตามข้อก าหนดทางเทคนิคท้ังหมดแล้ว 
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กฎหมาย 
(12)  การส่ งข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ ให้ถื อว่ า ได้มีการส่ ง เมื่ อข้ อมู ล

อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 
และการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล  

(13) การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ส่ง ณ ท่ีท าการงาน
ของผู้ส่งข้อมูล หรือได้รับ ณ ที่ท าการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ท าการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ท าการงานที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดกับธุรกรรมนั้นเป็นที่ท าการงาน แต่ถ้าไม่สามารถก าหนดได้ว่า
ธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับที่ท าการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาส านักงานใหญ่เป็น
สถานท่ีที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ท าการงาน
ของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่งหรือได้รับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

(14) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้ 

3. ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  
   (1) ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ ต้องมีลักษณะ  
        - ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เช่ือมโยงไปยัง

เจ้าของลายมือช่ือโดยไม่เช่ือมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่น ามาใช้ 
        - ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลส าหรับใช้สร้าง

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่มีการ
ควบคุมของบุคคลอื่น 

         - การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่
เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจพบได้ และในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การลง
ลายมือช่ือเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ 
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กฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  (2) ในกรณีมีการใช้ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือช่ือต้องใช้
ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้มีการใช้ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจใน
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระส าคัญทั้งหมด ซึ่งกระท าโดยเจ้าของ
ลายมือช่ือเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการก าหนดใน
ใบรับรอง 

  (3) ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือช่ือ ผู้ให้บริการออก
ใบรับรองต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้ด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระส าคัญ
ทั้งหมดที่ตนได้กระท าเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการ
ก าหนดในใบรับรอง โดยจัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร เพื่อให้คู่กรณีที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในการแสดงสาระส าคัญทั้งหมดจาก
ใบรับรองได้  

(4) ในการพิจารณาความเช่ือถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากร ให้
ค านึงถึงสถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่ คุณภาพของระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษา
ข้อมูลการให้บริการนั้น การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือช่ือ ที่ระบุ
ในใบรับรองและผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสม่ าเสมอ
และขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ องค์กรที่ให้การรับรองหรือ
ให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของสิ่งที่กล่าวมาแล้ว และ
กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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กฎหมาย 
(5) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มี
ใบรับรอง ต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิก
ถอนใบรับรอง และปฏิบัติตามข้อจ ากัดใดๆ ท่ีเกี่ยวกับใบรับรองตามสมควร 

(6) ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่
ต้องค านึงถึง สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สร้ างหรือใช้ลายมื อ ช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสถานที่ท าการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และส าหรับใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายใน
ประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้
ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายใน
ประเทศ เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการ
สร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่า
ระบบที่เชื่อถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเช่ือถือได้หรือไม่ ให้ค านึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบ 

4. ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  
(1)  บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและยอมรับในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน  

(2) ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ให้
ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งในวันที่รับแจ้งนั้นและให้ผู้แจ้งประกอบ
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กฎหมาย 
ธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้งดังกล่าว แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบใน
ภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอ านาจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนและน าผลการแก้ไขมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้นั้นหยุดการ
ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจนั้นนับ
แต่วันท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องและครบถว้น
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(3) ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาและตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมี
การก าหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ
ไว้ด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
ค าสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประกอบธุรกิจนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่
วันที่หยุดหรือถูกห้ามการให้บริการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งของผู้นั้น
ออกจากสารบบการรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

(4) ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวต้องขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอข้ึนทะเบียนแล้ว ให้ออกใบรับการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
เป็นหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนในวันที่ยื่นค าขอนั้น และหากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้รับขึ้นทะเบียนและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอขึ้น
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กฎหมาย 
ทะเบียนทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว และให้ผู้
ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับขึ้นทะเบียน แต่ถ้าหากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจไปพลางก่อนได้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว 

(5) ผู้ขึ้นทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
และตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้ก าหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ประกอบธุรกิจไว้ด้วย หากผู้ขึ้นทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจ ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งปรับผู้นั้นไม่เกิน 1 ล้านบาท โดย
ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดค่าปรับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด และในกรณีที่เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมีค าสัง่ให้ผู้นั้นด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสม
ได้ และถ้าผู้ถูกปรับไม่ช าระค่าปรับ ให้คณะกรรมการมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลที่มี
เขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี้ ถ้าศาล
พิพากษาให้ช าระค่าปรับ หากผู้นั้นไม่ช าระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีศาลมี
ค าพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับ แต่มิให้น ามาตรการ
กักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น และถ้าผู้กระท าผิดไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจซ้ า
อีกภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่ งปรับครั้ งแรก 
คณะกรรมการอาจมีค าสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียนนั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

