กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สาคัญกับเศรษฐกิจดิจท
ิ ัลอย่างไร
พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น

ภาพรวมของกฎหมาย

Update สาระสาคัญของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับความคิดเห็นและข้อมูลในทุกแง่มุม
1

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรทางอิเล็กทรอนิกส์
หลักการสาคัญของกฎหมายธุรกรรมฯ

“รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” (ม.7)

หลักความเท่าเทียมกัน

Non-Discrimination
รองรับให้ธุรกรรมกระดาษตามที่กฎหมาย
กาหนด ทาในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

Functional Equivalent
Approach

หลักความเป็นกลาง
ทางเทคโนโลยี
Technology
Neutrality

หลักเสรีภาพในการ
แสดงเจตนา
Party
Autonomy

พัฒนาการกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
Model Law on
Electronic
Commerce

Model Law on
Electronic
Signatures

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544

Transition Period
Paper -> Electronic
Electronic -> Paper
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

The United Nations
Convention on the Use of
Electronic Communications in
International Contracts

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

กฎหมาย IT ฉบับแรกของไทย

การพัฒนาในอนาคต

UNCITRAL Model Law on
Electronic Transferable Records

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
ธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
เช่น

เช่น
▪

การทาสัญญากู้ยืมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

▪

การยื่นภาษีทางออนไลน์

▪

การปลดหนี้เงินกู้ทางอิเล็กทรอนิกส์

▪

การยื่นขออนุญาตนาเข้าส่งออก
น้าตาลทราย

หมายเหตุ ไม่ใช้กับ (1) ธุรกรรมเกีย
่ วกับครอบครัว
(2) ธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก
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โครงกฎหมาย
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

รองรับการทาธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่างๆ

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”

รองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

“ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

รองรับการกากับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญและมีผลกระทบวงกว้าง

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ”

รองรับการให้บริการภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

รองรับการมีคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับ วงจรเอกสาร

e-Document

e-Signature

(ม.8)

(ม.9)
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทั่วไป
เช่น Username Password

การแปลงเอกสาร
(ม.12/1)
Transition Period

การรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก
(ม.10 วรรค4)

ความเป็นต้นฉบับของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ม.10)

(ม. 26)
ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
เช่น PKI

การเก็บรักษาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(ม.12)

กฎหมายที่โยงมายังกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“ พ.ร.บ.

ศุลากร พ.ศ. 2560

มาตรา ๑๑ การดาเนินการทางศุลากร ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันกับการดาเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร ทั้งนี้ การนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“ ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษา. ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. ๒๕๖๐

“ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๔ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ไม่มี
ข้อบทใดในข้อบังคับนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

“ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗"

ข้อ ๙ การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยข้อกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนาเข้า การส่งออก
การนาผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการและปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

“ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ๒/๒๕๕๔

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์
สาหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร”

๒. การดาเนินการในทางปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวกับการรับคาขอ และการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ETA & ETDA Law
ครม.

อนุมัติหลักการ 16 ม.ค. 58

▪ ปรับปรุงหลักเกณฑ์บางส่วน e-document , e-signature , e-Government ลดการตีความ
▪ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ตาม UN e-Communication Convention รองรับการค้าระหว่างประเทศ
▪ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับธุรกิจ สร้างความชัดเจนในกระบวนการ

ร่าง พ.ร.บ. ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

▪ ปรับปรุงองค์ประกอบ/อานาจหน้าที่ คกก. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รับนโยบาย Digital Thailand

▪ จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล สนับสนุนการทางาน คกก. และขับเคลื่อนงาน Soft Infrastructure

สคก.

เสนอให้จัดทาเป็น 2 ฉบับ โดยตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ ก.ค. 58*
1. ร่าง พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

2. ร่าง พ.ร.บ. สพธอ. พ.ศ. ....
* กฎหมายธุรกรรมฯ มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
จึงเห็นสมควรแยกบทบัญญัติเรื่องการบริหารสานักงานฯ เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
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ร่าง พ.ร.บ. สพธอ. พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมา
ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในหลายวิธี

•

การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไป รวมจานวน ๔ ครั้ง

•

การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
o เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th

o เว็บไซต์ สพธอ. www.etda.or.th
o การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย www.lawamendment.go.th
o ครั้งที่ ๑ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
o ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

•

รวมรวมความคิดเห็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ กว่า ๒๐ หน่วยงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดรับฟังความเห็นเมื่อ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประเด็นที่เพิ่มเติม

ภาพรวมหลักการที่ปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงหลักเกณฑ์บางส่วน e-Document , e-Signature , e-Government

เพิ่มเติมวิธีการในเรือ
่ ง e-signature
ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้อมูลเป็นของผูส
้ ่งหรือไม่
ปรับปรุงถ้อยคาในหลักเกณฑ์การเป็น E-signature ที่เชื่อถือได้

ปรับปรุงนิยามหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน
Harmonize Law with UN E-Communication Convention

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์รองรับ
- Invitations to make offers
- Automatic Data System
- Input Error
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ภาพรวมหลักการที่ปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงกลไกการดูแลธุรกิจบริการ

กาหนดหน่วยงานหลักในการกากับดูแล
ปรับปรุงขัน
้ ตอนการกากับดูแลให้ชัดเจนและครบขัน
้ ตอน
เพิ่มเติมหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อคุม
้ ครองผูใ้ ช้บริการ
ปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมกับประเภทการกากับดูแล
ปรับองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เน้นกรรมการผูเ้ ชีย
่ วชาญ เพื่อผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้ น e-commerce เพื่อมองเป้าหมายร่วมกัน
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ
ร่าง พ.ร.บ. สพธอ. พ.ศ. ....

