สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ร่ำง) พระรำชกฤษฎีกำกำรประกอบธุรกิจบริกำรที่ใช้งำนระบบปัญญำประดิษฐ์ พ.ศ....
(ฉบับรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ)
สำหรับกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ (Public Hearing)
ในวันที่ 18-19 ตุลำคม 2565
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(ร่าง)
พระราชกฤษฎีกา
การประกอบธุรกิจบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์
พ.ศ....
-------------------...........................................
...........................................
...........................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
สาธารณชน โดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้นประกอบกับความเหมาะสมใน
การควบคุมและการป้องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้งานระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. ....”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้มิให้ใช้บังคับแก่บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีกฎหมาย
กาหนดให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ รวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริการตามวรรคแรกต้องมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความโปร่งใสและเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานไม่ต่า
กว่าที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ในกรณีดังกล่าวให้ใช้ความตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นการเพิ่มเติม
เมื่อส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร้องขอข้อมูลหรือร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตามวรรคแรก ให้หน่วยงานดังกล่าวส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลให้
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนด
โดยปรึกษาหารือกับหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี
มาตรา ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้ สานักงานต้องคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาและ
ความลับทางการค้าของผู้ด าเนินงานที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อกระบวน
ยุติธรรมทางอาญาและทางปกครองด้วย กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสานักงานต้อง
จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับกรณีที่ต้องดาเนินการ
มาตรา ๕ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์” หมายความว่า บริการที่ประกอบไปด้วยระบบหรือซอฟต์แวร์
ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยวิธีการทางเทคนิคตามรายการในเอกสารแนบ ก และสามารถให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด เช่น ข้อมูล เนื้อหา การคาดการณ์ ข้อแนะนา หรือการตัดสินใจใดๆตามสภาพแวดล้อมที่ระบบหรือ
ซอฟต์แวร์นั้นมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาหรือจัดให้มีบริการที่
ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้บริการในตลาดหรือเป็นบริการภายใต้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง
ไม่ว่าจะมีการคิดค่าบริการหรือไม่ก็ตาม
“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า บุคคลหรื อนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของตน เว้นแต่กรณีที่เป็นการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การประกอบธุรกิจ
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“ผู ้ น าเข้ า ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ต ิ บ ุค คลที ่ อ ยู ่ใ นราชอาณาจั ก รที ่น าเอาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ตลาดหรือมาให้บริการในภายใต้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักร
“ผู้จัดจ าหน่าย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในห่วงโซ่อุปทานนอกเหนือไปจากผู้
ให้บริการหรือผู้นาเข้า ซึ่งทาให้ระบบปัญญาประดิษฐ์อยู่ในตลาดโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปล งคุณสมบัติของ
ระบบ
“ผู้ดาเนินงาน” หมายความว่า ผู้ให้บริการ ผู้ใช้งาน ตัวแทนผู้ได้รับมอบหมาย ผู้นาเข้า และผู้จัด
จาหน่าย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(๓) องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
(๔) หน่วยงานของรัฐสภา
(๕) หน่วยงานของศาล ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
(๖) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
(๗) องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(๘) นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการดาเนินงานของรัฐไม่ว่าใน
การใด ๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้
ซึ่งผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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หมวด ๑
การจาแนกบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์
----------------------[Prohibited AI] มาตรา ๗ ห้ า มไม่ ใ ห้ มี บ ริ ก ารที ่ ใ ช้ ง านระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นกิ จ กรรมที ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์อันจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือ
จิตใจหรือส่งผลเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่ได้สัดส่วนกับบริบทของกิจกรรมนั้น เว้นแต่เป็นกรณี
ดังต่อไปนี้
- การให้บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะแล้วตามมาตรา ๓ หรือ
