บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
เหตุผล
โดยที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และมีศักยภาพทีท่ าให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด อานวย
ความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสามารถผลักดันประเทศ
ให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสาคัญในการนาเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้และพัฒนาต่อยอดในประเทศไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ กฎหมาย
ที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการทาธุรกรรม
ด้วยวิธีการทางดิจิทัล และยังเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยไม่จาเป็น อีกทั้ง บทบัญญัติกฎหมาย
บางประการได้กาหนดหน้าที่ให้กับผู้ให้บริการทางการเงินต้องดาเนินการตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์
ตัวตนของผู้ทาธุรกรรมกับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน อาชญากรรมร้ายแรง หรือการรักษาความมั่นคงของประเทศอันเป็นการดาเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปได้ยากและสร้างต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอยู่ใน
ความครอบครองของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในบางกรณีมีข้อจากัดในการเข้าถึงหรือการให้
ข้อมูล ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน ดังนั้น เพื่อแก้ไขอุปสรรค
ดังกล่าว สมควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ease of doing
business) ตลอดจนการทาธุรกรรมด้วยวิธีการทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน

๒
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง และเพื่อลดต้นทุนในการทา
ธุรกรรมทางการเงินโดยรวมของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓
ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
พ.ศ. ....

.................................................
.................................................
.................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)
มาใช้และพัฒนาต่อยอดในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนามา
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างแท้จริง และเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์ตัวตนของผู้ทาธุรกรรมกับผู้ให้บริการทางการเงินตามที่กฎหมายกาหนด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อาชญากรรมร้ายแรง หรือการรักษาความมั่นคงของประเทศ อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยแล้ว
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. ....”

๔
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น ไป เว้น แต่ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐
ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้ นกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบ วันนับแต่ วัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญั ตินี้
“ผู้ให้บริ การทางการเงิน ” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๓) ผู้ที่ประกอบการในธุรกิจประเภทซึ่ง อยู่ภายใต้กากับของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(๔) ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ประกั น ชีวิต และนายหน้ าประกั น ชีวิต ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ประกันชีวิต
(๕) ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันวินาศภัย
(๖) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗) ผู้ ที่ได้รับ อนุ ญ าตจากหน่วยงานกากับดูแลให้ ทดสอบนวัตกรรมกับลู กค้าจริง
(regulatory sandbox)
(๘) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการจะประกาศกาหนด
“ผู้ให้บ ริการด้านเทคโนโลยี ” หมายความว่า บุคคลที่ ให้บริการพัฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงิน
“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ
สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้

๕
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน หรือ
ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลที่ถูกระบุในข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดา คณะบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมดูแลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี
“การปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูล ” หมายความว่า กระบวนการหรือวิธีการใด ๆ
ที่ทาให้ข้อมูลไม่สามารถนามาใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น รั ฐวิส าหกิจ ส่ วนราชการสั งกัดรัฐ สภา ศาลเฉพาะในส่ ว นที่ ไม่เกี่ยวกับการพิ จารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่ว ยงานอิส ระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานกากับดูแล” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
คณะกรรมการ

มาตรา ๖ ให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงิน ประกอบด้วย

๖
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยี และด้านการเงิน
อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาจมีมติให้เชิญ รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา
ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการเฉพาะกิจด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รบั เชิญ
และมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งสาหรับวาระการประชุมที่ได้รับเชิญนั้น
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
สานักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการหรื อผู้ ดารงต าแหน่ งบริ ห ารในพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึกษาพรรคการเมื อ ง หรือเจ้าหน้ าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน
(๗) ไม่ เคยถูกไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะกระทาผิดวินัย

๗
(๘) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่ เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ งของศาลให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น
เพราะร่ารวยผิดปกติ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้น
จากตาแหน่ งตามวาระนั้ น อยู่ ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้ งใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อี ก ได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๔) นายกรัฐมนตรีให้ออกจากตาแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการดาเนินการต่อไปได้ โดยให้ถือว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ และให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการ
ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดทาแผนส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

๘
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับประโยชน์
ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๒
การอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการลงทุน
การเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน

มาตรา ๑๕ การทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ หากได้ทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ดาเนินการด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย
และมีผลเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมตามแบบและวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และห้ามมิให้
ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใดเพียงเพราะว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

๙
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินของรัฐที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๓) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระ
เงิน
(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ที่ประกอบการในธุรกิจประเภท
ซึ่งอยู่ภายใต้กากับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(๕) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ
(๖) การจองซื้อหลักทรัพย์ การออกใบหลักทรัพย์ การส่งมอบหลักทรัพย์
การจัดทาทะเบียน การซื้อขายและการโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนการจานาและการบังคับจานา
หลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๗) การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหลักทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๘) การเรียกประชุม การประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๙) ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการลงทุนอื่นที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ธุรกรรมตามมาตรานี้ ให้ ห มายความถึง การกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ในทางแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้องดาเนินการใด ๆ
เพื่อจัดให้ผู้ใช้บริการแสดงตนหรือดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของ
ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือยืนยันข้อเท็จจริงใด ๆ ของผู้ใช้บริการ หรือการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทีผ่ ู้ให้บริการทางการเงินต้องดาเนินการ
ตามกฎหมาย และหากข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบยืนยันเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของ

๑๐
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่ทาให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว
ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๗ การแสดงตนหรือดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงินตามมาตรา ๑๖ นอกจากจะดาเนินการโดยการแสดงตน
ต่อหน้าผู้ให้บริการทางการเงินแล้ว หากทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดาเนินการด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด แม้มิได้
แสดงตนต่อหน้าผู้ให้บริการทางการเงินก็ให้มีผลเช่นเดียวกับการแสดงตนหรือดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงินตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ใ นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน ผู้ ให้บริการ
ทางการเงิน หรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีใดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่มิได้มีกฎหมายกาหนดห้ามมิให้เปิดเผย ผู้ให้ บริการทางการเงิน
หรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีนั้นอาจขอข้อมูลที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
และมีการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลแล้วจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าวได้
และให้หน่วยงานของรัฐปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลก่อนดาเนินการเปิดเผยข้อมูลนั้นในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้เปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่คณะกรรมการประกาศกาหนดแล้ว หรือมอบหมายให้ผู้ที่อยู่ใน
รายชื่อที่คณะกรรมการยอมรับมาตรฐานการดาเนินการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ปกปิด
ข้อมูลก่อนเปิดเผยแทนตน ให้ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสามารถทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปกปิดข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยโดยมีกฎหมายกาหนดให้สามารถกระทาได้
มาตรา ๑๙ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐได้รับคาขอ
ให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๘ แม้ปกปิดตัวตนแล้ว มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐทาความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัย และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
(๒) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้

๑๑
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐนาไปเปิดเผย
ต่อผู้อื่น
มาตรา ๒๐ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล
ในความครอบครองของตนที่มิได้มีกฎหมายกาหนดห้ามมิให้เปิดเผยและได้มีการปกปิดตัวตนของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้สามารถกระทาได้ โดยให้นาความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ การส่งข้อมูลให้ผู้ทาหน้าที่ปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลซึง่ อยู่ใน
รายชื่อที่คณะกรรมการยอมรับมาตรฐานการดาเนินการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูล สามารถทาได้
มาตรา ๒๒ หน่วยงานของรัฐอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการทางการเงิน
หรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐนั้นได้ตามสมควรหากการให้ข้อมูลนั้น
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกาหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ได้
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ กับ ข้อมูลซึ่งทาการปกปิดตัวตน
ของเจ้าของข้อมูล แล้ว เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้
เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือกระทาโดยสุจริต
มาตรา ๒๔ เมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ใดกระทาหรือจะกระทาการใด ๆ อันเป็น
การฝ่าผืนตามมาตรา ๒๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) ร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้นั้นระงับหรือละเว้นการกระทาเป็นการชั่วคราว และ
(๒) ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลเพื่ อ ให้ มี ค าสั่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ นั้ น ละเมิ ด ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
และฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้
การใช้สิทธิตาม (๑) อาจกระทาได้ก่อนการฟ้องคดีตาม (๒)
มาตรา ๒๕ ในการกาหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ (๒)
ศาลมีอานาจกาหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) นอกจากกาหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลคืนผลประโยชน์ที่ได้จาก หรือเนื่องจากการละเมิด
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้

๑๒
(๒) ในกรณีีทไม่
ี อาจกาหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) ได้ ให้ศาลกาหนดค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร
(๓) ในกรณีีทปรากฏหลั
ี
กฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการกระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ ให้ศาล
มีอานาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนที่ศาลกาหนดตาม (๑)
หรือ (๒) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) หรือ (๒)
หมวด ๓
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๒๖ ผู้ใดที่ได้ข้อมูลตามมาตรา ๑๖ นาข้อมูลไปใช้นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท
มาตรา ๒๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดาเนินการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลใด
เปิดเผยข้อมูลโดยทุจริตและมิได้ปกปิดข้อมูลตามมาตรฐานจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นสามารถระบุตัวตน
ของเจ้าของข้อมูลได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๘ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๑ และเปิดเผยแก่บุคคล
อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับผู้ให้บริการทางการเงินนั้น
(๔) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับผู้ให้บริการทางการเงิน ตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดาเนินงานของผู้ให้บริการ
ทางการเงินนั้น
(๖) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือหรือความเสี่ยง
ประกอบการให้บริการทางการเงิน

๑๓
(๗) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณชนแล้ว
(๘) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงิน ซึง่ ผู้ใช้บริการ
ดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
(๙) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(๑๐) การเปิดเผยที่มีกฎหมายอื่นกาหนดให้ทาได้
(๑๑) การเปิดเผยด้วยเหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ ผู้ใดกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๓๑ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยสุจริต ได้รับยกเว้นความรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการจัดให้มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๘ เพือ่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๘ แต่ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งและเสนอ

๑๔
แผนเตรียมความพร้อมต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับและให้คณะกรรมการมีอานาจผ่อนผันแนวปฏิบัติเป็นการชั่วคราว

ผู้รับสนองพระราชโองการ

..........................................
นายกรัฐมนตรี

