สารพันปญหากฎหมาย

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã â¾¸ÔãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส
ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย
บทนํา
โดยที่ ป  จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า เป น อย า งมาก การทํ า
ธุรกรรมหรือสัญญาหลาย ๆ อยางไดกระทําผานระบบเทคโนโลยีในรูปแบบของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยไมจําเปนตองกระทําในรูปแบบของกระดาษหรือเอกสาร
เหมือนเชนในอดีตที่ผานมา แตการทําธุรกรรมหรือสัญญานั้นบางกรณีอาจตอง
มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ เพื่ อ ให สั ญ ญานั้ น มี ผ ลสมบู ร ณ และบั ง คั บ ได ต ามกฎหมาย
ซึง่ การลงลายมือชือ่ นัน้ อาจกระทําในรูปแบบของลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส หรือทีเ่ รียกวา
e-signature เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แตการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีความสมบูรณ ปลอดภัย นาเชื่อถือ และบังคับไดตามกฎหมาย
หรือไมเพียงใดนั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย” ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความถูกตองสมบูรณ
ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Signature วามีหลักเกณฑเชนไร เพื่อใหการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณ ถูกตอง บังคับไดตามกฎหมาย และใชเปน
พยานหลักฐานในชั้นศาลได ดังนี้

๑. ความหมายและความเปนมาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือ e-Signature
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง
หรือสัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับ

๑๔๕
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ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ระบุตวั บุคคลผูเ ปนเจาของลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสทเี่ กีย่ วของ
กับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น๑
ดังนัน้ “ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส” หรือ “e-Signature” ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงหมายถึง การสรางชุดขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะในรูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร เสียง หรือสัญลักษณอื่นใด
เพื่อแสดงความสัมพันธกับบุคคลผูเปนเจาของชุดขอมูล โดยขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
สรางขึน้ มานัน้ จะตองสามารถระบุตวั ตนหรือเชือ่ มโยงไปยังบุคคลผูเ ปนเจาของขอมูลได
ตามเจตนารมณของกฎหมายแลว การใช e-Signature
ไมไดมคี วามแตกตางไปจากการใชปากกาลงลายมือชือ่ บนกระดาษ
ในรูปแบบเดิมแตอยางใด แตมีวัตถุประสงคในการกําหนดให
เจาของลายมือชื่อยืนยัน ยอมรับ และรับรองความถูกตองของ
ขอความตามที่ปรากฏในเอกสาร หรือเปนขั้นตอนหนึ่งในกรณี
ที่กฎหมายกําหนดใหตองทําเอกสารเปนหนังสือ และมีการลง
ลายมือชื่อคูสัญญาไวเพื่อเปนหลักฐานในการฟองรองบังคับคดี
กันตอไป หากปราศจากกลไกของกฎหมายแลว การทําธุรกรรม
หรือสัญญาตาง ๆ ที่ตองมีการลงลายมือชื่อกํากับยอมไมมีผลสมบูรณทางกฎหมาย
แตอยางใด
อยางไรก็ดี หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวจะเห็นวา
กฎหมายไมไดบงั คับวาการลงลายมือชือ่ ตองกระทําดวยการเขียนหรือลงชือ่ ในกระดาษ
เทานัน้ หากแตไดกาํ หนดวาการลงลายมือชือ่ สามารถทําไดโดย “การใชลายพิมพนวิ้ มือ
แกงได ตราประทับ หรือเครือ่ งหมายอืน่ เชนวานัน้ แตตอ งมีพยานลงลายมือชือ่ รับรอง
ดวย ๒ คน”๒ ดังนัน้ หากวิเคราะหหลักการของผูร า งกฎหมายในยุคนัน้ จึงพอเขาใจได
วาการลงลายมือชือ่ ตองมาจากการใชวตั ถุหรือเครือ่ งหมายอยางหนึง่ อยางใดใหปรากฏ
ขอความหรือภาพลงบนเอกสาร ซึง่ เปนการระบุถงึ ลายมือชือ่ ในเชิงรูปธรรมเทานัน้ แต
สําหรับในปจจุบันซึ่งเปนยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามาก เมื่อเอกสาร
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๙ เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับใหทําเปนหนังสือ บุคคลผูจะตองทําหนังสือไมจําเปนตองเขียนเอง แตหนังสือ
นั้นตองลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น
ลายพิมพนวิ้ มือ แกงได ตราประทับ หรือเครือ่ งหมายอืน่ ทํานองเชนวานัน้ ทีท่ าํ ลงในเอกสารแทนการลงลายมือชือ่ หากมีพยาน
ลงลายมือชื่อรับรองไวดวยสองคนแลวใหถือเสมอกับลงลายมือชื่อ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๑
๒

