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ร่ างพระราชบัญญัติการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเ ตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เนื่ องจากการทําธุรกรรมหรื อการทํานิติกรรมสัญญาหลายประเภทในระบบเศรษฐกิจจําเป็ นต้องมีการ
พิสูจน์ตวั ตน การให้ความยินยอม การลงลายมือชื่อ หรื อการแสดงเจตนาของผูท้ าํ ธุ รกรรมดังกล่าวและในอดีตที่
ผ่านมา การพิสูจน์ตวั ตนมักจะให้ผใู ้ ช้บริ การ (ผูท้ าํ ธุรกรรม) ต้องไปแสดงตนต่อผูใ้ ห้บริ การ เช่น หน่วยงานราชการ
ธนาคารพาณิ ชย์ โรงพยาบาล เป็ นต้น พร้อมส่ งเอกสารหลักฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน จึงก่อให้เกิดความ
ไม่สะดวก และเป็ นภาระต่อผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับประเทศไทยกําลัง
ก้าวเข้าสู่ ยคุ อิเล็กทรอนิกส์โดยที่มีการทําธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่ หลาย ดังนั้น หากการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนสามารถกระทําในรู ปแบบดิจิทลั ได้กจ็ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งจะ
เป็ นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเสนอร่ างพระราชบัญญัติการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ. Digital ID) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ที่ (1) พัฒนาโครงข่ายระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ซึ่ งเป็ นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั (โครงข่ายฯ) ที่สาํ คัญในการพัฒนาประเทศ
(2) กํา หนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขในการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจ น์แ ละยืนยันตัว ตนทางดิจิท ลั
รวมทั้งกํากับดูแลผูใ้ ห้บริ การ และ (3) ยกระดับการให้บริ การของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายฯ ได้ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่ าง พ.ร.บ. Digital ID แล้ว เมื่อ
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ร่ าง พ.ร.บ. Digital ID เป็ นกฎหมายเชิงกํากับดูแล โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ทําหน้าที่กาํ หนดหลักเกณฑ์เพื่อกํากับดูแลโครงข่ายฯ เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลได้รับการคุม้ ครอง
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อํานาจการกํากับดูแลของคณะกรรมการสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (Platform) ซึ่ งให้บริ การโดยบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
ระบบการพิสูจ น์แ ละยืน ยันตัว ตนทางดิจิท ลั โดยคณะกรรมการมีอาํ นาจกํา กับ ดูแ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั
อีกทั้ง การจัด ตั้ง บริ ษ ทั ยัง ต้อ งได้รับ ความเห็นชอบ รวมถึง ใบอนุญ าตจากรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงดิจิท ลั เพื ่อ
เศรษฐกิจและสังคม

-22) ระบบทําการแทน (Proxy Server) ซึ่ งเป็ นการให้บริ การระบบทําการแทนแก่ผทู ้ ี่ประสงค์จะเข้า
สู่ Platform ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนที่ไม่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
เชื่อมต่อกับ Platform ผ่าน Proxy Server ได้ โดยคณะกรรมการมีอาํ นาจกํากับดูแลผูใ้ ห้บริ การ Proxy Server
รวมถึงอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการเชื่อมต่อระหว่าง Platform และ Proxy Server หรื อสั่งให้หยุดการเชื่อมต่อ
ดังกล่าว
3) การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยคณะกรรมการมีอาํ นาจเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล หลักเกณฑ์การส่ งผ่านข้อมูลระหว่าง Platform และ Proxy Server
รวมถึงอํานาจในการเรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลหรื อพิจารณาคําอุทธรณ์ของผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากการใช้
บริ การระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั นอกจากนี้ ยังมีอาํ นาจกําหนดมาตรฐานในการส่ งข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในโครงข่ายฯ ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมให้ส่งข้อมูลในโครงข่ายฯ
นอกจากบทบัญญัติในเชิงการกํากับดูแลแล้ว ร่ าง พ.ร.บ. Digital ID ยังกําหนดกรอบขั้นตอน
การพิสู จ น์แ ละยืน ยัน ตัว ตนทางดิจิท ลั ไว้อ ย่า งยืด หยุน่ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ เทคโนโลยีที่มีค วามเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ร่ าง พ.ร.บ. Digital ID ยังเปิ ดให้หน่วยงานของรัฐเข้าสู่ ระบบได้ ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อมต่อ
เข้า Platform โดยตรง หรื อผ่านการใช้บริ การ Proxy Server ซึ่ งหากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้บริ การ
Platform ก็สามารถกระทําได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ออกโดยพระราชกฤษฎีกา
นางสาวกุลยาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวในรู ปแบบดิจิทลั จะลดภาระของ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในฐานะผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ที่ตอ้ งมีการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริ การ เช่น ประชาชนจะสามารถเปิ ดบัญชีธนาคารหรื อขอสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือของตนเองได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องไปแสดงตนที่
สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ เมื่อได้ดาํ เนิ นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและแสดงความจํานงที่จะทําธุ รกรรมดังกล่าว
กับ ผู ใ้ ห้บ ริ ก ารระบบการพิสู จ น์แ ละยืน ยัน ตัว ตนตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ที ่ไ ด้ก าํ หนดไว้ใ นกฎหมาย
เป็ นการเฉพาะ เป็ นต้น”
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