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ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ 
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... 

 
 ด้วยบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นบริการที่มีความสำคัญต่อการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นขั ้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
บริการเกี ่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยการกำหนดลักษณะหรือประเภทของ 
การประกอบธุรกิจบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบริการ เพื่อให้ระบบ
ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ตลอดจนเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และการยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 พระราชกฤษฎีกานี้ มิได้เป็นการจำกัดให้นำเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งมาใช้เป็นการเฉพาะหรือกีดกัน
ความมีผลทางกฎหมายของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๔/๓ และ
มาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี ่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
บริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....” 
 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า กระบวนการพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล 
“ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความว่า เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างบุคคลใด ๆ หรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และการทำธุรกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

“ไอเดนทิตี” (identity) หมายความว่า คุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลซ่ึง
เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลภายใต้บริบทท่ีกำหนด 

“บริการพิสูจน์ตัวตน” (Identity Proofing Service) หมายความว่า บริการท่ีประกอบด้วยกระบวนการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไอเดนทิตี และการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับข้อมูล
เก่ียวกับไอเดนทิตีนั้น 
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“บริการสิ ่งที ่ใช้ยืนยันตัวตน” (Authenticator Management Service) หมายความว่า บริการท่ี
ประกอบด้วยกระบวนการเชื่อมโยงไอเดนทิตีของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้วเข้ากับสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน 
และการบริหารจัดการสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตนนั้น 

“บริการยืนยันตัวตน” (Authentication Service) หมายความว่า บริการท่ีประกอบด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน เพ่ือยืนยันไอเดนทิตีของบุคคลท่ีใช้สิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตนนั้น 

“บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื ่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” (Digital Identity Platform 
Service) หมายความว่า บริการเครือข่ายหรือระบบเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ท้ังนี้ ไม่รวมถึงบุคคลท่ีเป็นสื่อกลาง 

“ผ ู ้ประกอบธ ุรก ิจ” หมายความว ่า ผ ู ้ประกอบธ ุรก ิจบร ิการที ่ ได ้ร ับอนุญาตหรือจดแจ้งตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้้ซ่ึง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 มาตรา ๔ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์เป็นผู้ร ับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ มิให้ใช้บังคับกับบริการดังนี้ 

(๑) บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

(๒) บริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลใช้เพ่ือประโยชน์
ภายในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น โดยไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลภายนอก  

(๓) บริการพิสูจน์ตัวตนท่ีไม่ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานแสดงตน และการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวบุคคล 
(๔) บริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ  

แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ 
(๕) บริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กำหนด 
 

 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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หมวด ๑  
บทท่ัวไป 

 
 มาตรา ๗ การให้บริการเก ี ่ยวกับระบบการพิส ูจน ์และยืนยันต ัวตนนอกจากต้องปฏิบัต ิตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือสำนักงานประกาศ
กำหนด และเง่ือนไขในใบอนุญาตด้วย 
 
  มาตรา ๘ เมื่อบุคคลได้อาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกานี้ และได้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัลตามเง่ือนไขเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีได้แจ้งให้บุคคลอ่ืนนั้น
ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ให้สันนิษฐานว่าบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นบุคคลนั้นจริง 
        การพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ได้ทำผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีใช้เพื่อประโยชน์
ภายในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น เมื่อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และได้มีการตรวจรับรอง
โดยหน่วยตรวจรับรองท่ีสำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้สันนิษฐานว่าบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
เป็นบุคคลนั้นจริง 
 
 มาตรา ๙ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรา ๘ ต้องมีกระบวนการอย่างน้อย ดังนี้  

(๑) การพิสูจน์ตัวตน 
(๒) การออกและบริหารจัดการสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน 
(๓) การยืนยันตัวตน 

          สำนักงานอาจออกประกาศเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี ่ยวกับการดำเนินการตาม 
วรรคหนึ่งได้ 
 
 มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดทำข้อตกลงหรือกระทำการใด ๆ อันมีผลเป็นการกีดกันหรือ
ขัดขวางการให้บริการ หรือทำให้เกิดความไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือทำให้เกิดการผูกขาดใน
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 
 

หมวด ๒ 
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

 
 มาตรา ๑๑ คณะกรรมการโดยคำแนะนำของสำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลดังต่อไปนี้ เป็นบริการท่ีต้องขออนุญาต 

