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สรุปหลักการและสาระสำคัญของรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคมุดูแล 
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดจิิทัล พ.ศ. .... 

 
หลักการ 
 ดวยบริการเกี ่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเปนบริการที ่มีความสำคัญตอ 
การทำธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส โดยเปนขั ้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ และ 
ชวยสรางความเช ื ่อมั ่นในการทำธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส จึงมีความจำเปนตองมีการควบคุมดูแล 
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยการกำหนดลักษณะหรือ
ประเภทของการประกอบธุรกิจบริการที ่ตองไดรับใบอนุญาตและหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจบริการ 
เพื ่อใหระบบดังกลาวมีความนาเช ื ่อถือและปลอดภัย ปองกันความเสียหายตอสาธารณชน ตลอดจน 
เสริมสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับในระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จึงมีความจำเปนตอง 
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 พระราชกฤษฎีกานี ้ มิไดเปนการจำกัดใหนำเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ ่งมาใชเปนการเฉพาะ 
หรือกีดกันความมีผลทางกฎหมายของการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลดวยเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง 
 
วันมีผลใชบังคับ 

มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒) 
 
สาระสำคัญ 

๑. หลักการท่ัวไป 
๔.๑ กำหนดใหการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ประกอบดวยอยางนอย ๓ กระบวนการ

ดังตอไปนี้ (มาตรา ๙) 
(๑) มีการพิสูจนตัวตน  
(๒) มีการออกสิ่งที่ใชยืนยันตัวตน 
(๓) มีการยืนยันตัวตน 

๔.๒ ใหขอสันนิษฐานทางกฎหมายของการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อบุคคลไดรับการพิสูจนและยืนยันตัวตนผานระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน 

ทางดิจิทัลที่อยูภายใตการควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกานี้ และระบบฯ นั้นได
ดำเน ินการตามเง ื ่อนไขเกี ่ยวก ับความนาเช ื ่อถือสอดคล องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด ใหสันนิษฐานวาบุคคลที่ไดรับการพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนเปนบุคคลนั้นจริง 

(๒) การพิสูจนและยืนยันตัวตนผานระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ใชเพื่อ
ประโยชนภายในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ถาระบบฯ นั้น ไดดำเนินการตาม
เงื ่อนไขเกี่ยวกับความนาเชื่อถือสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด และไดมีการตรวจรับรองโดยหนวยตรวจรับรองที่สำนักงานประกาศกำหนดแลว 
ใหสันนิษฐานวาบุคคลที่ไดรับการพิสูจนและยืนยันตัวตนเปนบุคคลนั้นจริง 

๔.๓ กำหนดหลักการเพ่ือปองกันการผูกขาดทางการคา (มาตรา ๑๐) 
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๒. บริการเกี่ยวกับการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ท่ีอยูภายใตการกำกับดูแล (มาตรา ๑๑) 
ประกอบดวยธุรกิจบริการ ๔ ประเภท ทีต่องไดรับอนุญาต 
(๑) บริการพิสูจนตัวตน (Identity Proofing Service) 

หนาที่: บริการที่ประกอบดวยกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับไอเดนทิตี และ 
การตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวางบุคคลกับขอมูลเก่ียวกับไอเดนทิตีนั้น 

 เชน รวบรวมคุณลักษณะที่เกี ่ยวของกับตัวบุคคล/ตรวจสอบความถูกตองของบัตร
ประชาชน/ตรวจสอบใบหนา 

(๒) บริการสิ่งท่ีใชยืนยันตัวตน (Authenticator Management Service) 
หนาที่: เชื่อมโยงไอเดนทิตีของบุคคลที่ผานการพิสูจนตัวตนแลวเขากับสิ่งท่ีใชยืนยันตัวตน และ 

การบริหารจัดการสิ่งที่ใชยืนยันตัวตนนั้น 

 เช น สร าง/ออก Username และ Password หรือ Mobile Authenticator ใหกับ
ผูใชบริการที่ไดผานการพิสูจนตัวตนมาแลว เพ่ือใหผูใชบริการนำไปใชในการยืนยันตัวตน 

