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บทนํา  
โดยที่ป จจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก การทํา

ธุรกรรมหรือสัญญาหลาย ๆ อยางไดกระทําผานระบบเทคโนโลยีในรูปแบบของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยไมจําเปนตองกระทําในรูปแบบของกระดาษหรือเอกสาร
เหมือนเชนในอดีตที่ผานมา แตการทําธุรกรรมหรือสัญญาน้ันบางกรณีอาจตอง
มีการลงลายมือชื่อเพื่อใหสัญญานั้นมีผลสมบูรณ และบังคับไดตามกฎหมาย
ซึง่การลงลายมอืชือ่นัน้อาจกระทาํในรปูแบบของลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส หรอืทีเ่รยีกวา
e-signature เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แตการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีความสมบูรณ ปลอดภัย นาเชื่อถือ และบังคับไดตามกฎหมาย
หรือไมเพียงใดนั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกาํหนด

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเร่ือง
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย” ทั้งนี้ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจเก่ียวกับความถูกตองสมบูรณ
ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Signature วามีหลักเกณฑเชนไร เพื่อใหการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณ ถูกตอง บังคับไดตามกฎหมาย และใชเปน
พยานหลักฐานในช้ันศาลได ดังนี้ 

๑. ความหมายและความเปนมาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือ e-Signature

  “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง
หรือสัญลักษณอื่นใดท่ีสรางข้ึนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงนํามาใชประกอบกับ

ลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส ลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนกิส 
ความสมบรูณ และผลบงัคบัทางกฎหมายความสมบรูณ และผลบงัคบัทางกฎหมาย
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ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย

๑๔๖

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ระบตุวับคุคลผูเปนเจาของลายมอืชือ่อิเลก็ทรอนกิสทีเ่ก่ียวของ
กับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น๑

ดงันัน้ “ลายมือชือ่อเิล็กทรอนิกส” หรอื “e-Signature” ตามพระราชบัญญตัิ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงหมายถึง การสรางชุดขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะในรูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร เสียง หรือสัญลักษณอื่นใด 
เพื่อแสดงความสัมพันธกับบุคคลผูเปนเจาของชุดขอมูล โดยขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
สรางขึน้มาน้ันจะตองสามารถระบตุวัตนหรอืเชือ่มโยงไปยังบคุคลผูเปนเจาของขอมลูได 

ตามเจตนารมณของกฎหมายแลว การใช e-Signature 
ไมไดมคีวามแตกตางไปจากการใชปากกาลงลายมือชือ่บนกระดาษ
ในรูปแบบเดิมแตอยางใด แตมีวัตถุประสงคในการกําหนดให
เจาของลายมือชื่อยืนยัน ยอมรับ และรับรองความถูกตองของ
ขอความตามท่ีปรากฏในเอกสาร หรือเปนขั้นตอนหน่ึงในกรณี
ที่กฎหมายกําหนดใหตองทําเอกสารเปนหนังสือ และมีการลง
ลายมือชื่อคูสัญญาไวเพื่อเปนหลักฐานในการฟองรองบังคับคดี
กันตอไป หากปราศจากกลไกของกฎหมายแลว การทําธุรกรรม
หรือสัญญาตาง ๆ ที่ตองมีการลงลายมือชื่อกํากับยอมไมมีผลสมบูรณทางกฎหมาย
แตอยางใด

อยางไรกดี็ หากพจิารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยแลวจะเหน็วา
กฎหมายไมไดบงัคบัวาการลงลายมือชือ่ตองกระทําดวยการเขียนหรอืลงชือ่ในกระดาษ
เทาน้ัน หากแตไดกาํหนดวาการลงลายมอืชือ่สามารถทาํไดโดย “การใชลายพิมพนิว้มือ 
แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนเชนวาน้ัน แตตองมีพยานลงลายมือชือ่รบัรอง
ดวย ๒ คน”๒ ดงันัน้ หากวเิคราะหหลกัการของผูรางกฎหมายในยคุน้ัน จงึพอเขาใจได
วาการลงลายมอืช่ือ ตองมาจากการใชวตัถหุรอืเครือ่งหมายอยางหนึง่อยางใดใหปรากฏ
ขอความหรือภาพลงบนเอกสาร ซึง่เปนการระบุถงึลายมือชือ่ในเชิงรปูธรรมเทาน้ัน แต
สําหรับในปจจุบันซึ่งเปนยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามาก เมื่อเอกสาร