(๑) บริการพิสูจน์ตัวตน 
(๒) บริการสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน  
(๓) บริการยืนยันตัวตน  
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(๔) บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(๕) บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง

หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสาธารณชน 
 

 มาตรา ๑๒ สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัลที่มีลักษณะการให้บริการตามมาตรา ๑๑ ที่เป็นบริการซึ่งมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการให้บริการและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นบริการท่ีต้องจดแจ้งกับสำนักงาน 

(๑) ไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือมีความเสี่ยงที่จะขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการหรือสำนักงาน หรือ 

(๒) อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั ่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ ความน่าเชื ่อถือหรือ 
การยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภค 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 

 มาตรา ๑๓ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะกระทำได้
เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด โดย
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหรือได้รับการจดแจ้งจากสำนักงาน 
          ในการนี้ สำนักงานจะประกาศกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนในการถือหุ้นหรือจำนวนทุนจดทะเบียนซึ่งชำระ
แล้วด้วยก็ได้ 
 
 มาตรา ๑๔ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการหรือเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและ 
ยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันท่ีมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากล้มละลาย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ 

วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือรับของโจร ไม่ว่าจะมี
การรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

(๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคย
เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำ
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง 

(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลที ่เคยถูกสั ่งห้ามประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือจดแจ้งและยังไม่พ้นกำหนด
ห้าปีนับถึงวันแจ้งให้ทราบ  



๕ 
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(๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกในความผิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยมิได้รับอนุญาตหรือจดแจ้ง 

(๘) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 

 มาตรา ๑๕ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ให้ยื่นแบบการขอรับใบอนุญาต พร้อม
ด้วยเอกสารดังต่อไปนี้แก่สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(๒) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และการยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล  
(๓) ผลการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความเสี่ยงในการให้ บริการ รวมทั้งแผน ฉุกเฉินรองรับ

กรณีเกิดปัญหา 
(๔) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง  
(๕) ระบบการควบคุมภายใน  
(๖) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งอย่างน้อย ต้องมีมาตรฐาน

ตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
(๗) แผนฉุกเฉินหรือระบบให้ บริการสํารองเพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

 ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ มากกว่า ๑ ประเภทธุรกิจ สามารถยื่นแบบ 
การขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามท่ีกำหนดในคราวเดียวกันได้ 
 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละประเภท สำนักงานจะประกาศ
กําหนดให้ยื่นเอกสารท่ีมีรายการเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 
 มาตรา ๑๖ การขออนุญาต และการอนุญาตตามมาตรา ๑๑ และการจดแจ้งตามมาตรา ๑๒ ตลอดจน
การเสียค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมท่ีสำนักงานประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ ในการอนุญาตหรือการจดแจ้ง สำนักงานจะกำหนดข้อปฏิบัติหรือเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้  
แล้วแต่กรณี 
 ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรในการให้บริการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
       สำนักงานอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ 
 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ได้ยื่นแบบการขอใบอนุญาต
พร้อมทั ้งเอกสารตามมาตรา ๑๕ แล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตาม 
มาตรา ๑๕ และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๖ 
 ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๖ ให้สำนักงานแจ้งให้ผู ้ประสงค์จะเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจทราบ เพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนก่อนการพิจารณาเพ่ือออกใบอนุญาต 



๖ 
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          ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๖ หรือได้ดำเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีสำนักงานมีคำสั่งตามวรรคสองแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาเพ่ือออกใบอนุญาตต่อไป 
 
 มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามมาตรา ๑๑ มีอายุสามปี 
        ผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ อาจยื ่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาหนึ ่งร้อยยี ่สิบวัน 
แต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อสำนักงานพร้อมท้ัง
เอกสารท่ีแสดงหลักฐานการได้รับใบอนุญาตเดิม 
       ให้สำนักงานพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาต 
       ในกรณีท่ีสำนักงานแจ้งการไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง และใบอนุญาตเดิมยังไม่สิ ้นอายุ  
ให้ผู้ให้บริการนั้นยังคงให้บริการตามใบอนุญาตเดิมได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ 
        หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 
 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ใบรับแจ้ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหาย 
ในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอรับใบแทนต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบท่ี
สำนักงานประกาศกำหนด 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

 
 มาตรา ๒๐ ให้สำนักงานมีหน้าท่ีควบคุมดูแลบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
เพ่ือให้ระบบมีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 
(๒) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ 
(๓) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบและการตรวจสอบ 
(๔) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
(๕) มาตรการควบคุมและดูแลการฉ้อโกง 
(๖) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และมาตรฐานการให้บริการ 
(๗) การจัดการกรณีฉุกเฉิน และกรณีมีเหตุการณ์ที ่เกี ่ยวกับความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ 