(6) ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนด
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กฎหมาย 
ในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการ
สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(7) ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาประกาศที่คณะกรรมการก าหนด หรือเง่ือนไขใน
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดเรื่องการชดใช้หรือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไว้ด้วย แต่ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาต
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ ให้คณะกรรมการพิจารณามี
ค าสั่งปรับผู้นั้นไม่เกิน 2 ล้านบาท และในกรณีที่ผู้กระท าผดิไม่ด าเนินการแก้ไขตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจซ้ าอีกภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่งปรับครั้งแรก 
คณะกรรมการอาจมีค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รบัใบอนุญาตนั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

(8) พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือส านักงานที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมี
อ านาจหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือบุคคล
ใดมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการ
ให้บริการนั้น ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ  

(9) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระท าผ่านระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยผู้ที่ต้องการจะอาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ของบุคคลอื่นผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอาจแจ้งเง่ือนไข
เกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องใช้ให้บุคคล
อื่นนั้นทราบเป็นการล่วงหน้า และเมื่อได้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว ให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
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กฎหมาย 
เป็นบุคคลนั้นจริง ทั้งนี้ เง่ือนไขเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
โดยมีหลักประกันการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยสะดวกและไม่
เลือกปฏิบัติ 

(10) ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเป็นการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน และให้น าบทบัญญัติในหมวด 3 ธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ พระราช
กฤษฎีกาอาจก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะต้องปฏิบัติ และให้มีอ านาจพิจารณามีค าสั่งและ
ด าเนินการอื่นใดตามมาตรา 34 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจก็ได้ 

5. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ กล่าวถึง ค าขอ การอนุญาต การจด
ทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใดๆ 
ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้
น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด 



ห น้ า  22 | 47 

กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
3.พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์  อินเทอร์ เน็ต 
โครงข่ายโทรคมนาคม หรือ
การให้บริการโดยปกติของ
ดาวเทียมมีความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์อันอาจ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
แ ล ะ ค ว า มส งบ เ รี ยบ ร้ อ ย
ภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้
สามารถป้องกัน หรือรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่าง
ทั นท่ ว งที  สมควรก าหนด
ลั ก ษณ ะ ขอ งภ า ร กิ จ ห รื อ
บริการที่มีความส าคัญเป็น
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศทั้งหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานเอกชน ที่
จะต้องมีการป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ ยงจากภัย
คุ กคามทาง ไซ เบอร์  มิ ให้
เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
ในด้ านต่ าง ๆ รวมทั้ ง ให้มี
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบใน
การด าเนินการประสานการ

        1. นิยามที่ส าคัญ 
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรือการ

ด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
        “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การกระท าหรือการด าเนินการ 
ใด ๆ โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึง
ประสงค์ โ ดยมุ่ งหมาย ให้ เ กิ ดการประทุษร้ า ยต่ อ ระบบคอมพิ ว เ ตอร์  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       “ไซเบอร์” หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการ
หรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่าย
โทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่
คล้ายคลึงกันท่ีเชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป 
        “ประมวลแนวทางปฏิบัติ” หมายความว่า ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก าหนด 
          “เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” หมายความว่า 
เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ ที่มิชอบซึ่งกระท าการผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบ
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
          “มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” 
หมายความว่า การแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร 

- ผู้ประกอบการ SME ที่
เป็นหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ  
- ผู้ประกอบการ SME 
โดยทั่วไปท่ีมสี่วน
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

นายกรัฐมนตร ี
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กฎหมาย 
ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไม่ว่าในถานการณ์
ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็น
ภั ย ต่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง อ ย่ า ง
ร้ายแรงตลอดจนก าหนดให้มี
แผนปฏิบัติการและมาตรการ
ด้ านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ไ ซ เ บอร์ อ ย่ า งมี
เอกภาพและต่อเนื่อง อันจะ
ท า ให้การป้องกันและการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซ
เ บ อ ร์ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและ
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
         “โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของ
ตนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ 
            “หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ 