- กรณีเพื่อการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ ที่หน่วยงานดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้บริการได้เป็นรายกรณี หรือภายใต้สถานการณ์จาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
แสดงให้เห็นความจาเป็นต่อคณะกรรมการในขณะหรือ ภายหลังการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ตามหลักฐานและ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามความจาเป็นและได้สัดส่วนกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด หรือ
- กรณี ผ ู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที ่ ใ ช้ ง านระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ต ามเอกสารแนบ ข ที ่ ผ ู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้บริการได้เป็นรายกรณี ก่อนที่บริการจะออกสู่ตลาด ทั้งนี้ตามหลักฐานและ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามขอบเขตที่สามารถจัดการความ
เสี่ยงได้ตามมาตรการระดับเดียวกันกับบริการตามมาตรา ๘
กรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้บริการได้ตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการก าหนดให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานเดียวกันกับบริการตามมาตรา ๘ และอาจกาหนดขอบเขตหรือเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็น
กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าบริการที่เสนอให้พิจารณาอนุญาตตามมาตรานี้ อาจสามารถดาเนินการได้
อย่างบริการตามมาตรา ๘ ให้คณะกรรมการกาหนดให้บริการที่เสนอนั้นเป็นบริการตามมาตรา ๘
ให้สานักงานเสนอรายการตามเอกสารแนบ ข เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอทบทวนอย่าง
น้อยทุกปีในช่วงห้าปีแรก และเป็นระยะตามที่คณะกรรมการกาหนดต่อไป
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[High-risk AI] มาตรา ๘ บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามที่กาหนดตามเอกสารแนบ ค ทั้งที่เป็นบริการที่ออก
สู่ตลาดแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นบริการที่แยกส่วนแต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับบริการตามเอกสารแนบ
ค ถือเป็นบริการที่มีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัย ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
ให้สานักงานเสนอทบทวนรายการตามเอกสารแนบ ค เพื่อให้คณะกรรมการพิ จารณาอย่างน้อยทุกปี
ในช่วงห้าปีแรก และเป็นระยะตามที่คณะกรรมการกาหนดต่อไป
มาตรา ๙ ในการประเมิน ตามความเสี่ยงเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายการตามเอกสารแนบ ค ให้
สานักงานจัดทาเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องการเสนอโดยมีเนื้อหาอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตวัตถุประสงค์ของระบบปัญญาประดิษฐ์
(๒) ขอบเขตการใช้งานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะถูกนาไปใช้ได้
(๓) ขอบเขตของการใช้งานที่มีอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทั้งนี้ตามที่ได้รับข้อมูลจากรายงานและแหล่งอ้างอิงต่างๆ รวมถึงข้อ
กังวลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ความหลากหลายของประชาชน
- ทางเลือกที่จะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ขึ้นอยู่กับการทางานของระบบ
- ความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลที่อาจส่งผลกระทบได้จากปัจจัยทางอานาจต่อรอง ความรู้
สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ หรือช่วงอายุ เป็นต้น
- ผลลัพธ์ของระบบที่ไม่สามารถทบทวนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
(๔) ขอบเขตของมาตรการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงมาตรการเชิงป้องกัน และมาตรการ
ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
มาตรา ๑๐ ในการดาเนินการเพื่อเสนอเรื่อ งให้คณะกรรมการพิจารณาตามมาตรา ๙ ให้สานักงาน
ดาเนินการดังต่อไปนี้
-

จัดทาเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เสนอ ซึ่งสานักงานอาจ
จัดทาเองหรือสานักงานรับรองรายงานของหน่วยงานภายนอกเพื่อเสนอคณะกรรมการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6
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-

ส านักงานระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสาคัญกั บระบบปัญญาประดิษฐ์ทั้งภาครัฐและเอกชน
พร้อมคาอธิบาย รวมทั้งความเห็นของหน่วยงานดังกล่าวประกอบรายงาน
หมวด ๒
การให้บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์
-----------------------

[Market Entry] มาตรา ๑๑ ผู้ให้ บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ ต ามมาตรา ๘ มีห น้าที่
ตรวจสอบและท าให้แน่ใจว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานนั้นมีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมตลอดการให้บริการของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการจัดท าขึ้นมาเองหรือการอ้างอิงไปยังข้อมูล หรือ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องที่จัดทามาตรการดังกล่าว พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งนี้ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานกาหนด โดยอย่างน้อยประกอบด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
(๑) กระบวนการจัดการความเสี่ยงของระบบ
(๒) กระบวนการจัดการข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล
(๓) เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