  ๑พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔.
  ๒ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๙ บัญญัติวา 
   “มาตรา ๙ เม่ือมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับใหทําเปนหนังสือ บุคคลผูจะตองทําหนังสือไมจําเปนตองเขียนเอง แตหนังสือ
นั้นตองลงลายมือช่ือของบุคคลนั้น 
   ลายพมิพนิว้มอื แกงได ตราประทบั หรอืเครือ่งหมายอืน่ทาํนองเชนวานัน้ทีท่าํลงในเอกสารแทนการลงลายมอืชือ่ หากมพียาน
ลงลายมือชื่อรับรองไวดวยสองคนแลวใหถือเสมอกับลงลายมือชื่อ
  ฯลฯ                            ฯลฯ”.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๔๗

หรอืสญัญาไดกระทาํลงในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส การลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส หรอื
e-Signature จะมีผลสมบูรณและบังคับไดตามกฎหมายเพียงใดหรือไม ตองพิจารณา
หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดรองรับสถานะทาง
กฎหมายของขอมลูทางอิเลก็ทรอนิกสใหเสมอกับการทาํเปนหนังสอืหรอืหลกัฐานเปน
หนงัสือ อกีทัง้ยงัรบัรองการใชลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิสใหเสมอืนกบัการลงลายมอืชือ่
ลงบนกระดาษ ตลอดจนการรบัฟงพยานหลกัฐานทีเ่ปนขอมลูอเิลก็ทรอนกิสได ดงันัน้
e-Signature จึงเปนการใชเทคโนโลยีในการสรางเคร่ืองยืนยันตัวตนของบุคคล
ในรูปแบบดิจทิลั ซึง่มผีลไมตางจากการยืนยนัตวับคุคลโดยการใชปากกาลงลายมือชือ่
ในแผนกระดาษนั่นเอง๓

๒.ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) 
  ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔๔

สามารถแบงประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Signature ไดเปน 
๓ ประเภท ดังนี้ 

  (๑) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสแบบท่ัวไป เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดวา 
“ตองใชวธิกีารท่ีนาเชือ่ถอืในการสราง e-Signature” โดยตองสามารถระบุตวัตนของ
เจาของลายมอืช่ือได และตองแสดงไดวาเจาของลายมอืชือ่ยอมรบัขอความดงักลาวนัน้ 
เชน การตั้งรหัส ATM การตั้ง Password หรือการกดปุม OK/Send ใน Email เพื่อ
สงหรือยอมรับขอความตาง ๆ ดังนั้น e-Signature ในรูปแบบนี้ จึงตองมีการพิสูจน 
“ความนาเชื่อถือ”  

  ตัวอยางรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสแบบทั่วไป เชน การพิมพชื่อไว
ทายเน้ือหาของ Email การสแกนภาพของลายมือช่ือท่ีเขียนดวยมือและแนบไปกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส การใชสไตลัส (stylus) เขียนลายมือชื่อดวยมือลงบนหนาจอ
และบนัทกึไวในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส การคลิกปุมแสดงการยอมรับหรอืตกลง การทํา
เคร่ืองหมายในชองแสดงการยอมรับ รวมถึงการใชระบบงานอัตโนมัติ (automated 
workflow system) ที่มีการยืนยันตัวผูใชงานมาประกอบกับรูปแบบของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้นดวย

   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อรับรองการยืนยันตัวบุคคลซึ่งเปนเจาของลายมือชื่อ ซึ่งแม

  ๓สุมาพร (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 เมื่อวันที ่๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
     ๔พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.    
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ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย

๑๔๘

อาจจะไมมีความนาเช่ือถือในทางเทคนิค แตถาคูสัญญาไดยอมรับในวิธีการยืนยันตัว
บคุคลเชนนัน้ดวยกนัทัง้สองฝายแลวกใ็หถอืวามผีลผกูพนัตามกฎหมายได โดยกาํหนด
ไวในมาตรา ๙ ดังนี้