2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวถึง  
              (1 )  การจัดท านโยบายและแผน ภายใต้การด า เนินงานของ
คณะกรรมการจัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์  

   (2) หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ คณะกรรมการ
บริหารส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ กบส. 
มีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการในด้านต่างๆ 
เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ได้แก่ ด้านความมั่นคงของ
รัฐ ด้านบริการภาครัฐท่ีส าคัญ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณสุข ด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด รวมทั้งการ
ก าหนดลักษณะ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศูนย์ประสานการรักษาความมัน่คง
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กฎหมาย 
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ 

(3) ลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่  
- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญถึงระดับที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ หรือการให้บริการของรัฐด้อย
ประสิทธิภาพลง 

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามที่มีลักษณะ
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมายเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ 
และการโจมตีดังกล่าวมีผลท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโครงสร้างส าคัญทาง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ 
ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เสียหายจนไม่สามารถท างานหรือให้บริการได้ 

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในระดับวิกฤติที่  (1) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ เกิดจากการโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง จนท าให้การ
ท างานของหน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ
ที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบจนรัฐไม่สามารถควบคุมการท างานส่วนกลาง
ของระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้ หรือการใช้มาตรการเยียวยาตามปกติในการแกไ้ข
ปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยัง
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลจ านวนมาก
เสียชีวิต หรือระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ านวนมากถูก
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กฎหมาย 
ท าลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ และ (2) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบ
หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับ
ขัน หรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
การรบหรือการสงคราม ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต 
ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การ
ด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อย
หรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัย
พิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วง
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของข้อมู ลส่ วนบุคคล เป็ น
จ านวนมากจนสร้ างความ
เดือดร้อนร าคาญหรือความ
เสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล 
ส่ ว น บุ ค ค ล  ป ร ะ ก อบ กั บ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอัน
เป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว 
ท าได้โดยง่าย สะดวก และ
ร วด เ ร็ ว  ก่ อ ให้ เ กิ ด ค ว า ม
เสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  

1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระท าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก็ตาม แต่ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนิน
กิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
เมื่อเป็นกิจกรรมการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 
และการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ 

- ผู้ประกอบการ SME  
ที่ผู้จ าหน่ายสินค้าใน
ระบบระบบปกติและ
การซื้อขายในระบบ
ออนไลน ์
- ผู้ควบคมุข้อมูลส่วน
บุคคล ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  
- เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 
 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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กฎหมาย 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมี

อ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง

ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง
หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ
ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวถึง บทบาทของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อน
หรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
กระท าได้ ท้ังนี้ 

- การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าว
ได้ และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน 
มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่
เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็นไปตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็
ได้ ต้องค านึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้
ความยินยอม 
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
- ในการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใดๆ ต้องไม่มีเง่ือนไขในการ

ให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความ
จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้นๆ อย่างไร
ก็ตาม การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
ไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอน
ความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการ
ถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดย
ชอบตามที่ก าหนดไว้ แต่ถ้ากรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น  

- กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส หรือไม่มีฐานเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว อาจให้ความยินยอมโดย
ล าพังตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 มาตรา 23  และมาตรา 24 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกเหนือจากนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ เช่นเดียวกับบุคคลเป็นคนไร้
ความสามารถ และบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถท่ีต้องขอความยินยอมจาก
ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ และผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจ
กระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถน้ัน  

(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น   
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
- วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือ

เปิดเผยซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม และต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบกรณมีกีาร
เปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ 

- แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
เข้าท าสัญญา รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมไว้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้
ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 

- ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
อาจจะถูกเปิดเผย 

- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการ
ติดต่อในกรณีที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล 
สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลด้วย 

- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้

รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(4) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลจากแหลง่
อื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า แต่
ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันท่ีเก็บรวบรวมและได้รบัความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู
ส่วนบุคคล และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดร้ับยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม  

(5) ห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด  

(6) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยของเจ้าของข้อมูล จะต้องไม่ใช้หรือ
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจง้ไว้
กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

(7) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ยกเว้นเป็น
การปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้
แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วน
บุคคลแล้ว เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนเข้าท าสัญญานั้น เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกัน
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
บุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 
และเป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 

(8) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการ
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน ให้สามารถกระท าได้ 
ในกรณีที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจ
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้น เมื่อผู้ควบคุม
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมี
มาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
        3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวถึง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการด าเนินการเพื่อป้องกันสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้  

