
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับ 
ระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีต�องได�รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให�มีพระราชกฤษฎีกาเพื่อควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

 
 

เหตุผล 
 

 ด�วยบริการเกี ่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจ ิทัลเป/นบร ิการ 
ท่ีมีความสำคัญต�อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( โดยเป/นข้ันตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบ
เศรษฐกิจ และช�วยสร�างความเชื ่อมั ่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( จึงมีความจำเป/น 
ต�องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
โดยการกำหนดลักษณะหรือประเภทของการประกอบธุรกิจบริการที ่ต �องได�รับใบอนุญาตและ 
กำหนดหลักเกณฑ(ในการประกอบธุรกิจบริการ เพื่อให�ระบบดังกล�าวมีความน�าเชื่อถือและปลอดภัย 
ป:องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต�อสาธารณชน ตลอดจนเสริมสร�างความน�าเชื่อถือและการยอมรับ
ในระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จึงมีความจำเป/นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้  

 
 



 

ร�างพระราชกฤษฎีกา 
ว�าด�วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

ท่ีต�องได�รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
   

 
........................................... 

ให�ไว� ณ วันท่ี ............................ พ.ศ. .... 
เป/นป;ท่ี .. ในรัชกาลป<จจุบัน 

 
....................................................................................................................................

........................................................ 
 
  โดยที่เป/นการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล 
 
  พระราชกฤษฎีกานี ้ มิได�เป/นการจำกัดให�นำเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ ่งมาใช� 
เป/นการเฉพาะหรือกีดกันความมีผลทางกฎหมายของการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจ ิ ทัล 
ด�วยเทคโนโลยีหนึ่งเทคโนโลยีใด 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ แห�งพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
อันเป/นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให�กระทำได�โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว� 
ดังต�อไปนี้ 
 
  มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีต�องได�รับใบอนุญาต พ.ศ. ....” 
   

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให�ใช�บังคับเมื่อพ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต�นไป 

 
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“อัตลักษณ(” (Identity) หมายความว�า คุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะ 

ที่เกี่ยวข�องกับตัวบุคคล ซึ่งเป/นลักษณะเฉพาะและสามารถบ�งบอกหรือจำแนกบุคคลได�ภายใต�บริบท 
ท่ีกำหนด 

“บุคคล” หมายความว�า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 



 ๒

“การพิสูจน(ตัวตน” (Identity Proofing) หมายความว�า กระบวนการรวบรวมและ
ตรวจสอบข�อมูลเกี ่ยวกับอัตลักษณ(ของบุคคล และการตรวจสอบความเชื ่อมโยงระหว�างบุคคล 
กับข�อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ(นั้น 

“การออกและบริหารจัดการสิ่งท่ีใช�ยืนยันตัวตน” (Authenticator Management) 
หมายความว�า กระบวนการเชื่อมโยงอัตลักษณ(ของบุคคลที่ผ�านการพิสูจน(ตัวตนแล�วเข�ากับสิ่งที่ใช�
ยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิ่งท่ีใช�ยืนยันตัวตนนั้น 

“การยืนยันตัวตน” (Authentication) หมายความว�า กระบวนการตรวจสอบ 
สิ่งท่ีใช�ยืนยันตัวตน เพ่ือยืนยันอัตลักษณ(ของบุคคลท่ีใช�สิ่งท่ีใช�ยืนยันตัวตนนั้น 

“ผู�ประกอบธุรกิจ” หมายความว�า ผู�ประกอบธุรกิจบริการที ่ได�รับอนุญาตตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

“ผู�มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว�า 
(๑) ผู�จัดการ รองผู�จัดการ ผู�ช�วยผู�จัดการ กรรมการที่เป/นผู�บริหารของนิติบุคคล 

แล�วแต�กรณี หรือผู�ซ่ึงมีตำแหน�งเทียบเท�าท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 
(๒) บุคคลซ่ึงนิติบุคคลทำสัญญาให�มีอำนาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางส�วน 
(๓) บุคคลท่ีตามพฤติการณ(มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู�จัดการหรือกรรมการหรือ

