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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความว่า ระบบและเครือข่ายกลางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิก หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัทผู้ให้บริการ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
“ระบบทาการแทน (Proxy Server)” หมายความว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงระบบทาการ
แทนเพื่อการให้บริการของภาครัฐด้วย
“ระบบทาการแทนเพื่อการให้บริการของภาครัฐ” หมายความว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทาหน้าที่
เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้ากับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
“โครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความว่า โครงข่ายทั้งหมดของ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบทาการแทน

2
“พิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า การระบุตัวตน การแสดงตน การพิสูจน์ตัวตน การ
แสดงหลักฐานใดๆ และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้
บริการ
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
“ผู้ให้บริการระบบทาการแทน” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ให้บริการระบบทาการแทน
“ผู้ให้บริการ (Relying Party หรือ RP)” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่จาเป็นต้อง
มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการก่อนการให้บริการ
“ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Provider หรือ IdP)” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่
ส่งคายืนยันความถูกต้องของชุดข้อมูลลงทะเบียนของผู้ขอใช้บริการตามที่ได้รับคาร้องขอ
“ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source หรือ AS)” หมายความว่า นิติบุคคลหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการ
“ชุดข้อมูลลงทะเบียน (Authenticator)” หมายความว่า ชุดข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ใน
กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับ RP รายอื่นได้หลังจากผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจาก IdP แล้ว ทั้งนี้
อาจเป็นชุดข้อมูลที่ได้รับจาก IdP หรือสิ่งอื่นใด
“คายืนยัน” หมายความว่า คายืนยันของ IdP ว่าชุดข้อมูลลงทะเบียนของผู้ขอใช้บริการที่ได้
รับมามีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
“สมาชิก” หมายความว่า RP IdP AS หรือระบบทาการแทนที่บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรับเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ไม่ให้รวมถึงหน่วยงานของรัฐ
“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลใดๆ ที่มาขอใช้บริการกับ RP หรือ IdP
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ขอใช้บริการที่ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจาก IdP แล้ว
และสามารถใช้ชุดข้อมูลลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนต่อ RP รายอื่นต่อไป
“ระดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า ระดับและประเภทของข้อมูลที่ RP IdP หรือ AS
แต่ละรายต้องใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลดังกล่าวไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน หรือที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับดูแลระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕ บรรดาคาสั่ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
การกากับดูแลโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
_______________________
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกากับดูแลระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก
จานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการเงิน ด้านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการ
สรรหาด้านละสองคน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้อยู่ในตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือมีหน้าที่หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในบริษัทผู้ให้บริการระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือผู้ให้บริการระบบทาการแทน
(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หากยังมิได้
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการแทน
ตาแหน่งที่ว่างลงภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้องมีกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าแปดคน
มาตรา ๙ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการกากับดูแลระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลเป็นการทั่วไป อานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทผู้ให้บริการระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงการกาหนดค่าธรรมเนียมและ
ค่าดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
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(3) สั่งให้บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลยื่นรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะ โดยมีรายการและระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
(4) สั่งให้บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลทาคาชี้แจงข้อความเพื่อ
อธิบายหรือขยายความรายงานที่ได้จัดทาขึ้นตาม (3)
(5) พิจารณาวินิจฉัยคาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกากับดูแลการใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลของธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่น การเงินการธนาคาร การประกันภัย และการสาธารณสุข เป็นต้น
รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๑1 คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 10(6) ต้องประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑2 ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาอนุญาตในกรณีที่มีระบบทาการแทนระบบใด
ประสงค์จะเชื่อมต่อกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ ให้คานึงถึงประโยชน์และความสะดวก
ในการให้บริการประชาชนเป็นสาคัญ
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นใดเพื่อให้
ผู้ให้บริการระบบทาการแทนดังกล่าวปฏิบัติตามนอกเหนือจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการออกประกาศเพื่อกากับดูแลระบบทาการ
แทนและผู้ให้บริการระบบทาการแทนภายใต้วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ประกาศของคณะกรรมการ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติของนิติบุคคลผู้ให้บริการระบบทาการแทน
(2) การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบทาการแทน
(3) การรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบทาการแทน
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มาตรา 14 ในกรณีที่ระบบทาการแทนระบบใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด หรือคณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินงานของระบบทาการแทนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบทาการแทนดังกล่าวแก้ไขการ
ดาเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดก็ได้
มาตรา ๑5 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบทาการแทนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 หรือคณะกรรมการ
เห็นว่าการดาเนินงานของระบบทาการแทนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน
ให้คณะกรรมการสั่งให้บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหยุดการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบทาการแทนดังกล่าวทันที
มาตรา ๑6 ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดระดับความน่าเชื่อถือในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายกาหนดไว้
ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับคาเสนอแนะจากบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลในการกาหนดระดับความน่าเชื่อถือสาหรับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมใดๆ ให้คณะกรรมการประกาศ