๑๔๖
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หรือสัญญาไดกระทําลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การลงลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส หรือ
e-Signature จะมีผลสมบูรณและบังคับไดตามกฎหมายเพียงใดหรือไม ตองพิจารณา
หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดรองรับสถานะทาง
กฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับการทําเปนหนังสือหรือหลักฐานเปน
หนังสือ อีกทัง้ ยังรับรองการใชลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสใหเสมือนกับการลงลายมือชือ่
ลงบนกระดาษ ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานทีเ่ ปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสได ดังนัน้
e-Signature จึงเปนการใชเทคโนโลยีในการสรางเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคล
ในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ มีผลไมตา งจากการยืนยันตัวบุคคลโดยการใชปากกาลงลายมือชือ่
ในแผนกระดาษนั่นเอง๓

๒.ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)
ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔๔
สามารถแบงประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Signature ไดเปน
๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสแบบทั่วไป เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดวา
“ตองใชวธิ กี ารทีน่ า เชือ่ ถือในการสราง e-Signature” โดยตองสามารถระบุตวั ตนของ
เจาของลายมือชือ่ ได และตองแสดงไดวา เจาของลายมือชือ่ ยอมรับขอความดังกลาวนัน้
เชน การตั้งรหัส ATM การตั้ง Password หรือการกดปุม OK/Send ใน Email เพื่อ
สงหรือยอมรับขอความตาง ๆ ดังนั้น e-Signature ในรูปแบบนี้ จึงตองมีการพิสูจน
“ความนาเชื่อถือ”
ตัวอยางรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสแบบทั่วไป เชน การพิมพชื่อไว
ทายเนื้อหาของ Email การสแกนภาพของลายมือชื่อที่เขียนดวยมือและแนบไปกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส การใชสไตลัส (stylus) เขียนลายมือชื่อดวยมือลงบนหนาจอ
และบันทึกไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การคลิกปุม แสดงการยอมรับหรือตกลง การทํา
เครื่องหมายในชองแสดงการยอมรับ รวมถึงการใชระบบงานอัตโนมัติ (automated
workflow system) ที่มีการยืนยันตัวผูใชงานมาประกอบกับรูปแบบของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้นดวย
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อรับรองการยืนยันตัวบุคคลซึ่งเปนเจาของลายมือชื่อ ซึ่งแม
สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต, e-Signature : เมื่อลายเซ็นอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส. คอลัมนิสตประจํา “Legal Vision :
นิติทัศน 4.0” (๓ กันยายน ๒๕๖๒) สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สืบคนจาก https://www.
bangkokbiznews.com/blog/detail/648155 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.
๔
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.
๓
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อาจจะไมมีความนาเชื่อถือในทางเทคนิค แตถาคูสัญญาไดยอมรับในวิธีการยืนยันตัว
บุคคลเชนนัน้ ดวยกันทัง้ สองฝายแลวก็ใหถอื วามีผลผูกพันตามกฎหมายได โดยกําหนด
ไวในมาตรา ๙ ดังนี้
“มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการลงลายมือชื่อ หรือกําหนด
ผลทางกฎหมายกรณีที่ไมมีการลงลายมือชื่อไว ใหถือวาไดมีการลงลายมือชื่อแลว ถา
(๑) ใชวธิ กี ารทีส่ ามารถระบุตวั เจาของลายมือชือ่ และสามารถแสดงเจตนา
ของเจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ
(๒) ใชวิธีการในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) วิธกี ารทีเ่ ชือ่ ถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือ
สงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมทั้งปวง
รวมถึงขอตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวของ หรือ
(ข) วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ส ามารถยื น ยั น ตั ว เจ า ของ
ลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจาของลายมือชื่อตาม
(๑) ไดดวยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
วิธีการที่เชื่อถือไดตาม (๒) (ก) ใหคํานึงถึง
(๑) ความมั่ น คงและรั ด กุ ม ของการใช วิ ธี ก าร
หรืออุปกรณในการระบุตวั บุคคล สภาพพรอมใชงานของทางเลือก
ในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับลายมือชื่อที่กําหนดไวในกฎหมาย ระดับความ
มัน่ คงปลอดภัยของการใชลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส การปฏิบตั ติ ามกระบวนการในการ
ระบุตัวบุคคลผูเปนสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใชในการ
ระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวลาที่มีการทําธุรกรรม
และติดตอสื่อสาร
(๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนครั้งหรือ
ความสมํ่าเสมอในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ
มูลคาของธุรกรรมที่ทํา หรือ
(๓) ความรัดกุมของระบบการติดตอสื่อสาร”๕
จะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น การลงลายมือชื่อจะตองใชวิธีการที่เชื่อถือได ซึ่งเปนหลักการที่
เปดกวางเพื่อรองรับวิธีการทุกประเภทที่ตองมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่อ และเปนการแสดงถึงความ
เห็นชอบของบุคคลในการรับรองขอความที่อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปน
วิธีการที่เชื่อถือได
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๙.