  (1) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น   
- การขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องปฏิบัติตามค าขอดังกล่าวไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ จะปฏิเสธได้
เฉพาะกรณีที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับ
ส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น  

- การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดย
อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
รวมทั้งมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
- การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ

ตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่
ต้องขอความยินยอม เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด  

- การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ จะกระท าได้ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

- การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ใน
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลร้องขอให้ด าเนินการ หรือเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลาย 
แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมด
ความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ใน
การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการคัดค้านของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไมด่ าเนินการดังกลา่ว 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญเพื่อสั่งให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

4. หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  
- จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ

สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือ
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม

กฎหมาย 
ปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้ันต่ าที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

- ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

- จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความ
จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้น
แต่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 24 (1) (4) หรือมาตรา 26 (5) (ก) (ข) 
การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

- แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายใน 
72 ช่ัวโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่
มีความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมี
ความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการ
ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า
ด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

- ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 5 (2) ที่เป็นการเฝ้า
ติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ต้อง
แต่งตั้งตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูล
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กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
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กฎหมาย 
ส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

5. หน้าท่ีของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
- การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุมการด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

- จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

- จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ยกเว้น
ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

5. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าท่ี 
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กฎหมาย 
- ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

- ตรวจสอบการด า เนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

- รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

ในปั จจุ บั น  มี รู ปแบบการ
กระท าความผิ ดที่ มี ความ
ซับซ้อนมากข้ึนตามพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและโดยที่มีการ
จัดตั้ งกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เ ศ รษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง มี
ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร ก า ห น ด
มาตรฐานและมาตรการในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ด้านความ

 1. นิยามที่ส าคัญ 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์

ที่เช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด 
และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดย
อัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่อยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจ
ประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง 

- ผู้ประกอบการทีเ่ป็น
ทั้งให้บริการ และ
ผู้ใช้บริการ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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กฎหมาย 
มั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ  

เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
   (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อ

ถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

   (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
       “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้
บริการหรือไม่ก็ตาม 

2. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กล่าวถึง บทก าหนดโทษส าหรับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในกรณีต่างๆ เช่น 

(1) การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน  

(2) การเปิดเผยโดยมิชอบซึ่ งมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าข้ึนเป็นการเฉพาะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  

(3) การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน  

( 4 )  การดั ก รั บ ไ ว้ โ ดยมิ ชอบด้ วยวิ ธี ก า รทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้
ประโยชน์ได้  

(5) การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ  

(6) การกระท าโดยมิชอบเพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้  



ห น้ า  37 | 47 

กฎหมาย เหตุผลในการออกกฎหมาย สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้รับผิดชอบตาม
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(7) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดย

ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข  

(8) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น
อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้ง
ความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  

(9) การจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดดังกล่าว  

6. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 

การประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการในปัจจุบันได้
ใช้วิธีการท าตลาดในลักษณะที่
เข้าถึงผู้บริโภค โดยการเสนอ
ขายสิ นค้ าหรื อบริ ก า รแก่
ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย 
ห รื อ ส ถ า น ที่ ท า ง า น ข อ ง
ผู้บริ โภคหรือของบุคคลอื่น 
หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่
ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ
โดยการอธิบายหรือการสาธิต
สินค้าผ่านผู้จ าหน่ายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรง การเสนอ
ขายสิ นค้ า ห รื อบริ ก า ร ใน
ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ก ล่ า ว ท า ใ ห้
ผู้บริโภคอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่

1. นิยามที่ส าคัญ 
“ขายตรง” หมายความว่า การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของ

การน าเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู่อาศัยหรือสถานท่ีท างานของผู้บริโภค
หรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่าน
ตัวแทนขายตรงหรือผู้จ าหน่ายอิสระช้ันเดียวหรือหลายช้ันแต่ไม่รวมถึงนิติกรรม
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะ
ของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่าง
โดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
จากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จ าหน่ายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือ
ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้

- ผู้บริโภค  
- ผู้จ าหน่ายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง  
ผู้ประกอบธรุกิจขาย
ตรง 
- ผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง 