การจัดการของนิติบุคคล ให�ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ 
นิติบุคคล 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส( 
ตามกฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( 

“สำนักงาน” หมายความว �า สำนักงานพัฒนาธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส(  
ตามกฎหมายว�าด�วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( 

“พนักงานเจ�าหน�าที ่” หมายความว�า ผู �อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส( หรือผู�ซ ึ ่งผู �อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(แต�งต้ัง 
ให�ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
มาตรา ๔ ให�สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(เป/นผู�รับผิดชอบในการ

ควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต�องได�รับใบอนุญาต
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๕ ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๓

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

  มาตรา ๖  ให�ผู �ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัลปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประกาศท่ีคณะกรรมการหรือสำนักงานกำหนด และเง่ือนไข
ในใบอนุญาต 
   
  มาตรา ๗ ในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัล ผู�ประกอบธุรกิจต�องคำนึงถึงมาตรการในการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
 

มาตรา ๘ ห�ามมิให�ผู �ประกอบธุรกิจใดทำข�อตกลงหรือกระทำการใด ๆ อันมีผล 
เป/นการกีดกันหรือขัดขวางการให�บริการ หรือทำให�เกิดความไม�สอดคล�องหรือไม�สามารถเชื่อมโยงกัน
ระหว �างผ ู �ประกอบธุรก ิจบริการเก ี ่ยวกับระบบการพิส ูจน (และยืนย ันต ัวตนทางดิจ ิท ัลตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ หรือทำให�เกิดการผูกขาดในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยไม�ได�รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

 
หมวด ๒ 

การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
   

 
  มาตรา ๙ ให�บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีลักษณะ
ดังต�อไปนี้ เป/นบริการท่ีต�องได�รับใบอนุญาต 

(๑) บริการพิสูจน(และยืนยันตัวตน (Identity Provider Service) ที ่ให�บริการ 
การพิสูจน(ตัวตน หรือการออกและบริหารจัดการสิ่งท่ีใช�ยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตน 

(๒) บริการแลกเปลี่ยนข�อมูลเพื่อการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital 
Identity Platform Service) ที ่เป/นเครือข�ายหรือระบบเพื ่อการเชื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนข�อมูล
เก่ียวกับการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ท้ังนี้ ไม�รวมถึงบุคคลท่ีเป/นสื่อกลาง 

เพื่อประโยชน(ในการควบคุมการประกอบธุรกิจ ให�คณะกรรมการมีอำนาจประกาศ
กำหนดแบ�งประเภทของใบอนุญาตตามลักษณะของการให�บริการได� 

 
มาตรา ๑๐ ให�บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต�อไปนี้ 

เป/นบริการท่ีได�รับการยกเว�น ไม�ต�องได�รับใบอนุญาต 
(๑) บริการพิสูจน(และยืนยันตัวตนโดยผู�ให�บริการออกใบรับรองเพื ่อสนับสนุน 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส(ตามกฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(  
(๒) บริการพิสูจน(และยืนยันตัวตนที ่บุคคลใช�เพื ่อประโยชน(ภายในกิจการของ 

บุคคลนั้น โดยไม�ได�ให�บริการแก�บุคคลภายนอก  



 ๔

(๓) บริการพิสูจน(และยืนยันตัวตนที่ไม�ได�ทำการตรวจสอบข�อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ(
ของบุคคลและตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว�างบุคคลกับข�อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ(นั้น ตามระดับ
เง่ือนไขความน�าเชื่อถือท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๔) บริการเกี ่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอื ่นใด ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 
มาตรา  ๑๑ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตน 

ทางดิจิทัลจะกระทำได�เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอ่ืน
ตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด โดยได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ให�สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดเกี ่ยวกับสัดส�วนในการถือหุ�นหรือจำนวน 
ทุนจดทะเบียนซ่ึงชำระแล�วของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  