ภาพรวมหลักการที่ปรับปรุงแก้ไข (เพิ่มเติม)
Digital ID
กาหนดหลักเกณฑ์รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจท
ิ ัล

โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและได้รบ
ั การรับรองจาก
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการฯ ต้องมี
• ได้จดแจ้งขอใบรับรองการประกอบธุรกิจ เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากรัฐมนตรี กับ
คณะกรรมการ /หน่วยงานที่ คกก. กาหนด / หน่วยงานกากับดูแล
• มีสานักงานสาขา
• มีสานักงานตัวแทน

ในประเทศ

• สถานประกอบการ
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ั
ประเด็นทีป
่ ร ับปรุงเพิม
่ เติม โดยกระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสงคม
23 ก.ค. 61
ร่างฉบับ ครม. ปี 58 กฤษฎีกาปี 59 และปรับเพิม
่ เติมภายหลังรับฟั ง
ความเห็น
ิ ธิประกอบธุรกิจบริการเกีย
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสท
่ วกับธุรกรรมทาง
้ ระโยชน์จากอิเล็กทรอนิกส ์
อิเล็กทรอนิกส ์ หรือประกอบธุรกิจโดยใชป
่ งทางในการทาธุรกรรมทาง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือ
่ ให้เป็นชอ
อิเล็กทรอนิกส ์ แต่ในกรณีจาเป็ นเพือ
่ รักษาความมั่นคงหรือเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การเงินและการพาณิชย์ หรือเพือ
่ ประโยชน์ในการเสริมสร ้างความ
ื่ ถือและยอมรับในระบบข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ หรือเพือ
ี หาย
น่าเชอ
่ ป้ องกันความเสย
ต่อสาธารณชน หรือเพือ
่ คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค ให ้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให ้การประกอบธุรกิจบริการเกีย
่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใ์ ดเป็ น
กิจการทีต
่ ้องแจ ้งให ้ทราบ ต ้องขึน
้ ทะเบียน หรือต ้องได ้รับใบอนุญาตก่อน
แล ้วแต่กรณี
ในการกาหนดให ้กรณีใดต ้องแจ ้งให ้ทราบ ต ้องขึน
้ ทะเบียน หรือต ้องได ้รับ
ใบอนุญาต ตามวรรคหนึง่ ให ้กาหนดโดยพิจารณาจากผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จาก
การประกอบธุรกิจนัน
้ ประกอบกับความเหมาะสมในการควบคุมดูแลและการป้ องกัน
ี หายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบทีอ
ความเสย
่ าจเกิดขึน
้ จากการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวในการนี้ จะกาหนดให ้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึง่ แห่งใดเป็ น
ผู ้รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาทีอ
่ อกตามวรรคหนึง่ ก็ได ้ หากไม่มก
ี าร
กาหนดให ้หน่วยงานของรัฐ แห่งใดเป็ นผู ้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ให ้สานักงานเป็ นผู ้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล การประกอบธุรกิจบริการเกีย
่ วกับ
์ ามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสต
ทัง้ นี้ ให ้หน่วยงานของรัฐซงึ่ เป็ นผู ้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามพระราช
กฤษฎีกาหรือสานักงาน แล ้วแต่กรณี แต่งตัง้ พนักงานเจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ ปฏิบัตก
ิ าร
ให ้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาด ้วย
ก่อนเสนอให ้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ ต ้องจัดให ้มีการรับฟั งความ
คิดเห็น ของประชาชนตามความเหมาะสม และนาข ้อมูลทีไ่ ด ้รับมาประกอบการ
พิจารณา

