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ร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
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เพ่ิมค านิยาม

• “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน”

• “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”

รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (เพ่ิม ม.34/3)

• ให้ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย

• ให้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความนา่เช่ือถือ

ให้มีการตรา พ.ร.ฎ. (เพ่ิม ม.34/4)

• ก าหนดประเภทบริการและหลักเกณฑ์การให้บริการ

ก าหนดโทษ (เพ่ิม ม.45/1)

• กรณีไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนค าส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

• จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล (ม.7) 

• เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. มีผลใช้บังคับ

https://ictlawcenter.etda.or.th/laws

พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ (ฉบับที่ 4)

พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
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เส้นทางของร่างกฎหมาย

ครม. 
พิจารณา
เห็นชอบ

หมายเหตุ : เป็นการประมาณการท างานเบ้ืองต้น อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

ม.ค. 63
เปิด Hearing ทั่วไป

ม.ีค. 63
เสนอ รมว. 

พ.ค. 63
ส่ง สคก. ตรวจ

ก.พ. 63
เสนอ คธอ.

เม.ย. 63
เสนอ ครม.

พิจารณา
ร่าง พ.ร.ฎ

ร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
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ร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล พ.ศ. ....

หมวด 1 บทท่ัวไป

• หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ (ม.7) 

• ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย (ม.8)

• กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องมี (ม.9) 

• ห้ามท าข้อตกลงผูกขาด (ม.10)

หมวด 2 การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบ

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

• ประเภทบริการที่ต้องขออนุญาต (ม.11) 

• Sandbox (ม.12)

• คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนิติบุคคล/กรรมการ (ม.13 และ 14)

• เอกสาร การอนุญาตและค่าธรรมเนียม (ม.15 ถึง 17)

• อายุใบอนุญาต 3 ปี การต่ออายุและกรณีสูญหาย/ช ารุด (ม.18 และ 19)

หมวด 3 การควบคุมดูแลการประกอบธรุกิจบริการเกี่ยวกับ

ระบบการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนทางดิจิทัล

• หลักเกณฑ์ที่ต้องท าในระหว่างประกอบธุรกิจ (ม.20)

• การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน (ม.21 และ 22)

• การเลิกการให้บริการ (ม.23)

• กรณีฝ่าฝืนและบทลงโทษ (ม.24 ถึง 26)

• การคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้บริการ และการโอนบริการเพ่ือความต่อเนื่อง (ม.27)

• การระงับการด าเนินการ กรณีที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ (ม.28)

วันใช้บังคับ เมื่อพ้น 180 วัน

รัฐมนตรีรักษาการ รมว. DE

https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws

ร่าง พ.ร.ฎ. Digital ID
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หมวด 1 บทท่ัวไป หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการตาม (ม.7)

1. พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี

2. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี คธอ. /สนง. ประกาศก าหนด

3. เงื่อนไขในใบอนุญาต

ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย (ม.8)

กรณีที่ 1 (ม.34/3 วรรคสอง)

(1) อาศัยการพิสูจน์และยืนยันฯ ของบุคคลอื่นผ่านระบบฯ ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับ 

(2) ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขความน่าเชื่อถือ

กรณีที่ 2

(1) พิสูจน์และยืนยันฯ ท่ีท าภายในองค์กร (ไม่ใช้กับบุคคลภายนอก) 

(2) ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขความน่าเชื่อถือ

(3) ได้รับการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรอง Certification Body (CB)

กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ม.9)

1. การพิสูจน์ตัวตน

2. การออกและบริหารจัดการส่ิงท่ีใช้ยืนยันตัวตน

3. การยืนยันตัวตน

ห้ามท าข้อตกลงผูกขาด (ม.10)
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กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

7

การพิสูจน์ตัวตน การยืนยันตัวตนการออกและบริหารจัดการ
ส่ิงที่ใช้ยืนยันตัวตน

❑ “บริการพิสูจน์ตัวตน” (Identity Proofing Service)
บริการท่ีประกอบด้วยกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไอเดนทิตี และการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับข้อมูลเกี่ยวกับไอเดนทิตีนั้น

❑ “บริการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน” (Authenticator Management Service)