(๔) กระบวนการจัดเก็บบันทึกการทางานของระบบ
(๕) ข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่แก่ผู้ใช้งาน
(๖) กระบวนการควบคุมดูแลโดยมนุษย์
(๗) กระบวนการควบคุมความถูกต้องความสม่าเสมอและความมั่นคงปลอดภัย
[Registration] มาตรา ๑๒ ให้ผ ู้ให้บริการที่ใช้ง านระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ ต ามมาตรา ๘ ขอขึ้ น
ทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการดังกล่าว พร้อมมาตรการตามมาตรา ๑๑ กับสานักงานได้ รวมถึง การส่ง
ข้อมูลเอกสารและรายงาน การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ การออกใบรับแจ้งและการออกคาสั่งของสานักงานหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสู่สาธารณะ ตลอดจนการดาเนินการอื่นตามพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ให้ถือว่าสานักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้ง ได้รับข้อมูล หรือรายงาน ตามวันและเวลาที่
การแจ้ง ข้อมูล หรือรายงานนั้น เข้าสู่ระบบของสานักงาน เว้นแต่วันและเวลานั้นเป็นวันและเวลานอกทาการ
ของสานักงาน ให้ถือว่าสานักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับในวันและเวลาทาการถัดไป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
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และวิธีการที่สานักงานกาหนด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสู่สาธารณะภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่
ได้รับการแจ้งนั้น
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลเอกสารและรายงานที่แจ้งแก่สานักงานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เว้น
แต่มีเหตุให้ต้องดาเนินการตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๓ ให้สานักงานจัดให้มีตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ที่ดาเนินการตามมาตรา ๑๒ ครบถ้ วนแล้วเพื่อ
แสดงให้สาธารณะทราบว่ามีการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุท าให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ด าเนินการไปไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๑ ผู้
ให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดาเนินการทันทีตามที่จาเป็นเพื่อระงับยับยั้งเหตุดังกล่าวเพื่อให้กลับสู่มาตรการที่
เหมาะสม รวมถึง การระงับบริการ หรือการเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการตามวรรคแรกมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมรายละเอียดกับสานักงานทันทีที่ทราบเหตุ
นั้น รวมถึงแจ้งไปยังผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการซึ่งประกอบธุรกิจอยู่นอกราชอาณาจักรแต่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจักร ต้องขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อสานักงานตามมาตรา ๙ ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๙ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ให้ผู้ให้บริการตามวรรคแรกแต่งตั้งตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับสานักงาน
ในราชอาณาจักร โดยทาเป็นหนังสือ และผู้ทาหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องไม่ดาเนินการใน
ลักษณะประกอบธุร กิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยอย่างน้อยต้องได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ทั้งหมดและพร้อมให้
สานักงานเข้าถึงข้อมูลและเอกสารดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๒) ประสานงานกับสานักงานตามที่ได้รับคาสั่งหรือการติดต่อเพื่อดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๑๖ ผู้นาเข้าหรือผู้จัดจาหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ตามมาตรา ๘ มี
หน้าที่ตรวจสอบและทาให้แน่ใจว่าบริการดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนกับสานักงานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหมวดนี้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้แจ้งการประกอบธุรกิจแก่ส านักงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สานักงานกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุทาให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ตามวรรคแรกดาเนินการไปไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๑ ผู้นา
เข้าหรือผู้จัดจ าหน่ายมีหน้าที่ต้องด าเนินการทันทีตามที่จ าเป็นเพื่อระงับยับยั้งเหตุดังกล่าวเพื่อให้กลับสู่
มาตรการที่เหมาะสม รวมถึง การระงับบริการ หรือการเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผู้น าเข้าหรือผู้จ ัดจ าหน่ายสิน ค้าหรื อบริ การตามวรรคแรกมีห น้า ที่ต้ องแจ้งเหตุดัง กล่าวพร้ อ ม
รายละเอียดกับสานักงานทันทีที่ทราบเหตุนั้น รวมถึงแจ้งผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๗ ผู ้ ใ ช้ ง านระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม ี ห น้ า ที ่ ต ิ ด ตามตรวจสอบการท างานของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ตามมาตรา ๘ ทั้งนี้ตามกระบวนการที่ผู้ให้บริการระบุเอาไว้ รวมถึง การจัดเก็บบันทึกการ
ทางานของระบบ ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่สานักงานอาจกาหนดต่อไป
ในกรณีที่มีเหตุท าให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ตามวรรคแรกอาจนาไปสู่ความเสี่ยงระดับประเทศตาม
มาตรา ๒๘ ผู้ใช้งานนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมรายละเอียดกับสานักงานทันทีที่ทราบเหตุนั้น รวมถึง