  “มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการลงลายมือชื่อ หรือกําหนด
ผลทางกฎหมายกรณีที่ไมมีการลงลายมือชื่อไว ใหถือวาไดมีการลงลายมือชื่อแลว ถา 

  (๑) ใชวธิกีารทีส่ามารถระบตุวัเจาของลายมอืชือ่ และสามารถแสดงเจตนา
ของเจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ

   (๒) ใชวิธีการในลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
      (ก)  วิธกีารทีเ่ชือ่ถอืไดโดยเหมาะสมกับวัตถปุระสงคของการสรางหรอื

สงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมท้ังปวง 
รวมถึงขอตกลงใด ๆ ที่เก่ียวของ หรือ 

      (ข) วิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถยืนยันตัวเจาของ
ลายมือช่ือและสามารถแสดงเจตนาของเจาของลายมือชื่อตาม 
(๑) ไดดวยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอ่ืน

      วิธีการที่เชื่อถือไดตาม (๒) (ก) ใหคํานึงถึง 
      (๑) ความมั่นคงและรัดกุมของการใชวิธีการ

หรอือุปกรณในการระบตุวับคุคล สภาพพรอมใชงานของทางเลอืก
ในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับลายมือชื่อที่กําหนดไวในกฎหมาย ระดับความ
ม่ันคงปลอดภยัของการใชลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส การปฏบิตัติามกระบวนการในการ
ระบุตัวบุคคลผูเปนสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใชในการ
ระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวลาที่มีการทําธุรกรรม
และติดตอสื่อสาร 

      (๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมท่ีทํา จํานวนคร้ังหรือ
ความสมํ่าเสมอในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ 
มูลคาของธุรกรรมที่ทํา หรือ 

      (๓) ความรัดกุมของระบบการติดตอสื่อสาร”๕

     จะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น การลงลายมือช่ือจะตองใชวิธีการที่เชื่อถือได ซึ่งเปนหลักการที่
เปดกวางเพ่ือรองรับวิธีการทุกประเภทท่ีตองมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่อ และเปนการแสดงถึงความ
เห็นชอบของบุคคลในการรับรองขอความท่ีอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปน
วิธีการท่ีเชื่อถือได 

  ๕พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๙.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๔๙

  (๒) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได กฎหมายไดกําหนดรองรับ
ในความนาเช่ือถือของ e-Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส วาเปนขอมูลที่
ปลอดภัยและนาเชื่อถือไดดวยเหตุผลวาขอมูลที่ใชสราง e-Signature นั้นสามารถ
เช่ือมโยงไปยังเจาของได และอยูภายใตการควบคุมของเจาของในเวลาที่สราง อีกทั้ง
เจาของขอมูลสามารถตรวจพบการเปล่ียนแปลงหรือการปลอมแปลงใด ๆ ได นับแต
เวลาทีส่ราง เชน การสรางลายมอืชือ่ดจิทิลั (Digital Signature) โดยใชเทคโนโลยกีาร
เขารหสัทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืการใชขอมลูทางชวีภาพ Biometrics ๖

เปนตน  
     ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญตัวิาดวยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔

ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่นาเช่ือถือได 
โดยกําหนดไวในมาตรา ๒๖ ดังนี ้

     “มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถอืวา
เปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได 

      (๑) ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยง
ไปยังเจาของลายมือชื่อโดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่นํามาใช 

      (๒) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสําหรับใชสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการ
ควบคุมของบุคคลอื่น 

      (๓) การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแต
เวลาที่ไดสรางขึ้นสามารถจะตรวจพบได และ 

      (๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการลงลายมือชื่อเปนไปเพื่อ
รับรองความครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแก
ขอความนั้นสามารถตรวจพบไดนับแตเวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส”๗  