บริการท่ีประกอบด้วยกระบวนการเช่ือมโยงไอเดนทิตีของบุคคลท่ีผ่านการพิสูจน์ตัวตนแลว้เข้ากับสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน และการบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนน้ัน

❑ “บริการยืนยันตัวตน” (Authentication Service)
บริการท่ีประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน เพ่ือยืนยันไอเดนทิตีของบุคคลท่ีใช้สิ่งท่ีใช้ยนืยันตัวตนน้ัน

มาตรา 5 (2) พระราชกฤษฎีกานี้ มิให้ใช้บังคับกับบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลใช้เพื่อประโยชน์ภายในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น โดยไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลภายนอก 

ไอเดนทิต ี
(Identity)

ส่ิงที่ใช้ยืนยันตัวตน
(Authenticator)



ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
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❑ “บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” (Digital Identity Platform Service)
บริการเครือข่ายหรือระบบเพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลาง

“บริการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน” (Authenticator Management Service) 

“บริการพิสูจน์ตัวตน” (Identity Proofing Service)

“บริการยืนยันตัวตน” (Authentication Service)

“บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” 
(Digital Identity Platform Service)

1

2

3

4

Identity Provider (IdP)

Relying Party (RP) Authoritative Source (AS)Digital Identity Platform

Relying Party (RP) อาศัยการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนของ Identity Provider 
(IdP) ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล

บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอื่นใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสาธารณชน
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การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(ขั้นตอนก่อนได้รับใบอนุญาต)

ประเภทบริการที่ต้องขออนุญาต (ม.11+3)

“บริการพิสูจน์ตัวตน” (Identity Proofing Service)

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไอเดนทิตี

2. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไอเดนทิตี 

3. ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับข้อมูลเกี่ยวกับไอเดนทิตี

“บริการส่ิงที่ใช้ยืนยันตัวตน” (Authenticator Management Service) 

1. เชื่อมโยงไอเดนทิตีของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้ว 
เข้ากับ Authenticator

2. บริหารจัดการ Authenticator น้ัน

“บริการยืนยันตัวตน” (Authentication Service) 

1. ตรวจสอบ Authenticator เพ่ือยืนยันไอเดนทิตีของบุคคล
ท่ีใช้ Authenticator น้ัน

“บริการแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” 
(Digital Identity Platform Service) 

1. ให้บริการเครือข่ายหรือระบบเพ่ือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นส่ือกลาง)

หมวด 2

9



บริการท่ีได้รับการยกเว้น (ม.5)

1. บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมฯ 
(Certification Authority: CA)

2. บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(ทั้ง 4 บริการ) ที่บุคคลหรือนิติบุคคลใช้เพ่ือประโยชน์ภายใน
กิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น โดยไม่ได้ให้บริการแก่
บุคคลภายนอก

3. บริการพิสูจน์ตัวตน (เฉพาะบริการที่ 1)
ที่ไม่มีข้อก าหนดเรื่องการตรวจสอบหลักฐานแสดงตนและ
การตรวจสอบเพ่ือระบุตัวบุคคล 
(เช่น Identity Assurance Level 1)

4. บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ

5. บริการอื่นๆ ที่ คธอ. ก าหนด
10



การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(ขั้นตอนก่อนได้รับใบอนุญาต)

คุณสมบัติและลักษณะของนิติบุคคล/กรรมการ (ม.13 และ 14)

• บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

• มีทุนจดทะเบียนตามที่ สนง. ก าหนด

เอกสาร การอนุญาตและค่าธรรมเนียม (ม.15 ถึง 17)

อายุใบอนุญาต 3 ปี การต่ออายุและกรณีสูญหาย/ช ารุด (ม.18 และ 19)

หมวด 2
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หลักเกณฑ์ที่ต้องท าในระหว่างประกอบธุรกิจ (ม.20)

เพ่ือให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น

• สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ 

• มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงของระบบ 

• มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบและการตรวจสอบ 

• การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานการให้บริการ 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 

• การคุ้มครองผู้ใช้บริการและมาตรการชดใช้หรอืเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธรุกิจ

การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน (ม.21 และ 22)

การเลิกการให้บริการ (ม.23)

กรณีฝา่ฝนื (ม.24 ถึง 26)

การคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้บริการ และการโอนบริการเพ่ือความต่อเนื่อง (ม.27)

การระงับการด าเนินการ กรณีที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ (ม.28)

การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(ระหว่างได้รับใบอนุญาต และภายหลังการเลิกให้บริการ)

หมวด 3
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ร่างประกาศ สพธอ. 