แจ้งผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๗/๑ ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานมีหน้าที่ควบคุมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นไปตามมาตรการที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑ ทั้งนี้เท่าที่อยู่ในความควบคุมของตนซึ่งอาจเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน โดยอาจมี
ผู้ดาเนินงานอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ตกลงหรือได้รับมอบหมายก็ได้
หมวด ๓
ความโปร่งใสในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์กับมนุษย์
----------------------[Chatbots] มาตรา ๑๘ ในกรณีการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อท างานมี
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ผู้ให้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าบุคคลนั้นกาลังมีปฏิสัมพันธ์กับระบบปัญญาประดิษฐ์
9

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)

ตุลาคม 2565

เว้นแต่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ไม่
รวมถึงกรณีที่เป็นระบบรับแจ้งความที่ให้บริการแก่สาธารณะ
[Emotion & Biometrics] มาตรา ๑๙ ในกรณีการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจจับอารมณ์ความรู้สึก หรือจาแนกข้อมูลชีวมิติ ผู้ใช้งานระบบดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าบุคคลนั้น
กาลังอยู่ภายใต้ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว
[Impersonation & Deepfake] มาตรา ๒๐ ในกรณี ก ารใช้ ง านระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ท ี ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหรือปรับแต่งภาพ เสียง หรือวีดิโอ ให้เหมือนหรือคล้ายกับของบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือ
สิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่มีอยู่จริง จนอาจทาให้เข้าใจผิดไปว่ามีปรากฎเป็นความจริงหรือเป็ นของแท้ ผู้ใช้งาน
ระบบดังกล่าวมีหน้าที่เปิดเผยให้สาธารณะทราบว่าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือถูกปรับแต่งขึ้น
หมวด ๔
การติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติ
----------------------[AI Regulatory Funding] มาตรา ๒๑ ให้สานักงานจัดให้มีโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยรับสมัครผู้ที่คาดว่าจะให้บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรับการส่งเสริมและความ
ช่วยเหลือของสานักงานในการดาเนินการก่อนที่จะนาไปให้บริการจริง ทั้งนี้สานักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงานกาหนด
ให้สานักงานจัดให้มีโครงการตามวรรคแรกภายในห้าปีนับแต่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้
การดาเนินการตามวรรคแรกไม่เป็นการยกเว้นหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้
[Certification] มาตรา ๒๒ ให้สานักงานกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานและหน่วยงานฝึกอบรมเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๑๓ และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการเพื่ อ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
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[Code of Conduct] ในการรับรองมาตรฐานตามวรรคแรก ให้สานักงานส่งเสริมให้ผู้ให้บริการหรือ
กลุ่มของผู้ให้บริการพัฒนาข้อปฏิบั ติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการรับรองต่อไป
มาตรา ๒๓ ให้ส านักงานติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ โดยเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารทั้งที่ได้จากการแจ้งโดยผู้ให้บริการเองและผู้ใช้งานเองรวมถึงที่ได้จากแหล่งอื่น
เพื่อประเมินการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
ในกรณีที่สานักงานจาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารที่จาเป็นต่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การปฏิบัติของผู้ดาเนินงาน ให้ส านักงานออกเป็นคาสั่งเรียกข้อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวจากผู้ ดาเนินงานนั้น
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๕
มาตรการทางปกครอง
----------------------มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนต่อสานักงานว่ามีผู้ดาเนินงานที่มีการกระทาหรือพฤติกรรมฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ส านักงานด าเนินการไต่สวนการกระท าหรือพฤติ กรรม
ดังกล่าว
การยื่นเรื่องตามวรรคแรกต้องยื่นคาร้องเป็นหนังสือ อธิบายรายละเอียดของการกระทาและพฤติกรรม
โดยละเอียด และระบุผู้เสียหายและมูลค่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตามที่
กล่าวอ้าง ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติที่สานักงานอาจกาหนดต่อไป
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว่า มี ผู้ ด าเนินงานที่มีการกระท าหรือมีพฤติกรรมฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือวิธีการตามกฎกระทรวงนี้ ให้สานักงานดาเนินการไต่สวนการกระทาหรือพฤติกรรมดังกล่าวโดย
อธิบายรายละเอียดของการกระทาและพฤติกรรมของผู้นั้นโดยละเอียด และและระบุผู้เสียหายและมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติที่ สานักงานอาจ
กาหนดต่อไป
ในกรณีที่เป็นการกระทาหรือพฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน ให้สานักงานประสานงานและปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับสานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อดาเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป โดยอาจ