เสนอแก้ไข เพิม
่ เติมล่าสุด ณ กรกฎาคม ปี 61
มาตรา 11/2 ให ้เพิม
่ ข ้อความต่อไปนีเ้ ป็ นมาตรา 32/1 แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2544
“มาตรา 32/1 บุคคลทีป
่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจบริการเกีย
่ วกับธุรกรรมทาง
้
อิเล็กทรอนิกส ์ หรือประกอบธุรกิจโดยใชประโยชน์
จากอิเล็กทรอนิกส ์ อุปกรณ์
่ งทางในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ต ้องจดแจ ้งขอ
คอมพิวเตอร์ เพือ
่ ให ้เป็ นชอ
ใบรับรองการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานทีค
่ ณะกรรมการประกาศ
กาหนด หรือมีสานักงานสาขา หรือมีสานักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือตัง้ สถาน
ประกอบการขึน
้ ในประเทศไทย หรือได ้จดแจ ้งขอใบรับรองการประกอบธุรกิจจาก
หน่วยงานทีก
่ ากับดูแลตามกฎหมายอืน
่ เว ้นแต่จะได ้รับการยกเว ้นจากรัฐมนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ
รายละเอียดในการจดแจ ้งขอใบรับรองการประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ ให ้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการประกาศกาหนด ทัง้ นี้ ให ้ผู ้แจ ้งหรือผู ้ได ้รั บการยกเว ้น
ตามวรรคหนึง่ ประกอบธุรกิจได ้ตัง้ แต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้งหรือวันทีไ่ ด ้รับการยกเว ้น
ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการหรือผู ้ทีค
่ ณะกรรมการมอบหมายตรวจพบในภายหลังว่า
การแจ ้งไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน ให ้คณะกรรมการหรือผู ้ทีค
่ ณะกรรมการมอบหมายมี
อานาจสงั่ ผู ้แจ ้งแก ้ไขให ้ถูกต ้องหรือครบถ ้วนและนาผลการแก ้ไขมาแสดงต่อ
คณะกรรมการหรือผู ้ทีค
่ ณะกรรมการมอบหมายภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด
่
ั
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบธุรกิจไม่แก ้ไขหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสงของคณะกรรมการหรือ
ผู ้ทีค
่ ณะกรรมการมอบหมายภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด ให ้คณะกรรมการหรือผู ้ที่
คณะกรรมการมอบหมายสงั่ ให ้ผู ้นัน
้ หยุดการให ้บริการในสว่ นทีเ่ กีย
่ วกับการประกอบ
้
ธุรกิจบริการเกีย
่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือประกอบธุรกิจโดยใชประโยชน์
จาก
อิเล็กทรอนิกส ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นัน
้ นับแต่วน
ั ทีค
่ รบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
จนกว่าจะแก ้ไขให ้ถูกต ้องและครบถ ้วนตามคาสงั่ ของคณะกรรมการหรือผู ้ที่
คณะกรรมการมอบหมายและตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในวรรคสอง
ิ วันนับแต่วน
ในกรณีทผ
ี่ ู ้แจ ้งไม่แก ้ไขตามวรรคสามภายในระยะเวลาเก ้าสบ
ั ทีห
่ ยุด
หรือถูกห ้ามการประกอบธุรกิจ ให ้คณะกรรมการถอนการรับแจ ้งของผู ้นัน
้ ออกจากสารบบ
ั นิษฐาน(ถือ)ว่าการประกอบธุรกิจ
การรับแจ ้งและแจ ้งให ้ผู ้นัน
้ ทราบโดยเร็ว และให ้สน
ี ธรรมอันดีของประชาชน”
ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร ้อยหรือศล
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ั
ประเด็นทีป
่ ร ับปรุงเพิม
่ เติม โดยกระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสงคม
ก.ค. 61
เพิม
่ เติม นิยาม Digital ID

“การพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตน” หมายความว่า การระบุต ัวตน การแสดงตน การพิสจ
ู น์ต ัวตน การแสดงหล ักฐานใดๆ
และการตรวจสอบเพือ
่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย
่ วก ับต ัวบุคคล และการยืนย ันต ัวตนของบุคคล”
์ เี่ ป็นการลงลายมือชอ
ื่
“ระบบพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนทางดิจท
ิ ัล” หมายความว่า ระบบทีใ่ ชใ้ นการนาเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท
พิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนของบุคคลทางดิจท
ิ ัล

เพิม
่ เติม หล ักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้องก ับ Digital ID

มาตรา 11/1 ให้เพิม
่ ข้อความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบ ัญญ ัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2544
“มาตรา 31/1 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนทางดิจท
ิ ัลก ับบุคคลอืน
่ ถ้าได้แสดงต ัวตนตามหล ักเกณฑ์การ
และมาตรฐานทีค
่ ณะกรรมการประกาศกาหนด และได้มก
ี ารร ับรองการพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนโดยหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจตามที่
้ น
คณะกรรมการประกาศกาหนดแล้ว ให้ถอ
ื ว่าเป็นการพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนทีม
่ ผ
ี ลตามกฎหมาย และสามารถใชย
ื ย ันต ัวตนก ับ
บุคคลทีส
่ ามได้
คณะกรรมการอาจประกาศยอมร ับระบบพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนทางดิจท
ิ ัลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานและหล ักเกณฑ์ท ี่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
การกาหนดให้หน่วยงานใดเป็นผูร้ ับผิดชอบหรือทาหน้าทีเ่ กีย
่ วก ับระบบการพิสจ
ู น์และยืนย ันต ัวตนทางดิจท
ิ ัลตาม
้ ังค ับโดยอนุโลม”
กฎหมายนี้ ให้มก
ี ารตราพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงั้ และให้นาบทลงโทษทีเ่ กีย
่ วข้องมาใชบ
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