ทั้งนี้ นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งจะต�องมีฐานะทางการเงินและการดำเนินงานที่มั่นคง 
ที่แสดงให�เห็นว�าสามารถดำเนินธุรกิจและให�บริการได�อย�างต�อเนื่อง และไม�มีความเสี่ยงที ่อาจ
ก�อให�เกิดความเสียหายต�อผู�ใช�บริการของระบบและสาธารณชน เช�น ฐานะและผลการดำเนินงาน 
ท่ีผ�านมา ส�วนของผู�ถือหุ�นและแหล�งท่ีมาของเงินทุน 

 
มาตรา ๑๒ กรรมการ หรือผู�มีอำนาจในการจัดการของผู�ท่ีประสงค(จะประกอบธุรกิจ 

ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามดังต�อไปนี้ 
(๑) ไม�อยู�ในระหว�างถูกพิทักษ(ทรัพย( หรือเป/นบุคคลล�มละลายหรือเคยเป/นบุคคล

ล�มละลายและยังไม�พ�นกำหนดสองป;นับแต�วันท่ีมีคำสั่งยกเลิกการล�มละลายหรือปลดจากล�มละลาย 
(๒) ไม�เป/นบุคคลวิกลจริต คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๓) ไม�เคยต�องคำพิพากษาถึงที ่สุดให�จำคุกในความผิดเกี ่ยวกับการปลอมและ 

การแปลง หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย(ท่ีกระทำโดยทุจริต ไม�ว�าจะมีการรอการลงโทษหรือไม�ก็ตาม  
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให�จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร(ตามกฎหมายว�าด�วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร( 
(๕) ไม�เคยต�องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให�ทรัพย(สินตกเป/นของแผ�นดิน หรือ 

ไม�เคยต�องคำพิพากษาถึงที่สุดว�ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว�าด�วยการป:องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(๖) ไม�เคยเป/นบุคคลที่ถูกกำหนดให�เป/นผู�ที ่มีการกระทำอันเป/นการก�อการร�าย 
หรือไม�เคยต�องคำพิพากษาถึงที่สุดว�ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�าย 
ตามกฎหมายว�าด�วยการป:องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและ 
การแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง 

(๗) ไม�เป/นกรรมการหรือผู�ซ่ึงมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งห�ามประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือถูกเพิกถอนการอนุญาต และ 
ยังไม�พ�นกำหนดห�าป;นับถึงวันแจ�งให�ทราบ  

(๘) ไม�เคยเป/นผู�ต�องพ�นจากตำแหน�งกรรมการ หรือผู�บริหารบริษัทมหาชนจำกัด
เพราะเหตุมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได�รับความไว�วางใจให�บริหารจัดการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป/นผู�ถือหุ�นตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย(และตลาดหลักทรัพย( 



 ๕

(๙) ไม�เคยได�รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให�จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยไม�ได�รับอนุญาต  

(๑๐) ไม�มีหรือไม�เคยมีส�วนร�วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ  
ท่ีผิดกฎหมาย หรือท่ีมีลักษณะเป/นการหลอกลวงผู�อ่ืนหรือประชาชน 

(๑๑) ไม�มีหรือไม�เคยมีประวัติส�วนตัวหรือพฤติกรรมท่ีเป/นการกระทำอันไม�เป/นธรรม
หรือเอารัดเอาเปรียบผู�บริโภค หรือไม�มีส�วนร�วมหรือสนับสนุนให�เกิดการกระทำดังกล�าวของบุคคลอ่ืน 

(๑๒) ไม�มีหรือไม�เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำงานอันส�อไปในทางไม�สุจริตหรือ
ฉ�อฉล หรือไม�ม ีส �วนร�วมหรือสนับสนุนให�เกิดการกระทำดังกล�าวของบุคคลอื ่น ซึ ่งรวมถึง 
การเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน(ส�วนตนหรือพวกพ�อง หรือเข�าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจใด
อันอาจก�อให�เกิดผลประโยชน(ทับซ�อน (Conflict of Interest) 