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เป็นการดาเนินการไต่สวนร่วมกัน การโอนเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าดาเนินการ หรือ
การรับฟังข้อคิดเห็นจากสานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก็ได้ ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
อาจกาหนดต่อไป
มาตรา ๒๖ รายงานประกอบการพิจารณาเพื่ออธิบายรายละเอียดของการกระทาหรือพฤติกรรมตาม
หมวดนี้ สานักงานอาจมอบหมายให้ที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ และกาหนดระยะเวลาในการจัดทาตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานกาหนด โดยอย่างน้อยประกอบด้วย
- รายละเอียดของการกระทาและพฤติกรรมโดยละเอียด
- ความเสี่ยงและความร้ายแรงของพฤติการณ์
- มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม รวมถึงค่าปรับทางปกครอง
- มาตรการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่สานักงานจาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารที่จาเป็นต่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติของผู้ ดาเนินงาน ให้สานักงานออกเป็นคาสั่งเรียกข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากผู้
ดาเนินงานนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
[Risk at National Level] มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงของการใช้งาน
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นอันตรายแก่สุขอนามัยหรือความปลอดภัยหรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชน ให้สานักงานเร่งประเมินผลกระทบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องทันที และให้สานักงานมีคาสั่งทันทีตามที่จาเป็นเพื่อระงับยับยั้งเหตุดังกล่าวเพื่อให้กลับสู่มาตรการที่
เหมาะสม รวมถึง การระงับบริการ หรือการเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๙ ให้ ส านั ก งานเสนอค าร้ อ งตามมาตรา ๒๔ หรื อ มาตรา ๒๕ ประกอบรายงานและ
รายละเอี ย ดทั ้ ง หลายตามหมวดนี้ พ ร้ อ มให้ เ หตุ ผ ลประกอบว่ า สมควรที ่ จ ะเริ ่ ม กระบวนการไต่ ส วนแก่
คณะกรรมการพิจารณา
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คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้
แล้ว เสร็จ ภายในสามสิบ วัน และรายงานผลให้ คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๐ มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการอาจพิจารณากาหนดและมีคาสั่งให้ผู้ถูกร้องต้องปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อเป็นการแก้ไขหรือระงับการกระทาหรือพฤติกรรมดังกล่าว อาจประกอบด้วย
(๑) คาสั่งให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อแก้ไขหรือมิให้มี
การกระทาหรือพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขัน
(๒) กาหนดค่าปรับทางปกครอง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ระงับการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด หรือการเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
(๔) การชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
(๕) มาตรการหรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้สานักงานประกาศเผยแพร่คาวินิจฉัยและมาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการกาหนดต่อสาธารณะเป็น
การทั่วไปภายในหนึ่งวันทาการนับตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
ผู้ได้ร ับ ค าสั่งตามข้อนี้อาจเสนอแผนเพื่อแก้ไขหรือระงับพฤติการณ์ตามค าสั่ง ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการเฉพาะและกรอบระยะเวลาในการดาเนินการเป็นอย่างน้อย หากเป็นที่พอใจแก่ คณะกรรมการว่า
แผนการที่เสนอจะสามารถแก้ไขหรือระงับพฤติการณ์ดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการเฉพาะตาม
แผนการที่เสนอ และมีคาสั่งให้ต้องปฏิบัติภายในระยะเวลากาหนดไว้ตามแผน
มาตรา ๓๑ หลังจากที่ได้มีคาสั่งตามมาตรา ๓๐ แล้ว หากสานักงานพิจารณาหรือได้รับการร้องเรียน
ว่าการกระท าหรือพฤติกรรมที่เป็น ปัญหาได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ท าให้มาตรการเฉพาะไม่
เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพ ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาระงับ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือปรับปรุง
มาตรการเฉพาะหรือเงื่อนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
มาตรการเฉพาะหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดใหม่ให้ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นการ
ทั่วไปภายในหนึ่งวันทาการนับตั้งแต่วันที่มีคาสั่งและอ้างอิงถึงมาตรการเดิมด้วย
มาตรา ๓๒ หากผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ เห็นว่าการกระทาหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็อาจร้องขอให้คณะกรรมการ ระงับ
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ยกเว้น หรือปรับปรุงมาตรการเฉพาะใหม่ก็ได้ โดยต้องแสดงเอกสารและหลักฐานเสนอต่อ คณะกรรมการ
พิจารณา
คาสั่งของคณะกรรมการในการพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด และให้ประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๐(๒)
โดยคานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด รวมถึงค่าปรับบังคับการในกรณีไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการให้ถูกต้องครบถ้วน
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก
การกระทาหรือพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.......................................................
นายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการจัดทาระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เอกสารแนบ ก
รายการระบบปัญญาประดิษฐ์
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System) คือ ระบบที่ใช้เครื่องจักรที่สามารถทาการ
คาดการณ์ ให้คาแนะนา หรือตัดสินใจที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือ สภาพแวดล้อมเสมือน ตามชุดของ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยมนุษย์ โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกออกแบบให้ทางานด้ว ยตนเองในระดับที่
แตกต่างกันได้ 1 โดยรวมถึงประเภทดังต่อไปนี้
(๑) Machine learning approaches
(๒) Logic- and knowledge-based approaches
(๓) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods.

1

OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, (2022),
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449 (last visited Jun 25, 2022).
คำอธิบายเพิ่มเติม -- OECD, Scoping the OECD AI principles: Deliberations of the Expert Group on Artificial
Intelligence at the OECD (AIGO), (2019)
ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำงานโดยใช้เครื่องและ/หรือมนุษย์ในการนำเข้าวัตถุดิบหรือข้อมูล (inputs/data) เพื่อ:
1) รับรู้สภาพแวดล้อมจริง หรือเสมือน
2) สกัดและตกผลึกการรับรู้ดงั กล่าวเป็นแบบจำลองต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ (เช่น ร่วมกับการเรียนรู้
ของเครื่องหรือการทำงานด้วยมือ); และ
3) ใช้การอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจำลอง (model inference) เพื่อกําหนดตัวเลือกสำหรับ
ข้อมูลหรือการกระทำ โดยระบบ AI ต่างๆ จะได้รับการออกแบบให้ท ำงานด้วยระดับความเป็นอิสระ (autonomy) ที่
แตกต่างกัน”
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เอกสารแนบ ข
บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บริการตามมาตรา ๗
(๑) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคที่มนุษย์ไม่รู้ตัว (subliminal techniques) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อที่จะมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
(๒) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลความเปราะบางของกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น อายุ หรือความ
ทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ
(๓) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้วิธีการให้คะแนนทางสังคม (social scoring)
(๔) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลชีวมิติในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลแบบเวลาปัจจุบัน (realtime remote biometric identification system) ในพื้นที่สาธารณะ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการจัดทาระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เอกสารแนบ ค
บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง
(๑) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับความปลอดภัย (safety component) ในลักษณะดังต่อไปนี้
a. โครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ ส าคั ญ (Critical Infrastructures) ที ่ อ าจมี ค วามเสี ่ ย งต่ อ ชี ว ิ ต และ
สุขอนามัยของประชาชน (เช่น ระบบขนส่งมวลชน)
b. สินค้าหรือบริการ (เช่น เครื่องมือแพทย์, การขนส่ง อาหารและยา)
(๒) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ การเข้าถึงบริการ และการถูกเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
a. การศึกษาและการฝึกอบรมที่จะมีผลทาให้ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมดังกล่าว (เช่น
ระบบการให้คะแนนสอบ)
b. กระบวนการจ้างงาน (เช่น ระบบการจัดการใบสมัครงาน)
c. การเข้าถึงบริการที่ส าคัญภาครัฐหรือเอกชน (เช่น การขอรับเงินช่วยเหลือภาครัฐ บริการ
เกี่ยวกับข้อมูลเครดิตหรือข้อมูลทางการเงิน การประกันภัย สินเชื่อรายย่อย การจัดลาดับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน)
d. ก า ร เ ฝ ้ า ร ะ ว ั ง ( real time and post remote biometric identification of natural
persons - surveillance systems) (เช่น การเฝ้าระวังด้วยแบบจ าลองใบหน้าในพื้น ที่ ที่
กาหนด)
(๓) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม
a. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (เช่น การสืบสวนสอบสวน ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐาน)
b. กระบวนการพิจารณาคดีของศาล (เช่น การตีความข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อช่วยใน
การพิจารณา การตัดสินคดี)
(๔) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานตรวจคนเข้าเมือง (เช่น การตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง)
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