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) การคุ้มครองผู้ใช้บริการและการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ 
(๙) การใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
(๑๐) การดูแลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
(๑๑) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(๑๒) การจัดทําบัญชี การส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานต่อสำนักงาน 
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(๑๓) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 
(๑๔) การกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
(๑๕) เรื่องอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ทางดิจิทัล การคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการส่งเสริมการใช้บริการและการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลตามท่ีสำนักงานประกาศกําหนด 

 
 มาตรา ๒๑ ให้ผู ้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื ่นอันเกี ่ยวกับกิจการ 
สินทรัพย์ และหนี้สินเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 
 มาตรา ๒๒ สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งงบการเงิน รายงาน หรือข้อมูลอื่นใด ตลอดจน
แสดงเอกสารตามที่สำนักงานกำหนด ตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนหรือประเภทของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ทำผ่านบริการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมท้ัง 
ให้ชี้แจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความรายงานหรือข้อมูลหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีสำนักงาน ประกาศกำหนด 
       สำนักงานอาจมีคำสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ประกอบ
ธุรกิจ มาให้ถ้อยคำ แสดงข้อมูล บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดได้ 
       งบการเงิน รายงาน ข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือคำชี้แจงที่ส่งหรือแสดงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง ในกรณีท่ีสำนักงานเห็นว่างบการเงิน รายงาน 
ข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือคำชี้แจงที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งหรือแสดงตามวรรคหนึ่ง มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมี
ข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีสำนักงานเห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ให้สำนักงานมีอำนาจแต่งต้ัง
ผู้สอบบัญชีหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเพื่อดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้สำนักงานทราบ โดยให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
 
 มาตรา ๒๓ ในกรณีที ่ผู ้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ประสงค์จะเลิกการให้บริการ ต้องแจ้งให้
สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
สำนักงานประกาศกำหนด 
 ให้สำนักงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุญาต ท้ังนี้ ในการอนุญาต คณะกรรมการ
หรือสำนักงานจะกำหนดเงื ่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้และเมื ่อได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจแล้ว  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต
ให้เลิกประกอบธุรกิจ 
 
 มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกานี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือสำนักงานประกาศกำหนด และ
เง่ือนไขในใบอนุญาต ให้คณะกรรมการหรือสำนักงานมีอำนาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนดได้ 
 
 



๘ 

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจทัิล พ.ศ. .....docx  

 หากผู ้ประกอบธุรกิจไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ ่ง สำนักงานอาจสั ่งให้ผ ู ้ประกอบธุรกิจระงับ 
การดำเนินงานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาท่ีกำหนดเพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
ในการนี้ สำนักงานจะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื ่อนไขใด ๆ ให้ผู ้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ และ 
ให้สำนักงานรายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกานี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือสำนักงานประกาศกำหนด และ
เงื่อนไขในใบอนุญาต หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือสำนักงานท่ีสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องตาม 
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งปรับผู้นั้น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั ่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๑  
เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือสำนักงานท่ีสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๕ ซ้ำอีกภายในระยะเวลาหนึ่ง

ปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีคำสั่งปรับครั้งแรก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ 
(๔) ไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี ้ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการหรือ

สำนักงานประกาศกำหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาต จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ์ซ ึ ่งมีผลกระทบต่อความมั ่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือต่อ
สาธารณชน หรือประโยชน์สาธารณะโดยรวมของประเทศ 
 ในการนี้ คณะกรรมการหรือสำนักงานจะกำหนดเง่ือนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 
 มาตรา ๒๗ เม่ือสำนักงานได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ หรือได้รับแจ้งความประสงค์จะ
เลิกการให้บริการตามมาตรา ๒๓ หรือในกรณีที่พบเหตุการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ให้สำนักงาน 
มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ตลอดจน 
มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการโอนบริการไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเพ่ือ
ความต่อเนื่องในการใช้งานของผู้รับบริการ 
 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีการทำธุรกรรม การดำเนินกิจการ หรือการดำเนินการใดเก่ียวกับระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจ ทำธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใดเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือสั่งระงับการดำเนินกิจการหรือการดำเนินการ
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้ 
 ในการนี้ สำนักงานอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการด้วยก็ได้ 
 