(๑๓) เป/นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน
ประกาศกำหนด 

 
มาตรา ๑๓ ให�ผู �ที ่ประสงค(จะประกอบธุรกิจยื ่นคำขอรับใบอนุญาต พร�อมด�วย

เอกสารดังต�อไปนี้แก�สำนักงาน ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส( 
(๑) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล 
(๒) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับระบบ 

การพิสูจน(และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
(๓) ผลการศึกษาความเป/นไปได�และประเมินความเสี่ยงในการให�บริการ รวมท้ัง 

แผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดป<ญหา 
(๔) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง  
(๕) ระบบการควบคุมภายใน  
(๖) มาตรการควบคุมและดูแลการฉ�อโกง 
(๗) นโยบายและมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
(๘) นโยบายและมาตรการการคุ�มครองผู�ใช�บริการ รวมไปถึงการคุ�มครองข�อมูล 

ส�วนบุคคล 
(๙) แผนฉุกเฉินหรือระบบให�บริการสํารองเพ่ือให�สามารถให�บริการได�อย�างต�อเนื่อง  
เพื่อประโยชน(ในการควบคุมดูแลการให�บริการของผู�ประกอบธุรกิจแต�ละประเภท 

ให�สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให�ผู�ที่ประสงค(จะประกอบธุรกิจยื่นเอกสารที่มีรายการเพิ่มเติม
จากท่ีกำหนดไว�ตามวรรคหนึ่งได� 

 
มาตรา ๑๔ การขออนุญาต และการอนุญาต ตลอดจนการเสียค�าธรรมเนียม  

ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ( วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในการอนุญาต 
ให�คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตได� 

 
 



 ๖

มาตรา ๑๕ เมื่อผู�ที่ประสงค(จะประกอบธุรกิจ ได�ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร�อมท้ัง
เอกสารตามมาตรา ๑๓ แล�ว ให�สำนักงานตรวจสอบความถูกต�องและครบถ�วนของเอกสารตาม 
มาตรา ๑๓ และการดำเนินการตามหลักเกณฑ( วิธีการและเงื ่อนไขที ่สำนักงานประกาศกำหนด 
ตามมาตรา ๑๔ 

ในกรณีที่พบว�าเอกสารหรือหลักฐานใดไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตามมาตรา ๑๓ 
หรือผู �ที ่ประสงค(จะประกอบธุรกิจยังมิได�ปฏิบัติให�ถูกต�องตามหลักเกณฑ( วิธีการและเงื ่อนไข 
ที่สำนักงานประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๔ ให�สำนักงานแจ�งให�ผู�ที่ประสงค(จะประกอบธุรกิจทราบ 
เพื่อดำเนินการแก�ไขให�ถูกต�องหรือครบถ�วนก�อนเสนอคณะกรรมการเพื่อออกใบอนุญาต ในกรณีท่ี 
ผู �ที ่ประสงค(จะประกอบธุรกิจไม�ดำเนินการแก�ไขภายในระยะเวลาที ่กำหนด ให�ถือว�าคำขอ 
รับใบอนุญาตนั้นตกไป 

 
มาตรา ๑๖ ใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล ให�มีอายุห�าป; 
การขอต�ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต ตลอดจนการเสียค�าธรรมเนียม ให�เป/นไป

ตามหลักเกณฑ( วิธีการและเง่ือนไขท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ 

ให�ผู �ประกอบธุรกิจยื ่นคำขอรับใบแทนต�อสำนักงาน ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ( วิธีการและเงื ่อนไข 
ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
   

 
มาตรา ๑๘ ผู �ประกอบธุรกิจต�องแจ�งต�อสำนักงานในกรณีที ่ผ ู �ประกอบธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต�อไปนี้ 
(๑) กรรมการหรือผู�มีอำนาจในการจัดการของผู�ประกอบธุรกิจ 
(๒) ทุนจดทะเบียนหรือการถือหุ�นของผู�ประกอบธุรกิจ 
(๓) บุคลากรตามมาตรา ๒๐ 
การแจ�งตามวรรคหนึ่ง ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ(และวิธีการที่สำนักงานประกาศ

