
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยการควบคมุดแูลธรุกจิบริการ 

เกี่ยวกบัระบบการพิสูจนแ์ละยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัลทีต่้องได้รับใบอนญุาต 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน  

ทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๓๔/๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ

บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“อัตลักษณ์”  หมายความว่า  ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งสามารถบ่งบอกหรือจ าแนกได้ 

โดยคุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนั้น 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

“การพิสูจน์ตัวตน”  หมายความว่า  กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ 

อัตลักษณ์ของบุคคล  และการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์นั้น 

“สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้เชื่อมโยงอัตลักษณ์กับบุคคล  ซึ่งบุคคลนั้น

ครอบครองและควบคุมเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน  เช่น  รหัสผ่าน  ข้อมูลชีวภาพ 

“การออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน”  หมายความว่า  กระบวนการเชื่อมโยง 

อัตลักษณ์ของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้วเข้ากับสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน  และการบริหารจัดการสิ่งที่ใช้

ยืนยันตัวตนนั้น 

“การยืนยันตัวตน”  หมายความว่า  กระบวนการยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคลด้วยการตรวจสอบ

สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมายให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔ ให้ส านักงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตซึ่งประกอบธุรกิจอันเป็นกิจการที่มีหน่วยงาน  

ก ากับดูแลตามกฎหมายโดยเฉพาะอยู่แล้ว  ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะท าความตกลง 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



มอบหมายให้หน่วยงานก ากับดูแลตามกฎหมายเฉพาะนั้นท าหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็น  

ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของตนแทนส านักงานก็ได้ 

มาตรา ๕ การยื่นค าขอรับใบอนุญาต  การแจ้ง  หรือการส่งข้อมูล  รายงาน  เอกสาร  

หรือหลักฐานตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงานก าหนด   

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 

การประกอบธรุกิจบริการเกีย่วกับระบบการพิสูจน์และยนืยันตวัตนทางดิจิทัล 

ที่ต้องไดร้ับใบอนุญาต 
 
 

มาตรา ๗ การให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้  เป็นบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาต 

(๑) บริการพิสูจน์ตัวตน 

(๒) บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน 

(๓) บริการยืนยันตัวตน 

(๔) บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่เป็นเครือข่ายหรือ

ระบบเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  แต่ไม่รวมถึง

บริการของบุคคลที่เป็นสื่อกลาง 

มาตรา ๘ การให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลดังต่อไปนี้  

เป็นบริการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 

(๑) บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่บุคคลใช้เพ่ือประโยชน์ภายในกิจการของบุคคลนั้น   

โดยไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลภายนอก   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๓) บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในกิจการที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๙ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

ที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๗  จะกระท าได้เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด  

หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๐ เพ่ือให้สาธารณชนมีความมั่นใจในการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต   

คณะกรรมการจะประกาศก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ต้องมี  

ทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วตามจ านวนที่ก าหนด  ส าหรับการให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ  

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตแต่ละลักษณะก็ได้ 

หมวด  ๒ 

การขออนญุาตและการอนญุาตประกอบธุรกิจบรกิารเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ 

และยืนยนัตวัตนทางดิจิทัลที่ต้องไดร้ับใบอนุญาต 
 
 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๗  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร   

หรือหลักฐานตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  เอกสาร   

หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล 

(๒) หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(๓) ระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ 

(๔) แผนการบริหารความเสี่ยง  และการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการ 

(๕) แผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) แผนและมาตรการควบคุมดูแลและป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ 

(๗) แผนและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 

(๘) แผนและมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๙) ค ายินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตาม  (๑)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

มาตรา ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว  ให้ส านักงาน 

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต 

ถูกต้องและครบถ้วน  ให้ส านักงานออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  และ 

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานใด   

ให้ส านักงานบันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขค าขอรับใบอนุญาต  

หรือจัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามที่ส านักงานได้แจ้งตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอรับ 

ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  และให้ส านักงานจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบและแจ้งให้  

ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๙   

และมาตรา  ๑๐  ให้คณะกรรมการมีค าสั่งออกใบอนุญาตและอาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  เกี่ยวกับ  

การประกอบธุรกิจเท่าที่จ าเป็นได้  และให้ส านักงานออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

มาตรา ๑๔ ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ  ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานผลการตรวจประเมิน 

ความพร้อมในการประกอบธุรกิจที่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีและด้านบุคลากร 

ให้แก่ส านักงานภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็น  ผู้รับใบอนุญาตจะขอให้ส านักงานขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ออกไปก็ได้  แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน 

ให้ส านักงานพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ขยายระยะเวลา

ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนด  และให้ส านักงานแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ส่งรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการมีค าสั่งให้ใบอนุญาตสิ้นผล 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ส านักงานพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมของผู้รับ

ใบอนุญาตแล้วเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ  ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้  แต่ถ้าส านักงานเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตยังไม่มีความพร้อมในการประกอบ

ธุรกิจ  ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเรื่องดังกล่าว  และจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมิน

ความพร้อมในการประกอบธุรกิจอีกครั้งภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  และให้น าระยะเวลา 

ตามมาตรา  ๑๔  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การพิจารณารายงานดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่สามารถด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ส านักงาน

ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการมีค าสั่งให้ใบอนุญาตสิ้นผล 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งให้ใบอนุญาตสิ้นผลตามมาตรา  ๑๔  วรรคสี่  

หรือมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  และประกาศการสิ้นผล 

ของใบอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

มาตรา ๑๗ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  และรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อม

ในการประกอบธุรกิจ  ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

หมวด  ๓ 

หน้าทีข่องผูร้ับใบอนุญาต 
 
 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งหรือยินยอมให้ผู้ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้    

เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคลที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๕  และยังไม่พ้นก าหนดสามปีนับแต่วันถูกเพิกถอน 

(๔) เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย  หรือเคยต้อง 

ค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วย  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๕) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง   

หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

(๖) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๗) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 

(๘) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๑๐) เคยพ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจ ากัดเพราะเหตุมีลักษณะ 

ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๑๑) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพ่ือเก็บรวบรวม

หรือเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  ให้ผู้รับใบอนุญาต

แจ้งให้ส านักงานทราบ  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนดด้วย 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่แตกต่างจากที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง   

ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ส านักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อส านักงานในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง  

เรื่องหนึ่งเรื่องใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุนจดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต 

(๒) กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต 

(๓) ระบบหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๔) การเปลี่ยนแปลงอื่นที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ส านักงานทราบเมื่อได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตในเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้    

ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ  บัญชี  เอกสาร  หรือ

หลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ  สินทรัพย์  และหนี้สินเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  ตามหลักเกณฑ์  

ที่ส านักงานประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจประเมินระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ทางดิจิทัลและรายงานต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และระยะเวลาที่ส านักงานประกาศก าหนด 

หมวด  ๔ 

การควบคมุดแูลการประกอบธุรกิจบรกิารเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ 

และยืนยนัตวัตนทางดิจิทัลที่ต้องไดร้ับใบอนุญาต 
 
 

มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้  โดยก าหนดตามลักษณะของการให้บริการ 

(๑) มาตรการบรหิารและการจัดการความเสี่ยงของระบบการใหบ้รกิาร  และการจัดการกรณฉีกุเฉนิ 

(๒) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการให้บริการและการตรวจสอบ 

(๓) มาตรการควบคุมดูแลและป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ 

(๔) มาตรฐานการให้บริการที่รวมถึงการจัดการและจัดเก็บข้อมูล   

(๕) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ  และมาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยา  

ผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ 

(๖) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับระบบการให้บริการ 

(๗) การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการ 

มาตรา ๒๕ มาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย

จากการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  (๕)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๒) ขั้นตอนและมาตรการดูแลผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ 

(๓) ขั้นตอนการเยียวยาความเสียหายและการแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการทราบ 

(๔) การก าหนดการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาตไว้ในข้อก าหนด 

ของสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 

มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งรายงานการเงินและสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ 

การให้บริการต่อส านักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

รายงานการเงินและสรุปผลการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าตามแบบ  

และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนดและตรงต่อความเป็นจริง 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มี เหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลและก ากับ 

การประกอบธุรกิจ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตรายใดส่งรายงานหรือข้อมูลอื่นใด   

ตลอดจนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งให้ชี้แจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความรายงานหรือข้อมูลหรือ

เอกสารนั้น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต 

จัดให้กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของผู้รับใบอนุญาต  มาให้ถ้อยค า  แสดงข้อมูล  บัญชี   

เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับการให้บริการเพ่ิมเติมได้ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๘  

มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  ประกาศ

ของส านักงานตามมาตรา  ๒๔  หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต  ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้อง

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หมวด  ๕ 

การเลกิประกอบธุรกิจ 
 
 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบ 

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้แจ้งส านักงาน

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่คาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ที่ส านักงานประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๐ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ  เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการ  

หรือเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานของผู้ใช้บริการ  ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  

เงื่อนไข  และระยะเวลาในการเลิกประกอบธุรกิจ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือข้อมูลอื่นใด 

ของผู้รับใบอนุญาต 

(๒) การโอนบริการไปให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 

(๓) การบอกกล่าวและการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการ 

(๔) ระยะเวลาในการด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓) 

มาตรา ๓๑ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๐  ครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตแจ้งผลการด าเนินการต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด  

และให้ส านักงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจ  ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  และให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้ใช้บริการ

ของผู้รับใบอนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจ   

ในการนี้ให้ส านักงานประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย 

ให้ใบอนุญาตสิ้นผลนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๓ การเลิกประกอบธุรกิจไม่กระทบต่อผลของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ได้

กระท าไปโดยอาศยัระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของผู้รับใบอนุญาตก่อนวันที่เลิกประกอบธุรกิจ 

หมวด  ๖ 

การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของส านักงาน

ตามมาตรา  ๒๘  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  คณะกรรมการอาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไดค้รัง้ละ

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ไม่เกินเก้าสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการปฏิบัติหรือการด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานนั้น

จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาเกินเก้าสิบวัน  คณะกรรมการจะก าหนดระยะเวลาเกินเก้าสิบวันก็ได้ 

ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต  

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต 

มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว  และภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

มีกรณีที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพระราชกฤษฎีกานี้ซ้ าอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่งปรับ 

ครั้งแรก 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๗  ประกาศของส านักงานตามมาตรา  ๒๔   

หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต  หรือไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของส านักงานตามมาตรา  ๒๘   

จนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

(๔) ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของส านักงานตามมาตรา  ๒๘  จนพ้นก าหนด

ระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาต 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๓๒  มาใช้บังคับกับการประกาศค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตด้วย 

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ การเพิกถอนใบอนุญาตไม่กระทบต่อผลของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ได้กระท าไป

โดยอาศัยระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของผู้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  

ที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งได้ประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้  

ใช้บังคับ  ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต่อไปได้   

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



โดยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแล้ว   

ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นบริการที่มีความส าคัญต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยเป็นขั้นตอนส าคัญ 
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน  และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  สมควรควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัล  โดยการก าหนดลักษณะของการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน  
ทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาตและก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ  เพ่ือให้ระบบดังกล่าว  
มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย  ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชน  ตลอดจนเสริมสร้าง 
ความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๕


