กฎหมายที่รองรับการจัดทําหรือแปลง
เอกสารและขอความใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส

คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์
เลขาธิการแนติบัณฑิตยสภา
กรรมการในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประธานอนุกรรมการโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย
ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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Electronic Signature Legislation by Country
The following table lists countries and their electronic signature legislation.
Country

Legislation

Status

Year
Enacted

Argentina

Law #25506

Enacted

?

Cambodia

-

None

-

Czech
Republic

Act on Electronic
Signatures

Enacted

?

Laos

-

None

-

Macau

-

None

-

Sri Lanka

-

None

-

Taiwan

-

None

-

Malaysia

Digital Signature Act Act 562

Enacted

1997

Mexico

Digital Signature Law
8454

Enacted

1998

Singapore

Electronic Transaction
Act

Enacted

1998

Canada

Uniform Electronic
Commerce (UECA)

Enacted

1999

Colombia

Law #527

Enacted

1999

EU

Electronic Signatures
Directive 1999/93/EC

Enacted

1999

South Korea

Electronic Signature
Law

Enacted

1999

7

Country

Legislation

Status

Year
Enacted

Austria

Signature Law

Enacted

2000

Australia

Electronic Transactions
Act

Enacted

2000

Denmark

Lov om elektroniske
signature

Enacted

2000

Estonia

Digital Signature Law

Enacted

2000

Hong Kong

Electronic Transaction
Ordinance

Enacted

2000

India

Information Technology
Act

Enacted

2000

Luxembourg

Loi du 14 août 2000
relative au commerce
électronique

Enacted

2000

Philippines

Electronic Commerce Act

Enacted

2000

Peru

Law 27269 (Law on
Digital Signatures and
Certificates)

Enacted

2000

Slovenia

Electronic Business and
Electronic Signature Act

Enacted

2000

Sweden

Qualified Electronic
Signatures Act

Enacted

2000

USA

Global and National
Commerce Act (ESIGN)

Enacted

2000

USA

Uniform Electronic
Transactions Act (UETA)

Enacted

2000
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Country

Legislation

Status

Year
Enacted

Belgium

Signature Law

Enacted

2001

Bulgaria

Electronic Document and
Electronic Signature
Act[1]

Enacted

2001

Brazil

Provisional Measure
2.200-2/2001

Enacted

2001

Chile

Law on Electronic
Signatures and
Documents

Enacted

2001

Germany

German Signature Law

Enacted

2001

Greece

Presidential Decree
150/2001

Enacted

2001

Ireland,
Republic of

Irish Electronic
Commerce Act

Enacted

2001

Israel

Electronic Signature Law

Enacted

2001

Japan

Law Concerning
Electronic Signatures
and Certification
Services

Enacted

2001

Malta

Electronic Commerce Act

Enacted

2001

Norway

Electronic Signature Act

Enacted

2001

Romania

Legea semnăturii
electronice

Enacted

2001

Russian
Federation

Electronic Signature Law

Enacted

2001

Thailand

Electronic Transaction
Act

Enacted

2001

Venezuela

Law on Data Messaging
and Electronic
Signatures

Enacted

2001
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Country

Legislation

Status

Year
Enacted

Bangladesh

Information Technology
(Electronic Transaction)
Act

Enacted

2002

England,
Scotland and
Wales

Law on Electronic
Signatures

Enacted

2002

Lithuania

Law on electronic
signature

Enacted

2002

New Zealand

Electronic Transactions
Act

Enacted

2002

Pakistan

Electronic Transaction
Ordinance

Enacted

2002

Finland

Laki sähköisistä
allekirjoituksista

Enacted

2003

Spain

Ley 59/2003 , de 19 de
diciembre, de firma
electronic

Enacted

2003

China

Electronic Signature Law

Enacted

2004

Cyprus

Electronic Signatures
Law of 2004

Enacted

2004

Costa Rica

Digital Signature Law
8454

Enacted

2005

Italy

Legislative decree
82/2005

Enacted

2005

Vietnam

Electronic Transaction
Law

Enacted

2005

Indonesia

Bill on Electronic
Information and
Transaction

Enacted

2008
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หลักการ

UNITED NATIONS

Recalling its resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, by which
it created the United Nations Commission on International Trade
Law, with a mandate to further the progressive harmonization and
unification of the law of international trade and in that respect to
bear in mind the interests of all peoples, in particular those of
developing countries, in the extensive development of international
trade,
Noting that an increasing number of transactions in international
trade are carried out by means of electronic data interchange and
other means of communication, commonly referred to as
“electronic commerce”, which involve the use of alternatives to
paper-based methods of communication and storage of
information,
Recalling the recommendation on the legal value of computer
records adopted by the Commission at its eighteenth session, in
1985, and paragraph 5 (b) of general Assembly resolution 40/71 of
11 December 1985, in which the Assembly called upon
Governments and international organizations to take action, where
appropriate, in conformity with the recommendation of the
Commission, so as to ensure legal Security in the context of the
widest possible use of automated data processing in international
trade,
Convinced that the establishment of a model law facilitating the
use of electronic commerce that is acceptable to States with
different legal, social and economic Systems could contribute
significantly to the development of harmonious international
economic relations,
Noting that the Model Law on Electronic Commerce was adopted
by the Commission at its twenty-ninth session after consideration of
the observations of Governments and interested organizations,