กำหนด 
 
มาตรา ๑๙ เม ื ่อม ีการร �องเร ียนหร ือฟ :องร �องเก ี ่ยวก ับการประกอบธุรกิจ  

ให�ผู�ประกอบธุรกิจแจ�งให�สำนักงานทราบ ตามหลักเกณฑ(และวิธีการท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 
มาตรา ๒๐ ผู�ประกอบธุรกิจต�องจัดให�มีบุคลากรซึ่งมีความรู�ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของพนักงาน ลูกจ�าง หรือบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับ
การปฏิบัติงานในแต�ละตำแหน�งในการให�บริการท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 



 ๗

มาตรา ๒๑ ให�สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ(การให�บริการในเรื ่อง
ดังต�อไปนี้  

(๑) สิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ประกอบธุรกิจ 
(๒) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ 
(๓) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบและการตรวจสอบ 
(๔) มาตรการควบคุมและดูแลการทุจริตหรือการฉ�อโกงเกี่ยวกับกระบวนการพิสจูน(

และยืนยันตัวตน 
(๕) มาตรฐานการให�บริการ ซ่ึงรวมถึงการจัดการและจัดเก็บข�อมูล 
(๖) การจัดการกรณีฉุกเฉิน และกรณีมีเหตุการณ(ท่ีกระทบกับระบบการให�บริการ 
(๗) การคุ�มครองผู�ใช�บริการ มาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช�หรือ

เยียวยาผู�ได�รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ 
(๘) การใช�บริการจากบุคคลภายนอก 
(๙) การดูแลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
(๑๐) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(๑๑) การจัดทำบัญชี การส�งงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานต�อ

สำนักงาน 
(๑๒) การเปmดเผยข�อมูลเก่ียวกับการให�บริการ 
(๑๓) การกำหนดค�าธรรมเนียมการให�บริการ 
(๑๔) เรื่องอื่นใดเพื่อประโยชน(ในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบการพสิูจน(

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การคุ�มครองผู�ใช�บริการ หรือการส�งเสริมการใช�บริการและการพัฒนา
ระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

 
มาตรา ๒๒ ให�ผู �ประกอบธุรกิจจัดเก็บข�อมูล บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน 

อันเกี ่ยวกับกิจการ สินทรัพย( และหนี้สินเพื ่อประโยชน(ในการตรวจสอบ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ( 
ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

 
มาตรา ๒๓ ผู�ประกอบธุรกิจต�องส�งงบการเงิน ข�อมูลเกี่ยวกับจำนวนหรือประเภท

ของการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที ่ทำผ�านบริการของผู �ประกอบธุรกิจ และสรุปผล 
การดำเนินการเกี ่ยวกับการให�บริการต�อสำนักงานอย�างน�อยป;ละหนึ ่งครั ้งหรือตามระยะเวลา 
ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด ท้ังนี้ วิธีการส�งข�อมูลดังกล�าวให�เป/นไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

ให�สำนักงานมีอำนาจกำหนดให�ผู�ประกอบธุรกิจรายใด ส�งรายงานหรือข�อมูลอื่นใด 
ตลอดจนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข�องตามระยะเวลาหรือเป/นครั้งคราว รวมทั้งให�ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ
ขยายความรายงานหรือข�อมูลหรือเอกสารนั้น 

สำนักงานมีอำนาจออกคำสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจจัดให�กรรมการ ผู�จัดการ พนักงาน 
หรือลูกจ�างของผู�ประกอบธุรกิจ มาให�ถ�อยคำ แสดงข�อมูล บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
การให�บริการเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 