(๓) บริการยืนยันตัวตน (Authentication Service) 
หนาที่: ตรวจสอบสิ่งที่ใชยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันไอเดนทิตีของบุคคลที่ใชสิ่งท่ีใชยืนยันตัวตนนั้น 

 เชน เมื่อผูใชทำการยืนยันตัวตนโดยใช Password หรือ Mobile Authenticator แลว 
ผ ู  ให บร ิการด ังกล าวจะดำเน ินการตรวจสอบวาผ ู ท ี ่ ใช Password หร ือ Mobile 
Authenticator ดังกลาว เปนบุคคลนั้นจริงหรือไม   

(๔) บริการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
(Digital Identity Platform Service) 
หนาที่: บริการเครือขายหรือระบบเพ่ือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลที่เปนสื่อกลาง 

 เชน Platform ที ่เชื ่อมโยงผู ประกอบธุรกิจบริการทั ้ง ๓ ประเภทและผู ท ี ่เกี ่ยวของ 
เขาดวยกัน 

 
 

๓. บริการเกี่ยวกับการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ท่ีไดรับการยกเวน (มาตรา ๕) 
(๑) บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส (Certification Authority: CA)  

ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(๒) บริการเกี่ยวกับระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่บุคคลหรือนิติบุคคลใชเพื่อประโยชน

ภายในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น โดยไมไดใหบรกิารแกบุคคลภายนอก  
(๓) บริการพิสูจนตัวตนที่ไมตองมีการตรวจสอบหลักฐานแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อระบุ 

ตัวบุคคล (Identity Assurance Level หรือ IAL Level 1) 
(๔) บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ดำเนินการโดยหนวยงานของรัฐ  

แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ 
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๔. กลไกการกำกับดูแล 
๔.๑ กอนไดรับอนุญาต 

 กำหนดหลักเกณฑเกี ่ยวกับการยื ่นขอรับใบอนุญาต ประเภทของนิติบุคคล คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการ และเอกสารที ่ตองยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาต รวมถึงกระบวนการ 
ในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการหรือสำนักงาน 
 

๔.๒ ระหวางประกอบธุรกิจ  
 กำหนดหลักเกณฑที่ผู ประกอบธุรกิจบริการจะตองดำเนินการในระหวางการประกอบธุรกิจ 

เพื่อใหระบบมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เชน กำหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ 
ผูประกอบธุรกิจ กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของระบบและการตรวจสอบ การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล กำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
มาตรฐานการใหบริการ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ การคุมครองผูใชบริการและมาตรการชดใช
หรือเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 
๔.๓ หลังเลิกประกอบธุรกิจ  
 กำหนดหลักเกณฑในกรณีที่ประสงคจะการเลิกประกอบธุรกิจ เชน ตองแจงใหสำนักงานทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑที่ตองดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขอมูลและ 
การคุมครองประโยชนของผูใชบริการหลังจากเลิกประกอบธุรกิจ ตลอดจนการโอนบริการไปยังผูประกอบ
ธุรกิจรายอื่นเพ่ือความตอเนื่องในการใชงานของผูรับบริการ 
 

๕. กำหนดเหตุแหงการปรับ และ การเพิกถอนใบอนุญาต 
กำหนดมาตรการในกรณีที่ผ ู ประกอบธุรกิจไม ปฏิบัติตามหลักเกณฑที ่กำหนด รวมไปถึง 

การลงโทษปรับ ตลอดจนหลักเกณฑเก่ียวกับการเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีตาง ๆ 
 
๖. รองรับ Regulatory Sandbox 

กำหนดใหมี Regulatory Sandbox เพื ่อรองรับในกรณีที่มีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช 
ในการใหบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลซึ่งยังไมมีกฎระเบียบรองรับหรือเสี่ยง 
จะขัดหรือแยงกับกฎระเบียบหรือหลักเกณฑของสำนักงาน รวมไปถึงกรณีที่อาจสงผลกระทบตอการรักษา
ความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย ความนาเชื่อถือหรือการยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ 
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชนหรือผูบริโภค 