นายกรัฐมนตร ี
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อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค้า
หรือรับบริการได้อย่างอิสระ
และรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมี
การประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการในลักษณะ
ของการสื่ อสารข้อมูล เพื่ อ
เสนอขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น โดย
อ า ศั ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้
ผู้ บ ริ โ ภ ค ซึ่ ง อ ยู่ ห่ า ง โ ด ย
ระยะทางแสดงเจตนาตอบ
กลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าวนั้น ซึ่งในกรณีนี้สินค้า
หรือบริการดังกล่าวอาจไม่ตรง
กั บค า กล่ า วอ้ า งต ามที่ ไ ด้
โฆษณาไว้ อีกทั้งการท าตลาด
ขายตรงและตลาดแบบตรงใน
ปัจจุบัน ได้ มีการใ ช้วิ ธีการ
ชักชวนและจัดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายใน
ธุรกิจดังกล่าว โดยตกลงจะให้
ผลประโยชน์ตอบแทนจาก
การหาผู้ เข้าร่วมเครือข่าย
ดั ง ก ล่ า ว  ซึ่ ง ค า น วณจาก

ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับ
บริการ 

“ผู้จ าหน่ายอิสระ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าหรือ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและน าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขาย
ตรงต่อผู้บริโภค 

“ตัวแทนขายตรง” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรงให้น าสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

2. การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กล่าวถึง การห้ามมิให้ผู้ใด
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงตามพระราชบัญญัตินี้  และห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคล
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่าย
ดังกล่าวซึ่งค านวณจากจ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ัน 

(1) ผู้ใดจะประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และได้
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียน โดย
แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะ 

- ต้องไม่ก าหนดให้ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะน าผู้จ าหน่าย
อิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างอื่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบ
ธุรกิจขายตรง 

 - ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขาย
ตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อ
เพื่อการใช้หรือบริโภคเอง 
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กฎหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่
เพิ่มขึ้น อันมีลักษณะเป็นการ
หลอกลวงประชาชน การท า
ตลาดสินค้ าหรือบริการใน
ลักษณะของการขายแบบเชิง
รุกดังกล่าว ท าให้ประชาชน
โดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคตก
อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แ ล ะ ไ ม่ ส ง บ สุ ข ใ น สั ง ค ม 
ประกอบกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ ใ ช้บั งคั บอยู่ ใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 - ต้องไม่บังคับให้ผู้จ าหน่ายอิสระซื้อสินค้า 
 - ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จ าหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่าง

ไม่สมเหตุผล 
 - ต้องแสดงวิธีการคิดค านวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็น

จริง หรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจน 
 - ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดแผนการจ่ายผลตอบแทนใด

ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ ให้มีผลบังคับใช้เท่าที่ เป็นธรรมแก่ 
ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไม่ใช่ลูกจ้าง 

(2) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเขา้
เป็นสมาชิก ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงจากผู้
จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างในอัตราสูงกว่าที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(3) สัญญาระหว่างผู้จ าหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ท าเป็น
หนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของ เง่ือนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่าย
ผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทน เง่ือนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
การสมัคร ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่ง
เง่ือนไขทั้งสองประการให้น ามาใช้บังคับแก่ตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างด้วย และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือ หรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจคืนจากผู้จ าหน่ายอิสระ 
ตลอดจนก าหนดระยะเวลาที่ผู้จ าหน่ายอิสระสามารถใช้สิทธิดังกล่าว  

(4) ในการน าสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค ผู้จ าหน่าย
อิสระต้องด าเนินการตามเง่ือนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้จ าหน่ายอิสระต้องร่วมรับผิดต่อ
ผู้บริโภคในความช ารุดบกพร่องของสินค้าหรือบริการที่ผู้จ าหน่ายอิสระขายให้แก่
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กฎหมาย 
ผู้บริโภคหรือความเสียหายที่ผู้จ าหน่ายอิสระนั้นได้ก่อขึ้นจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของผู้จ าหน่ายอิสระตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) เมื่อผู้จ าหน่ายอิสระใช้สิทธิคืนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุด
คู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่ซื้อไปจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรงซื้อคืนตามราคาที่ผู้จ าหน่ายอิสระได้จ่าย ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้จ าหน่ายอิสระใช้สิทธิคืน แต่ในการใช้สิทธิคืนกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลง  
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงมีสิทธิหักค่าด าเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด และมีสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาที่ผู้จ าหน่ายอสิระ
จะต้องช าระได้ 

(6) ในการเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู่
อาศัยหรือสถานที่ท างานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่
ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อนและต้องไม่กระท าการอัน
เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้ ผู้จ าหน่าย
อิสระหรือตัวแทนขายตรงต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้
จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงด้วย  