 ๘

งบการเงิน รายงาน ข�อมูล บัญชี เอกสาร หลักฐานหรือคำชี้แจงที่ส�งหรือแสดง 
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ผู�ประกอบธุรกิจต�องทำให�ครบถ�วนและตรงต�อความเป/นจริง 
ในกรณีที่งบการเงิน รายงาน ข�อมูล บัญชี เอกสาร หรือคำชี้แจงที่ผู �ประกอบธุรกิจส�งหรือแสดง 
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มีข�อมูลไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนหรือมีข�อความคลุมเครือ 
ไม�ชัดเจน หรือในกรณีที่สำนักงานเห็นว�าจำเป/นหรือสมควร สำนักงานมีอำนาจสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจ
แต�งต ั ้งผ ู �สอบบัญชีหร ือผู �ชำนาญการเฉพาะด�านเพื ่อดำเน ินการตรวจสอบและรายงานผล 
ให�สำนักงานทราบ 

 
มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจ มีความประสงค(จะเลิกประกอบธุรกิจบริการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู�ประกอบธุรกิจต�องแจ�งให�สำนักงานทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าหกสิบวัน 
ก�อนวันท่ีคาดว�าจะเลิกประกอบธุรกิจ ตามหลักเกณฑ( วิธีการและเง่ือนไขท่ีสำนักงานประกาศกำหนด
เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการพิจารณา 

ท้ังนี้ เม่ือได�รับอนุญาตให�เลิกประกอบธุรกิจแล�ว ให�ผู�ประกอบธุรกิจส�งคืนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจดังกล�าวต�อสำนักงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับอนุญาตให�เลิกประกอบธุรกิจ 

 
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน(ในการควบคุมดูแลและกำกับการประกอบธุรกิจบริการ

เกี่ยวกับระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให�เป/นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีมีหน�าท่ีและอำนาจ ดังต�อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ�งให�ผู �ประกอบธุรกิจหรือเจ�าหน�าที ่ของผู �ประกอบธุรกิจ หรือ 
ผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ประกอบธุรกิจ หรือบุคคลใด มาให�ข�อมูลหรือส�งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจนั้น 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข�อเท็จจริงเพื ่อรายงานต�อคณะกรรมการ ในกรณีท่ี 
ผู�ประกอบธุรกิจได�กระทำความผิดหรือทำให�เกิดความเสียหายเพราะเหตุฝoาฝpนหรือไม�ปฏิบัติตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการหรือสำนักงานกำหนด หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 

(๓) เข�าไปในสถานที่ของผู�ประกอบธุรกิจ หรือผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ประกอบธุรกิจ หรือ
บุคคลใด ในระหว�างเวลาพระอาทิตย(ขึ ้นจนถึงพระอาทิตย(ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น  
เพื ่อตรวจสอบและรวบรวมข�อเท็จจริง และยึดหรืออายัดเอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ ่งอื ่นใด 
ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจท่ีสงสัยว�ามีไว�เพ่ือใช�หรือได�ใช�ในการกระทำความผิด 

ในการปฏิบัติหน�าที่ของพนักงานเจ�าหน�าที่ตามมาตรานี้ ให�แสดงบัตรประจำตัว
พนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีสำนักงานออกให� และให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู�ประกอบธุรกิจ ฝoาฝpนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หรือประกาศที่คณะกรรมการหรือสำนักงานกำหนด หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ให�สำนักงานมีอำนาจ
สั่งให�แก�ไขให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกำหนดได� 

หากผู �ประกอบธุรกิจไม�ดำเนินการตามวรรคหนึ ่ง ให�สำนักงานมีคำสั ่งพักใช�
ใบอนุญาตของผู�ประกอบธุรกิจจนกว�าผู�ประกอบธุรกิจนั้นจะปฏิบัติหรือดำเนินการให�ถูกต�อง 

 



 ๙

การสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามวรรคสอง ให�สำนักงานกำหนดระยะเวลาการพักใช�
ใบอนุญาตได�ครั้งละไม�เกินสามเดือน เว�นแต�มีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าการปฏิบัติหรือการดำเนินการ 
ตามคำสั่งของสำนักงานนั้นจำเป/นต�องใช�ระยะเวลาเกินกว�าสามเดือน สำนักงานจะกำหนดระยะเวลา
เกินกว�าสามเดือนก็ได� 