กาหนดระดับความน่าเชื่อถือตามที่ได้รับการเสนอแนะภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาเสนอแนะ
มาตรา ๑7 คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
ชีแ้ จงด้วยก็ได้
มาตรา ๑8 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้อง
ให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและ
แสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน
การกาหนดหรือออกคาสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการคานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งเจ้าของข้อมูล บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบทาการแทน สมาชิก ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่
เห็นสมควร คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นการชั่วคราวในการ
บังคับให้เป็นไปตามการกาหนดหรือออกคาสั่งนั้นก็ได้
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มาตรา ๑9 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาอันเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อตรวจสอบได้ในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๓) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา 20 ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
มาตรา ๒1 ห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดทาข้อตกลงหรือกระทาการใดๆ อันมีผลเป็นการ
กีดกันหรือขัดขวางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
หรือทาให้เกิดการผูกขาดในการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
หรือผู้ให้บริการระบบทาการแทนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หมวด ๒
โครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
_______________________
มาตรา ๒2 ให้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบทาการแทนมีการส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างกันได้
คณะกรรมการอาจออกประกาศเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล การรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างระบบทั้งสองก็ได้
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มาตรา ๒3 ให้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต้องมีกระบวนการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนการให้บริการ IdP ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการตามระดับความ
น่าเชื่อถือที่บทบัญญัติกฎหมายหรือที่คณะกรรมการกาหนด แล้วแต่กรณี
(๒) ให้ IdP รับลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการที่ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตาม (๑) และให้ IdP
ออกชุดข้อมูลลงทะเบียนให้แก่ผู้ขอใช้บริการรายนั้น หรือรับลงทะเบียนชุดข้อมูลลงทะเบียนของผู้ขอใช้บริการราย
นั้นในระบบ แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการใช้ชุดข้อมูลลงทะเบียนดังกล่าวในกระบวนการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนของผู้ขอใช้บริการต่อไป
(๓) ผูใ้ ช้บริการอาจนาชุดข้อมูลลงทะเบียนตาม (๒) ไปใช้ในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
กับ RP รายอื่นที่ต้องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการได้ต่อไป
มาตรา ๒4 หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอาจเข้าสู่ระบบได้ไม่ว่าจะในฐานะ RP IdP หรือ AS
มาตรา ๒5 เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ หน่วยงานของรัฐอาจใช้
ระบบทาการแทนเพื่อการให้บริการของภาครัฐในการรับและส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล
ในการใช้ระบบทาการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการระบบ
ทาการแทนโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
เพิ่มเติมก็ได้
มาตรา 26 ให้ IdP ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดมีอานาจส่งคายืนยันไปยัง RP
IdP หรือ AS รายอื่นได้ตามคาร้องขอ
มาตรา 27 เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เมื่อได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล ให้ AS ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดมีอานาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง RP ได้ตาม
คาร้องขอ
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ AS ส่งข้อมูลไปยัง RP โดยตรงโดยไม่ผ่านโครงข่าย
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
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มาตรา ๒8 การพิสูจน์และยืนตัวตนผ่านโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
หากเป็นไปตามระดับความน่าเชื่อถือที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์และใช้
บังคับได้ตามกฎหมาย และให้ถือว่าได้มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้วตามที่กฎหมายกาหนด
ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานอันเกิดแต่การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโครงข่ายระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี ให้ศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีอานาจ
นาข้อมูลในโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
การนาข้อมูลไปใช้ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้มีการเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ
กฎหมายกาหนดไว้
หมวด ๓
บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
_______________________
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งบริษัทและการขอรับใบอนุญาต
_______________________
มาตรา 30 การให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้
จัดตั้งในรูปบริษัทและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
การจัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
การขอความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 31 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต้องมีจานวนหุ้นที่
บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัด หรือทุนชาระแล้วของบริษัทมหาชน
จากัด แล้วแต่กรณี และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทต้องไม่มีข้อบังคับที่ให้อานาจคนต่างด้าวในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารส่วนใหญ่หรือ
มีอานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้นด้วยวิธีการอื่นใด
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มาตรา 32 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต้องใช้ชื่อที่
ประกอบด้วยคาว่า “พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หรือ “Digital ID” และคาว่า “จากัด” หรือ “จากัด
(มหาชน)” แล้วแต่กรณี ต่อท้าย
มาตรา 33 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้บริษัทผู้
ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓4 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต้องแสดงใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการ
ส่วนที่ ๒
การให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
_______________________
มาตรา ๓5 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มาตรา ๓6 การรับสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การรับสมาชิกต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
มาตรา ๓7 ในการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้บริษัทผู้ให้บริการ
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศกาหนดระดับความน่าเชื่อถือ
(2) รับระบบทาการแทนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ รวมถึง RP IdP และ AS ในระบบทาการแทนดังกล่าวเป็นสมาชิก
(3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลโดยตรงโดยไม่ผ่านระบบทาการแทนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานเทคโนโลยี ภายในวันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี
ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(4) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการของสมาชิกเพื่อตรวจสอบระบบการรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบ และเพื่อการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าสมาชิกนั้นจะได้เชื่อมต่อกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยตรง หรือโดย