(7) ในกรณีที่มีการย้ายส านักงาน ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการย้าย และต้องส่ง
รายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(8) ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้น า
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม  
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กฎหมาย 
(9) ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบ

ธุรกิจต่อนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

2. การคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึง บทบาทของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง 
บทบาทของผู้บริโภค ผู้จ าหน่ายอิสระ และตัวแทนขายตรง ในการด าเนินการตาม
หลักการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่  

(1) ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องมีหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อขายสินค้า
หรือบริการและให้ผู้จ าหน่ายอิสระหรอืตัวแทนขายตรง มีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือบริการ และส่งมอบ
ให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือบริการ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความภาษาไทย
ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยระบุช่ือผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขาย และวันที่ส่งมอบสินค้า
หรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าว
ต้องก าหนดด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้า
หรือบริการใดที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม การซื้อขายสินค้าหรือ
บริการนั้นไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค 

(2) ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 
7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ส าหรับธุรกิจขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จ าหน่าย
อิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ แต่ไม่ใช้บังคับกับประเภท ราคาหรือชนดิ
ของสินค้าหรือบริการตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเลิก
สัญญาต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

- ส่งคืนสินค้าไปยังผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรง ในกรณีการขายตรง หรือส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ในกรณีตลาดแบบตรง 
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กฎหมาย 
- เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลา 21 วันนับแต่วันท่ีใช้

สิทธิเลิกสัญญา เว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพ  

(3) ผู้บริโภคต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง  
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี หาก
สินค้าหรือบริการนั้นบุบสลาย หรือสูญหายเพราะความผิดของผู้บริโภค หรือ
ผู้บริโภคได้ท าให้การคืนสินค้าหรือบริการกลายเป็นพ้นวิสัย เว้นแต่เป็นความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเปิดการประกอบหรือการผสมเพื่อใช้สินค้าหรือ
บริการ 

(4) ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้นภายในก าหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา แต่หากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงินตามจ านวนและภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ต้องช าระเบี้ยปรับตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ให้แก่ผู้บริโภค 

2. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กล่าวถึง  
(1) ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจขายตรง

หรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ยื่น
แผนการจ่ายผลตอบแทนพร้อมกับค าขอด้วย และในกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนการจ่ายผลตอบแทน ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นาย
ทะเบียนทราบก่อนจึงจะน าไปปฏิบัติได้ 

(2) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงต้องไม่เคยถูกเพิก
ถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ในระยะเวลา 5 ปีก่อน
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กฎหมาย 
วันยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
500,000 บาท หรือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ล้าน
บาท และมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่เป็นบุคคล
ล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เคยได้รับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และเคยเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน 

(3) ส าหรับผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดา ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรงในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม และส าหรับผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ง
เป็นนิติบุคคล ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบบตรงในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม 

(4) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
ต้องวางหลักประกัน ได้แก่ เงินสด หนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ที่ก าหนดวงเงินและ
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กฎหมาย 
รายละเอียดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงขนาดหรือประเภทของการประกอบธุรกิจก็
ได้ และให้มีการทบทวนวงเงินของหลักประกันทุก 3 ปี  

(5) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบบตรงวางหลักประกันเป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นายทะเบียนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แยกเป็นแต่ละบัญชี เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแต่ละ
ราย รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด โดยดอกผลที่เกิดจากเงินฝากดังกล่าว ให้ตกเป็นของผู้
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่วางหลักประกันนั้น 
และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

(6) ในกรณีที่มีการโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว้พร้อม
ทั้งดอกผลได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานว่าได้ช าระหนี้ท่ีเกิดขึ้นตามพระราชบัญญตันิี้
เสร็จสิ้นแล้ว แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มารับหลักประกันและดอกผลคืนภายใน 5 ปีนับแต่
วันที่โอนกิจการหรือวันที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้หลักประกันและดอกผลนั้นตกเป็น
ของแผ่นดิน 

(7) ค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายการช่ือของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ประเภท
หรือชนิดของสินค้าหรือบริการ และวิธีการขายสินค้าหรือบริการ 

(8) ค ารับประกันสินค้าหรือบริการให้จัดท าเป็นภาษาไทยและระบุถึงสทิธิ
ของผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิตามค ารับประกันที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้
ถึงเง่ือนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค ารับประกันสินค้าหรือบริการให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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กฎหมาย 
6.1 กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2561 

 การขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาด
แบบตรง ได้แก่ การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดจ้ดทะเบียนเปน็
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดย
วิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 1 ,800,000 บาทต่อปี การขายสินค้าหรือ
บริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การขายสินค้าหรือบริการของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

  

7. พระราชบัญญัติระบบการ 
ช าระเงิน พ.ศ. 2560 

ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด ขึ้ น เ พื่ อ
ประโยชน์ในการก ากับดูแล
ระบบการช าระเงินให้มีความ
เป็นเอกภาพภายใต้กฎหมาย
ฉบับเดียวกัน โดยก าหนด
มาตรการในการก ากับดูแล
ระบบการช าระเงินและบริการ
การช าระเงินด้วยการอนุญาต
หรือขึ้นทะเบียน และมีบท
ก าหนดโทษทางปกครองและ
อาญา ตลอดจนการให้ความ
คุ้มครองการช าระเงินกรณีที่
ศาลมีค าสั่งฟื้นฟูกิจการหรือสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย อันจะท าให้
ร ะ บ บ ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ขอ ง

1. นิยามที่ส าคัญ 
 “ระบบการช าระเงิน” หมายความว่า ระบบหรือกระบวนการจัดการอื่นใด

เพื่อการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช าระดุล 
 “การหักบัญชี” หมายความว่า การรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตาม

ค าสั่งการช าระเงินส าหรับน าไปค านวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือ
ลูกหนี้เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปท าการช าระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

“บริการการช าระเงิน” หมายความว่า การให้บริการสื่อการช าระเงิน หรือ
ช่องทางการช าระเงินใด ๆ ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง เพื่อช าระค่าสินค้าหรือ
ค่าบริการ หรือใช้เพื่อการโอนเงินหรือการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวล
กฎหมายอาญา 

“เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ออกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะระบุช่ือหรือไม่ก็ตาม โดยมีการช าระเงินให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพื่อน าไปใช้ช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการช าระ
ด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจ านวนเงินที่ช าระไว้ล่วงหน้า 

- ผู้ประกอบธุรกิจท่ี
ได้รับอนญุาตหรือขึ้น
ทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้  
- สมาชิกที่เป็น
ผู้ใช้บริการที่ยินยอม
ผูกพันตามหลักเกณฑ์
ในการใช้บริการระบบ
การช าระเงินท่ีมี
ความส าคญั 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
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กฎหมาย 
ประเทศเกิดเสถียรภาพและ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

“เงินรับล่วงหน้า” หมายความว่า เงินท่ีผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับได้รับไว้ล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ยอดคงค้างที่
ผู้ใช้บริการได้ให้เงินไว้ล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจโอน
เงินท่ีได้รับมาล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระ
เงินไว้ดังนี้  

 (1) การประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับจะกระท าได้
เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่น
ตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ 
ธปท. หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. ทั้งนี้ ในการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน 
รัฐมนตรี หรือ ธปท. จะก าหนดเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แล้วแต่กรณี การขอ
อนุญาต การอนุญาต และการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

(2) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจระบบการ
ช าระเงินภายใต้การก ากับแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลท าหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมี
อ านาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวท่ีมีลักษณะต้องห้าม เช่น  

- อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่มีค าสั่งยกเลิกการล้มละลาย
หรือปลดจากล้มละลาย 

-  เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

- เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และการแปลง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
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กฎหมาย 
ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็
ตาม หรือเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(3) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับใดประสงค์จะเลิก
ประกอบธุรกิจ ต้องแจ้ง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ธปท. 
ประกาศก าหนด 

 

หมายเหตุ  เนื่องจากกฎหมายแตล่ะฉบับมรีายละเอียดมาก และยังมีกฎหมายล าดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อบัญญัติ เทศบญัญัติ อีกจ านวนมาก 

นอกจากน้ี กฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองยังมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การศึกษารวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลฉบับนี้ จึงเป็นการรวบรวมจากกฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองที่ประกาศบังคับใช้ขณะที่ท าการศึกษาและรวบรวมเฉพาะในบางฉบับเทา่นั้น  

โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SME ได้ท าความเข้าใจถึงสาระส าคญัของกฎหมายหลักและกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเพิม่เตมิจากเวบ็ไซต์ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองที่บังคับใช้ล่าสุด 