ในระหว�างที่ถูกพักใช�ใบอนุญาต ผู�ประกอบธุรกิจจะให�บริการแก�ผู�ใช�บริการรายใหม�
ไม�ได� แต�ผู�ประกอบธุรกิจยังมีหน�าท่ีให�บริการแก�ผู�ใช�บริการรายเดิมต�อไป 

ในการนี้ ให�สำนักงานมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ( วิธีการ และเงื่อนไขให�ผู�ประกอบ
ธุรกิจต�องปฏิบัติ ท้ังนี้ ให�สำนักงานรายงานให�คณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู�ประกอบธุรกิจ ฝoาฝpนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หรือประกาศท่ีคณะกรรมการหรือสำนักงานกำหนด หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือไม�ดำเนินการแก�ไข
ตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๒๖ ให�คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งปรับผู�นั้นตามมาตรา ๓๔ 
วรรคสี่ แห�งกฎหมายว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส( 

 
มาตรา ๒๘ ให�คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู�ประกอบธุรกิจ 

เม่ือปรากฏว�าผู�ประกอบธุรกิจดังกล�าวกระทำการอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
(๑) ไม�ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานท่ีสั่งให�แก�ไขให�ถูกต�องตามมาตรา ๒๖ 
(๒) ฝoาฝpนหรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ(การประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๗ ซ้ำอีก

ภายในระยะเวลาหนึ่งป;นับแต�วันท่ีคณะกรรมการมีคำสั่งปรับครั้งแรก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๑  และมาตรา ๑๒ 
(๔) ไม�ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือประกาศที่คณะกรรมการหรือสำนักงาน

กำหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต จนเป/นเหตุให�เชื่อได�ว�าอาจส�งผลกระทบอย�างร�ายแรงต�อธุรกรรม
ทางอิเล ็กทรอนิกส(ซ ึ ่งมีผลกระทบต�อความมั ่นคงหรือความสงบเรียบร�อยของประเทศ หรือ 
ต�อสาธารณชน หรือประโยชน(สาธารณะโดยรวมของประเทศ 

เมื ่อคณะกรรมการมีคำสั ่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�สำนักงาน
ดำเนินการประกาศคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส(ของสำนักงานเพื่อให�ผู�ใช�บริการ
ของผู�ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและประชาชนทั่วไปทราบ พร�อมแจ�งคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป/นหนังสือให�ผู�ประกอบธุรกิจท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตทราบ 

ให�ผู �ประกอบธุรกิจส�งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล�าวต�อสำนักงานภายใน 
สิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับคำสั่ง 

 
มาตรา ๒๙ เมื่อสำนักงานได�รับแจ�งความประสงค(จะเลิกประกอบธุรกิจบริการ 

ตามมาตรา ๒๔ หรือในกรณีที่พบเหตุการณ(เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ให�สำนักงานมีอำนาจ
สั่งให�ผ ู �ประกอบธุรกิจต�องปฏิบัติอย�างหนึ ่งอย�างใดเพื ่อป:องกันความเสียหายที ่อาจเกิดข้ึน 
แก�ผู �ใช�บริการ หรือเพื่อคุ�มครองผู�ใช�บริการก�อนเลิกประกอบธุรกิจหรือก�อนเพิกถอนใบอนุญาต  
ซึ่งรวมถึงการจัดการและจัดเก็บข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือข�อมูล
อื่นใดของผู�ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการโอนบริการไปยังผู�ประกอบธุรกิจรายอื่น เพื่อความต�อเนื่อง 
ในการใช�งานของผู�รับบริการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ( วิธีการและเง่ือนไขท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 



 ๑๐

มาตรา ๓๐ การเลิกประกอบธุรกิจหรือการเพิกถอนใบอนุญาต ไม�กระทบต�อผลของ
การพิสูจน(และยืนยันตัวตนที่ได�กระทำไปโดยอาศัยระบบการพิสูจน(และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ 
ผู�ประกอบธุรกิจก�อนวันท่ีมีการเลิกประกอบธุรกิจหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
  
 
ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
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         นายกรัฐมนตรี 