เร่ือง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบ
นวัตกรรมเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล พ.ศ. .... (Digital ID Sandbox)
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หลักการส าคัญ ส่งเสริมนวัตกรรม Digital ID มีแนวทางคุม้ครองผูบ้ริโภค ดูแลความเส่ียงในระดับทีย่อมรับได้

ลักษณะการให้บริการ
• กรณีที่ 1 เป็นบริการเก่ียวกับระบบ Digital ID + มีการน า Innovation หรือ technology มาใช้ + ไม่มีกฎระเบียบรองรับ / มีความเส่ียงทีจ่ะขัดกับกฎระเบียบ หรือ
• กรณีที่ 2 เป็นบริการเก่ียวกับระบบ Digital ID + มีการน า Innovation หรือ technology มาใช้ + อาจกระทบต่อความมัน่คงทางการเงินและพาณิชย ์/

ความน่าเชื่อถือในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ / 
อาจเสียหายต่อสาธารณชนหรือผูบ้ริโภค

Process ผู้สมัคร ETDA

ก่อนเข้าร่วม

ระหว่างเข้าร่วม

ออกจากโครงการ

ยื่นใบสมัคร + พร้อมเอกสาร/รายละเอียด อาทิ
• Business model / KPI / ขอบเขตการทดสอบ / ระยะเวลา

ทดสอบ / Feasibility Study/ risk ต่าง ๆ / มาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภค (รวม Personal data protection) / แผน
รองรับการออกท้ังกรณีส าเร็จและไม่ส าเร็จ 

แจ้งผลภายใน 60 วัน นับแต่เอกสารครบ 
(ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 15 วัน)

พิจารณาเอกสาร (ให้ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม) + เรียกผู้สมัครเข้ามา
ชี้แจง 

เรียกให้ผู้สมัครเข้าชี้แจง / เสนอแผนการทดสอบ 

เข้าชี้แจงรายละเอียด ตามวันเวลาที่ก าหนด 
ชี้แจง / เสนอแผนการทดสอบ ประกอบด้วย กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง แผนการรองรับการออก

แจ้งผล

หน้าที่ “ผู้เข้าร่วมทดสอบ”
• มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น user ต้องได้รับข้อมูลท่ีถูกตอ้ง / ให้ความ

ยินยอมในการทดสอบ / มีช่องทางร้องเรียน และมีแผนชดเชยความเสียหาย 
• มี Internal Audit ให้เป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนด
• มีกระบวนการบริหารความเสีย่ง เช่น IT Risk / Cyber Risk 
• กระบวนการดูแล Personal data 
• จัดเก็บ Transaction log ท่ีสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 
• มีกระบวนการตดิตามความคืบหน้าในการทดสอบ

สามารถขอขยายระยะเวลาทดสอบได้ โดยระบุเหตุผล 
และระยะเวลาทีข่อขยาย

ขอล่วงหน้า 30 วัน

พิจารณาผลระหว่างการทดสอบ

แจ้งผล

ขอผ่อนผันกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคตอ่การทดสอบได้
ยื่นค าขอผ่อนผัน

พิจารณา + อนุมัติ 
โดยท าเป็นประกาศ หรือ
ค าสั่งเป็นการเฉพาะ

ทดสอบส าเร็จ : เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ด าเนินการ ดังนี้
• Report 
• ด าเนินการตามแผนรองรับการออก 

ทดสอบไม่ส าเร็จ: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ ผู้เข้าทดสอบขอออกเอง/ ETDA ให้ออก 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
• หยุดการน าเสนอการให้บริการ
• แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนยตุกิารให้บริการ + ปฏิบัติตามแผนรองรับการออก 
• Report ผลการด าเนินการ

พิจารณาผลการทดสอบ

แจ้งรับรองผลการทดสอบ (ออกใบ Cer ผ่านการเข้าร่วมโครงการ)

พิจารณาการออกจากสารบบภายใน 30 วัน นับแต่ยุติการทดสอบ 

อนุมัติ รายงาน

พิจารณาตามความเหมาะสม
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แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับย่อ

www.lawamendment.go.th
www.etda.or.th
(https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/)
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