เปดรับฟงความเห็นตอรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
ดวยกระทรวงการคลังจะเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ราง พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ) ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช ๒๕๖๐ กระทรวงการคลั ง จึ ง ขอนํ า เสนอสาระสํ า คั ญ
ของราง พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ เพื่อเปดรับฟงความคิดเห็นตอไป ดังนี้
๑. เหตุผลและความจําเปน
โดยที่การยืนยั นตั ว ตนของบุค คลเปนขั้นตอนสํา คัญ ในการทํา ธุร กรรมในระบบเศรษฐกิ จ แต ที่ ผ านมาผู ที่
ประสงคจะขอรับบริการจากผูประกอบการหรือหนวยงานใด ๆ จะตองทําการพิสูจนและยืนยันตัวตนโดยการแสดง
ตนตอผูใหบริการพรอมกับตองสงเอกสารหลักฐาน ซึ่งเปนภาระตอผูใชบริการและผูใหบริการ สมควรกําหนดให
บุ ค คลสามารถพิ สู จ น แ ละยื นยั นตั ว ตนผ านระบบการพิ สู จ น แ ละยื น ยั นตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล ได โดยมี ก ลไกลการ
ควบคุมดูแลผูประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวของเพื่อใหระบบดังกลาวมีความนาเชื่อถือและปลอดภัย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
๒. สาระสําคัญของรางกฎหมาย
ราง พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
2.1 บทนิยาม
เพิ่มบทนิยามคําวา “การพิสูจนและยืนยันตัวตน” และ “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”
ในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) “การพิสูจนและยืนยันตัว ตน” หมายความว า กระบวนการพิ สูจนและยืนยั นความถูกตองของตัว
บุคคล
(2) “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความวา เครือขายทางอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยง
ขอมูลระหวางบุคคลใด ๆ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการพิสูจนและยืนยันตัวตน และการทําธุรกรรมอื่น
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิสูจนและยืนยันตัวตน
2.2 ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
เพิ ่ม หมวด 3/1 ระบบการพิส ูจ นแ ละยืน ยัน ตัว ตนทางดิ จิ ท ัล ใน พ.ร.บ. ธุร กรรมฯ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
(1) การพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุ คคลสามารถกระทําผานระบบการพิ สูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลได และเมื่อไดมีการพิสูจนและยืน ยันตัวตนผานระบบดังกลาวแลว ใหสันนิษฐานว าบุคคลที่ไดรับการ
พิ สูจนและยืนยันตัวตนเปนบุคคลนั้นจริง

(2) ในกรณีที่จําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือประโยชนในการเสริมสราง
ความน าเชื่อถือและยอมรับ ในระบบการพิส ูจ นแ ละยืน ยัน ตัว ตนทางดิจ ิท ัล หรื อ ปอ งกัน ความเสีย หายตอ
สาธารณะ จะมีก ารตราพระราชกฤษฎีก ากํา หนดใหก ารประกอบธุรกิจ บริก ารเกี่ย วกับ ระบบการพิสู จ นแ ละ
ยืนยันตัว ตนทางดิจิทัลเปนการประกอบธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองไดรับอนุญาต
ทั้ง นี้ อาจมีก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการในพระราชกฤษฎีก าข างตน เพื่อ ทํา หนา ที่ป ระกาศกํา หนด
หลักเกณฑที่ผูประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับ ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะตองปฏิ บัติ และพิจ ารณามี
คําสั่งลงโทษทางปกครองในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ร า ง พ.ร.บ. ธุ ร กรรมฯ จะทํา ให มีก ารกํ า กั บ การพิ สู จ นแ ละยื น ยั น ตั วตนทางดิ จิ ทั ล ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ตลอดจนยกระดั บ การพิ สู จ น และยื น ยั นตั วตนทางดิจิทัลที่มี ความปลอดภัย นาเชื่อ ถือ และสามารถคุมครอง
ผูใชบ ริการไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยการดําเนินการ
ดังกลาวจะทําใหประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐสามารถทํานิติกรรมหรือนิติสัญญาที่เปนการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจและการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 ใหมีการคุมครองผูใชบริการและลดการเกิดความ
เสี่ยงในการเกิด ขอ ผิ ดพลาดจากการดําเนิน งาน (Human Errors) และการปลอมแปลงข อมู ล และเอกสารใน
กระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอเชิญชวนหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนรวม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอตอรางกฎหมายดังกลาว ระหวางวันที่ ๑๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถ
แสดงความเห็นมาไดทาง
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