๕

๑๔๘
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(๒) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได กฎหมายไดกําหนดรองรับ
ในความนาเชื่อถือของ e-Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส วาเปนขอมูลที่
ปลอดภัยและนาเชื่อถือไดดวยเหตุผลวาขอมูลที่ใชสราง e-Signature นั้นสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเจาของได และอยูภายใตการควบคุมของเจาของในเวลาที่สราง อีกทั้ง
เจาของขอมูลสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงหรือการปลอมแปลงใด ๆ ได นับแต
เวลาทีส่ ราง เชน การสรางลายมือชือ่ ดิจทิ ลั (Digital Signature) โดยใชเทคโนโลยีการ
เขารหัสทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือการใชขอ มูลทางชีวภาพ Biometrics ๖
เปนตน
ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การสร า งลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ น  า เชื่ อ ถื อ ได
โดยกําหนดไวในมาตรา ๒๖ ดังนี้
“มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถอื วา
เปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได
(๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยง
ไปยังเจาของลายมือชื่อโดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่นํามาใช
(๒) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการ
ควบคุมของบุคคลอื่น
(๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแต
เวลาที่ไดสรางขึ้นสามารถจะตรวจพบได และ
(๔) ในกรณี ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ก ารลงลายมื อ ชื่ อ เป น ไปเพื่ อ
รับรองความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแก
ขอความนั้นสามารถตรวจพบไดนับแตเวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส”๗
(๓) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือไดซึ่งใชใบรับรองที่ออกโดย
ผูใหบริการออกใบรับรอง ซึ่งรูปแบบที่ ๓ นี้ เปนการสราง e-Signature โดยอาศัย
เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI)
เชนเดียวกับรูปแบบที่ ๒ แตมีการเพิ่มเติมคนกลาง หรือผูใหบริการออกใบรับรอง เปน
ผูอ อกใบรับรองเพือ่ สนับสนุนความถูกตองของ e-Signature นัน้ ซึง่ ขอดีในทางกฎหมาย
คือคนกลางนี้เปรียบเสมือนพยานคอยรับรองในการสราง e-Signature ใหเจาของ
ลายมือชื่อไดอีกชั้นหนึ่งนั่นเอง
“Biometrics” คือ ลักษณะของมนุษยที่สรางเอกลักษณของแตละบุคคล เชน ลักษณะบนใบหนา ดวงตา และแมกระทั่งการ
เตนของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถนําไปใชในการกําหนดวาคุณเปนใครได โดยใชวิธีการจดจําใบหนาเปนวิธีการยืนยันตัวตนดวย
ไบโอแมทริกซที่มีประสิทธิภาพ.
๗
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๖.
๖
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ลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ซึ่ ง ใช ใ บรั บ รองที่ อ อกโดยผู  ใ ห
บริการออกใบรับรองนี้ เปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะตามที่กําหนดใน
มาตรา ๒๖ และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผูใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุน
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดในมาตรา ๒๘ ของพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
“มาตรา ๒๘ ในกรณีมกี ารใหบริการออกใบรับรองเพือ่ สนับสนุนลายมือชือ่
อิเล็กทรอนิกสใหมผี ลทางกฎหมายเสมือนหนึง่ ลงลายมือชือ่ ผูใ หบริการออกใบรับรอง
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว
(๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความ
ถูกตองและความสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทัง้ หมดทีต่ นได
กระทําเกีย่ วกับใบรับรองนัน้ ตลอดอายุใบรับรอง หรือตามทีม่ กี าร
กําหนดในใบรับรอง
(๓) จัดใหมวี ธิ กี ารในการเขาถึงโดยสมควร ใหคกู รณี
ที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญ
ทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง
(ข) เจาของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสํําหรัับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสมผี ลใชไดในขณะ
หรือกอนที่มีการออกใบรับรอง
(๔) จัดใหมวี ธิ กี ารเขาถึงโดยสมควร ใหคกู รณีทเี่ กีย่ วของสามารถตรวจสอบ
กรณีดังตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น
(ก) วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ
(ข) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูล
สําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง
(ค) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสมผี ลสมบูรณใชได
และไมสญ
ู หาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโ ดยไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
(ง) ขอจํากัดเกีย่ วกับขอบเขตความรับผิดทีผ่ ใู หบริการออกใบรับรอง
ไดระบุไว
(จ) การมีวธิ กี ารใหเจาของลายมือชือ่ สงคําบอกกลาวเมือ่ มีเหตุตาม
มาตรา ๒๗ (๒) (ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสูญหาย ถูกทําลาย
ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค)