ผ่านระบบทาการแทน ภายในวันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(5) ออกใบรับรองให้แก่สมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบตาม (3) และ (4)
(6) เยียวยาความเสียหายอันเกิดแต่การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโครงข่ายระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การเยียวยาดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของบริษัทที่จะไล่เบี้ยเอาจากผู้กระทา
ความผิด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเยียวยาความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 38 ในกรณีที่การดาเนินงานของระบบทาการแทนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชน และบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเห็นว่าการดาเนินการ
ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 อาจล่าช้าไม่ทันการ ให้บริษัทมีอานาจหยุดการเชื่อมต่อระหว่างระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบทาการแทนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทรายงานต่อคณะกรรมการ
โดยไม่ชักช้าเพื่อให้คณะกรรมการมีคาสั่งต่อไป
ส่วนที่ 3
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
_______________________
มาตรา ๓9 รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใดดังต่อไปนี้
(1) ให้บริการโดยทุจริตหรืออาจทาให้ประชาชนเสียหาย
(2) จงใจละเว้นการดาเนินการหรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ
(3) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 เมื่อรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลใดแล้ว ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นได้
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หมวด ๔
สิทธิและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
_______________________
มาตรา 41 ให้บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและผู้ให้บริการ
ระบบทาการแทน ดาเนินการเข้ารหัส (Encryption) หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของข้อมูลในโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มาตรา 42 ในกรณีที่มีระบบทาการแทนประสงค์จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลพิจารณาระบบการรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของระบบทาการแทนดังกล่าว และให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดเก็บ เผยแพร่ หรือนาข้อมูลส่วนบุคคลอันได้มาจากการให้บริการ
หรือการใช้บริการโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไปใช้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล
มาตรา ๔4 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดเก็บ เผยแพร่ หรือนาไปใช้ต่อซึ่งชุดข้อมูลลงทะเบียน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของชุดข้อมูลลงทะเบียนดังกล่าว
มาตรา ๔5 ภายใต้บังคับของมาตรา 23 เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนกับ IdP รายใดแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอม IdP รายนั้นในการจัดเก็บและนาชุดข้อมูลลงทะเบียนของตนที่ได้รับมาจาก IdP
รายดังกล่าวไปใช้ได้ภายใต้วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 46 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทาความตกลงไว้กับ IdP ให้ IdP สามารถสร้าง จัดเก็บและ
นาไปใช้ซึ่งข้อมูลที่ใช้สาหรับสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการรายนั้นได้ภายใต้วัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการและของพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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มาตรา 47 ภายใต้บังคับของมาตรา 23 และมาตรา 27 เมื่อผู้ใช้บริการได้นาชุดข้อมูล
ลงทะเบียนไปใช้ในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับ RP หรือ IdP และได้ทาความตกลงกับ RP หรือ IdP
รายดังกล่าวไว้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอม AS ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ RP หรือ IdP ราย
ดังกล่าวได้ตามคาร้องขอ
มาตรา ๔8 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิ
ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะรับรู้ว่าสมาชิก บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
และผู้ให้บริการระบบทาการแทนเก็บรักษาข้อมูลใดของตน
(2) สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน
(3) สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
(4) สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง
(5) สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของตนภายในระยะเวลาที่กาหนด
(6) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธคาขอใช้บริการจากสมาชิกในกรณีที่สมาชิกนาผลการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของตนมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธคาขอ
(7) สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
(8) สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
_______________________
ส่วนที่ ๑
ความรับผิดทางแพ่ง
_______________________
มาตรา ๔9 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบทา
การแทนหรือสมาชิกผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
แต่มิใช่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของข้อมูล บริษัท ผู้ให้บริการระบบทาการแทนหรือสมาชิกผู้เปิดเผย แล้วแต่กรณี ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
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ส่วนที่ ๒
ความรับผิดทางอาญา
_______________________
มาตรา 50 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา ๓2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 51 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบทา
การแทนหรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
กาหนดตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคสอง มาตรา 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 22 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕2 บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสน
บาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 53 ผู้ใดให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 54 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 55 ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 56 ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือ
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้
นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 หรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขการดาเนินงานของบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือผู้ให้บริการระบบทาการแทน แล้วแต่กรณี
(๕) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศที่ทาหน้าที่กากับดูแลนิติบุคคลตามกฎหมาย
เฉพาะว่าด้วยการนั้น
(๖) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
มาตรา ๕9 ผู้ใดกระทาด้วยประการใดต่อข้อมูลในระบบความจาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบทาการแทน สมาชิก ผู้ใช้บริการ
หรือเจ้าของข้อมูล หรือเก็บรวบรวม แก้ไข เปิดเผย ลบ หรือทาลายข้อมูลในระบบความจาของเครื่องคอมพิวเตอร์
นั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
สิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 60 กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือผู้ให้บริการระบบทาการแทน กระทาการหรือไม่กระทา
การอย่างใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือเจ้าของข้อมูล ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 61 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้มีจานวนสามคนและคนหนึ่ง
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกิน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 62 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

