
 
พระราชบัญญัติ 

ว่าดว้ยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือก ากับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย  อันจะเป็นประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจของประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข  

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน”  และค าว่า “ระบบการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ระบบข้อมูล”  และค าว่า  “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

““การพิสูจน์และยืนยันตวัตน”  หมายความวา่  กระบวนการพิสูจน์และยืนยันความถกูตอ้งของ

ตัวบุคคล 

“ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”  หมายความว่า  เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลใด ๆ  หรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน  

และการท าธุรกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๓/๑  ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  

มาตรา  ๓๔/๓  และมาตรา  ๓๔/๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“หมวด  ๓/๑ 
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

 
 

มาตรา ๓๔/๓ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระท าผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัลได้ 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้ใดประสงค์จะอาศัยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ทางดิจิทัลอาจแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิ ทัลที่ต้องใช้ให้

บุคคลอื่นนั้นทราบเป็นการล่วงหน้า  และเมื่อได้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  

ให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นบุคคลนั้นจริง 

เงื่อนไขเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามวรรคสองต้องมี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๔/๔  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี   

ประกาศก าหนด  โดยมีหลักประกันการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยสะดวกและ 

ไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรา ๓๔/๔ ในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์  หรือ 

เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  

หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน  ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกจิ

บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเป็นการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนญุาตก่อน  และให้น าบทบัญญัตใินหมวด  ๓  ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 

เพ่ือท าหน้าที่ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ทางดิจิทัลจะต้องปฏิบัติ  และให้มีอ านาจพิจารณามีค าสั่งและด าเนินการอื่นใดตามมาตรา  ๓๔  ในกรณ ี

ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจก็ได้” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

“มาตรา ๔๕/๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔/๔  หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ 

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระหว่างที่มีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือภายหลังจากมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๔/๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  

หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้  และเมื่อมีการตรา

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๓๔/๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ก าหนดให้เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้อง

ได้รับใบอนุญาต  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้น 

ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ  และเมื่อได้ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตแล้ว  ให้ด าเนินกิจการต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

มาตรา ๘ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบญัญัตนิี้  จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญตัิว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การยืนยันตัวตนของบุคคลเป็น 
ขั้นตอนส าคัญในการท าธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ  แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการจากผู้ประกอบการหรือ
หน่วยงานใด ๆ  จะต้องท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสาร
หลักฐาน  ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  สมควรก าหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้  โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