๑๕๐
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(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ
(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของ
ลายมือชื่อสามารถแจงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่
มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ
(๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือไดในการใหบริการ”

๓. ความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่กฎหมาย
รับรอง
ปจจุบนั การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมแี นวโนมทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ อยาง
ตอเนือ่ งเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แตเนือ่ งจากการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสนนั้ มีความแตกตางจากการทําธุรกรรมในรูปแบบทัว่ ไปซึง่ มีกฎหมาย
รองรับอยูในปจจุบันเปนอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรับรองสถานะทางกฎหมาย
ของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ
ซึง่ การลงลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส ก็เปนสวนหนึง่ ทีก่ ฎหมายใหการรับรองเสมือนการ
ลงลายมือชือ่ ในแผนกระดาษเชนเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธกี ารทัว่ ไป ซึง่ มีผลบังคับ
ไดทางกฎหมายและสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได
ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ไดกําหนดเพื่อรองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีความสมบูรณและใชบังคับไดตาม
กฎหมาย ดังนี้
๓.๑ ความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมายนั้น เจาของลายมือชื่อตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพือ่ มิใหมกี ารใชขอ มูลสําหรับใช
สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต
(๒) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทํา
การใดโดยขึ้ น อยู  กั บ ลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ
(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมี
ความเสีย่ งมากพอทีข่ อ มูลสําหรับใชสรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทําลาย
ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

๑๕๑
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(๓) ในกรณี มี ก ารออกใบรั บ รองสนั บ สนุ น การใช ล ายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกสจะตองใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและ
สมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดยเจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับ
ใบรับรอง นั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง๘
๓.๒ ผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ไดกําหนดความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่กฎหมายกําหนดไววา
ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตองคํานึง
ถึงสถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชใน
ตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสราง
หรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือได
ไมนอยกวาระบบที่เชื่อถือไดตามพระราชบัญญัติน๙ี้
นอกจากนี้ แ ล ว กฎหมายยั ง กํ า หนดให
สามารถรั บ ฟ ง ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น พยานหลั ก ฐานใน
กระบวนการพิจารณาของศาลได โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๑ วา หามมิใหปฏิเสธการ
รับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย
ทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือ
ไดหรือไมเพียงใดนั้นใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง
เก็บรักษา หรือสือ่ สารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธกี ารเก็บรักษา ความครบถวน
และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือ
แสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง๑๐

บทสรุป
จะเห็นไดวา ในปจจุบนั การลงลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส หรือ e-signature นัน้
ไดมีการใชอยางแพรหลายเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและนาเชื่อถือ
ไดหากไดดําเนินการตามกฎเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยมีกฎหมาย
ใหการรองรับความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดกระทําลงในนิติกรรม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๗.
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑.
๑๐
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑.
๘
๙

๑๕๒

สารพันปญหากฎหมาย

หรือสัญญาตาง ๆ คือพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนั้น การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ e-signature จึงมีผลสมบูรณและ
บั ง คั บ ได ต ามกฎหมาย เพราะสามารถใช ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลได เ สมื อ นกั บ การลง
ลายมื อ ชื่ อ บนกระดาษนั่ น เอง ทั้ ง ยั ง สามารถรั บ ฟ ง ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลไดดว ย บุคคลผูท าํ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
จึงมีความมั่นใจไดวาการทําธุรกรรมของตนนั้นมีผลสมบูรณถูกตองตามกฎหมาย
และมีความปลอดภัย และหากเกิดกรณีพิพาทกันในภายหลังก็สามารถใชขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นเปนพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาคดีของศาลได

๑๕๓