  (๓) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือไดซึ่งใชใบรับรองที่ออกโดย
ผูใหบริการออกใบรับรอง ซึ่งรูปแบบที่ ๓ นี้ เปนการสราง e-Signature โดยอาศัย
เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) 
เชนเดียวกับรูปแบบที่ ๒ แตมีการเพิ่มเติมคนกลาง หรือผูใหบริการออกใบรับรอง เปน
ผูออกใบรับรองเพ่ือสนบัสนนุความถกูตองของ e-Signature น้ัน ซึง่ขอดใีนทางกฎหมาย
คือคนกลางนี้เปรียบเสมือนพยานคอยรับรองในการสราง e-Signature ใหเจาของ
ลายมือชื่อไดอีกชั้นหนึ่งนั่นเอง 

  ๖“Biometrics” คือ ลักษณะของมนุษยที่สรางเอกลักษณของแตละบุคคล เชน ลักษณะบนใบหนา ดวงตา และแมกระทั่งการ

เตนของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถนําไปใชในการกําหนดวาคุณเปนใครได โดยใชวิธีการจดจําใบหนาเปนวิธีการยืนยันตัวตนดวย
ไบโอแมทริกซที่มีประสิทธิภาพ.

     ๗พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๖.
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ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย

๑๕๐

   ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่เช่ือถือไดซ่ึงใชใบรับรองท่ีออกโดยผูให
บริการออกใบรับรองนี้ เปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะตามที่กําหนดใน
มาตรา ๒๖ และอาศัยใบรับรองท่ีออกโดยผูใหบริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุน
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดในมาตรา ๒๘ ของพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

   “มาตรา ๒๘ ในกรณมีีการใหบรกิารออกใบรับรองเพ่ือสนบัสนนุลายมอืชือ่
อเิลก็ทรอนกิสใหมผีลทางกฎหมายเสมอืนหนึง่ลงลายมอืชือ่ ผูใหบรกิารออกใบรบัรอง
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนไดแสดงไว 
   (๒)  ใชความระมดัระวงัตามสมควรใหแนใจในความ

ถกูตองและความสมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทัง้หมดท่ีตนได
กระทาํเกีย่วกบัใบรบัรองนัน้ตลอดอายใุบรบัรอง หรอืตามทีม่กีาร
กําหนดในใบรับรอง 

   (๓)  จดัใหมวีธีิการในการเขาถงึโดยสมควร ใหคูกรณี
ที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญ
ทั้งหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปน้ี 

      (ก)  การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 
      (ข)  เจาของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสําหรับ

ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 
      (ค)  ขอมลูสําหรบัใชสรางลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิสมผีลใชไดในขณะ

หรือกอนที่มีการออกใบรับรอง 
   (๔)  จดัใหมวีธิกีารเขาถงึโดยสมควร ใหคูกรณทีีเ่กีย่วของสามารถตรวจสอบ

กรณีดังตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 
      (ก)  วิธีการที่ใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ
      (ข)  ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคและคุณคาที่มีการนําขอมูล

สําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง 
      (ค)  ขอมลูสาํหรบัใชสรางลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิสมผีลสมบรูณใชได

และไมสญูหาย ถกูทาํลาย ถกูแกไข ถกูเปดเผยโดยมิชอบ หรอืถกูลวงรูโดยไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

      (ง)  ขอจาํกดัเกีย่วกบัขอบเขตความรบัผดิทีผู่ใหบรกิารออกใบรบัรอง
ไดระบุไว 

      (จ)  การมวิีธกีารใหเจาของลายมอืชือ่สงคาํบอกกลาวเมือ่มเีหตตุาม
มาตรา ๒๗ (๒) (ขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสูญหาย ถูกทําลาย 
ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

 ํ ั

145-153-MAC6.indd   150145-153-MAC6.indd   150 11/14/20   11:33 AM11/14/20   11:33 AM



สารพันปญหากฎหมาย

๑๕๑

      (ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ 
   (๕)  ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการที่ใหเจาของ

ลายมือชื่อสามารถแจงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่
มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ

    (๖)  ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือไดในการใหบริการ”

๓. ความสมบูรณของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่กฎหมาย
รับรอง

  ปจจบุนัการทาํธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสมแีนวโนมทีจ่ะเพิม่มากขึน้อยาง
ตอเนือ่งเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ แตเนือ่งจากการทําธรุกรรม
ทางอเิลก็ทรอนกิสนัน้มคีวามแตกตางจากการทาํธรุกรรมในรปูแบบทัว่ไปซึง่มกีฎหมาย
รองรับอยูในปจจุบันเปนอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรับรองสถานะทางกฎหมาย
ของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ 
ซึง่การลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส กเ็ปนสวนหนึง่ทีก่ฎหมายใหการรบัรองเสมอืนการ
ลงลายมือช่ือในแผนกระดาษเชนเดียวกับการทําธรุกรรมโดยวิธกีารท่ัวไป ซึง่มผีลบังคับ
ไดทางกฎหมายและสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได 

   ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ไดกําหนดเพื่อรองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีความสมบูรณและใชบังคับไดตาม
กฎหมาย ดังนี้ 

   ๓.๑  ความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
       ในกรณีมีการใชขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ

สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมายนั้น เจาของลายมือช่ือตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

       (๑)  ใชความระมดัระวงัตามสมควรเพือ่มใิหมกีารใชขอมลูสาํหรบัใช
สรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต 

       (๒)  แจงใหบุคคลท่ีคาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเช่ือวาจะกระทํา
การใดโดยขึ้นอยู กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ

          (ก)  เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสําหรับใชสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

          (ข)  เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฏวากรณีมี
ความเส่ียงมากพอท่ีขอมลูสาํหรับใชสรางลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส สญูหาย ถกูทําลาย 
ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณ และผลบังคับทางกฎหมาย

๑๕๒

      (๓)  ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสจะตองใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและ
สมบูรณของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดยเจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับ
ใบรับรอง นั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง๘   
   ๓.๒  ผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

        ตามพระราชบัญญตัวิาดวยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ไดกําหนดความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่กฎหมายกําหนดไววา 
ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตองคํานึง
ถึงสถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
สถานที่ทําการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชใน
ตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสราง
หรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื่อถือได
ไมนอยกวาระบบที่เช่ือถือไดตามพระราชบัญญัตินี้๙

       นอกจากนี้แล ว  กฎหมายยังกําหนดให 
สามารถรับฟงข อมูลอิเล็กทรอนิกสเป นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาของศาลได โดยกําหนดไวในมาตรา ๑๑ วา หามมิใหปฏิเสธการ
รับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย
ทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

        ในการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเช่ือถือ
ไดหรือไมเพียงใดน้ันใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง 
เกบ็รกัษา หรอืสือ่สารขอมลูอเิลก็ทรอนิกส ลกัษณะหรือวธีิการเก็บรกัษา ความครบถวน 
และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือ
แสดงตัวผูสงขอมูล รวมท้ังพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง๑๐

บทสรุป
จะเห็นไดวาในปจจบุนัการลงลายมอืชือ่อิเลก็ทรอนิกส หรอื e-signature นัน้

ไดมีการใชอยางแพรหลายเน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและนาเช่ือถือ
ไดหากไดดําเนินการตามกฎเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีกฎหมาย
ใหการรองรับความสมบูรณของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดกระทําลงในนิติกรรม

ใ 

  ๘ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๗. 
     ๙พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑. 
     ๑๐พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๕๓

หรือสัญญาตาง ๆ คือพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนั้น การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ e-signature จึงมีผลสมบูรณและ
บังคับไดตามกฎหมาย เพราะสามารถใชยืนยันตัวบุคคลไดเสมือนกับการลง
ลายมือช่ือบนกระดาษนั่นเอง ทั้งยังสามารถรับฟงข อมูลอิเล็กทรอนิกสเป น
พยานหลกัฐานในการพจิารณาคดขีองศาลไดดวย บคุคลผูทาํธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส
จึงมีความมั่นใจไดวาการทําธุรกรรมของตนนั้นมีผลสมบูรณถูกตองตามกฎหมาย 
และมีความปลอดภัย และหากเกิดกรณีพิพาทกันในภายหลังก็สามารถใชขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นเปนพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาคดีของศาลได
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