12

UNITED NATIONS

เหตุผล
Believing that the adoption of the Model Law on Electronic
Commerce by the Commission will assist all States Significantly in
enhancing their legislation governing the use of alternatives to
paper-based methods of communication and storage of information
and in formulating such legislation where none currently exists,
1) Expresses its appreciation to the United Nations Commission
on International Trade Law for completing and adopting the Model
Law on Electronic Commerce contained in the annex to the present
resolution and for preparing the Guide to Enactment of the Model
Law;
2) Recommends that all States give favourable consideration to
the Model Law when they enact or revise their laws, in view of the
need for uniformity of the law applicable to alternatives to paperbased methods of communication and storage of information;
3) Recommends also that all efforts be made to ensure that the
Model Law, together with the Guide, become generally known and
available.
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พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544

หลักการ
(1) กําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ เพื่อสงเสริมการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
(2) มีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
เพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน า ของเทคโนโลยี ซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตรฐาน
นาเชื่อถือ
(3) เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
อันจะเปนการสงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
(4) ดวยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เปนเอกรูป และ
สอดคลองกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ
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พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544

เหตุผล
(1) การทําธุรกรรมในปจจุบันมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
ติดตอสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสที่มี
ความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) เนื่ อ งจากการทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ดั ง กล า วมี ค วาม
แตกตางจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูในปจจุบันเปน
อยางมาก
(3) ทํ า ใหต อ งมีก ารรองรั บ สถานะทางกฎหมายของข อมู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับ
ก) การทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ
ข) การรับรองวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ค) การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ง) ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(4) เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห
นาเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทํา ธุรกรรมโดย
วิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยูเดิม
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ขอบเขตการใชบังคับ
Scope of Application :
UNCITRAL MODEL LAW
• ใชกับการพาณิชยเทานั้น (commercial activities) หรือ
• ใชกับการคาระหวางประเทศเทานั้น (international commerce) หรือ
• ใชกับการติดตอกับภาคราชการหรือระหวางภาคราชการดวย
กฎหมายของบางประเทศบัญญัติใหมีการใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสโดยภาคราชการดวย เชน PART IX ของElectronic
Transactions Act 1998 ของสิงคโปร และหมวด 4 (มาตรา 35) ของ
ประเทศไทย
ประเทศไทย

มาตรา ๓ (1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพง
และพาณิ ช ย ที่ ดํ า เนิ น การโดยใช ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เว น แต
ธุ ร กรรมที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดมิ ใ ห นํ า พระราชบั ญ ญั ติ นี้
ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชบังคับ
มาตรา ๓ (2) มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับแกธุรกรรมดังตอไปนี้
(๑) ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
(๒) ธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก
(1) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
(2) พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวน
มิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙
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C to C
Paypal Inc. (http://www.paypal.com) เปนบริษัทออนไลนที่ใหบริการระบบโอนและชําระ
เงินผานอีเมลระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค (C-to-C Payment) หรือระหวางบุคคลกับบุคคล
(P-to-P Payment) ที่ใหญที่สุดในโลก บริษัทกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 1998 และเริ่มให
บริการเมื่อเดือนตุลาคม 1999 ในระหวางปแรกที่ใหบริการ บริษัทมีลูกคาเขามาลงทะเบียน
เปนสมาชิกกวา 3 ลานราย และมีธุรกรรมตอวันมากกวา 100,000 ธุรกรรม
บริการทั่วๆไปที่ลูกคานิยมใชบริการผาน Paypal ไดแก การโอนเงินระหวางบุคคลกับบุคคล
การชําระเงินคาสินคาในตลาด ประมูลตางๆโดยเฉพาะตลาดประมูลระหวางบุคคลกับบุคคล
ของ Ebay การทําธุรกรรมที่เปนลักษณะเดียวกับการสั่งจายเช็คระหวางบุคคลกับบุคคล และ
การชําระเงินคาสินคาใหแกรานคาออนไลน เปนตน
ในสหรัฐฯกอนที่จะมีการใหบริการระบบโอนและชําระเงินออนไลนเชนเดียวกับ Paypal การ
โอนและชําระเงินระหวางกลุมผูบริโภคกับผูบริโภคสวนใหญมักจะใชวิธีการชําระดวยเงินสด
การสงเช็ค การโอนเงิน (Transfer) และการใชบัตรเครดิต เปนตน ซึ่งมีความไมสะดวกบาง
ประการ กลาวคือ
1) การชําระเงินดวยเงินสด ตองมีการพบปะกันระหวางทั้งสองฝาย แมวาการสั่งจายเช็คระหวาง
บุคคลกับบุคคลโดยขามธนาคารหรือขามรัฐจะไมมีการคิดคาบริการก็ตาม
2) การสงเช็คไปยังพื้นที่ที่หางไกลตองใชระยะเวลานาน และผูที่ไดรับเช็คตองนําเช็คดังกลาวไป
ฝากธนาคารกอน จึงจะสามารถสั่งจายใหแกผูอื่นตอไปได การชําระเงินดวยการโอนเงินมีคาธรรมเนียม
ที่คอนขางสูง
3) การชําระเงินดวยบัตรเครดิตยังไมสามารถชําระโดยตรงระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคได

ในทางตรงกันขามการชําระเงินทางอินเทอรเน็ตผานบริการของ Paypal มีขอดี คือ
• สามารถรองรับการทําธุรกรรมระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคได
• มีตนทุนในการทําธุรกรรมที่ต่ําและสามารถสั่งจายเงินที่มีมูลคานอย
• มีความรวดเร็วเสมือนกับการรับและสงเช็คทางออนไลน และสามารถทําธุรกรรมได
ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.pawoot.com/article/online-payment/48
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UNCITRAL
หลักการที่รับขอเท็จจริงของการใชเทคโนโลยีและสื่อทุกชนิด
ที่นํามาใชในการติดตอหรือทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
“Data Message” means information generated, sent,
received or stored by electronic, optical or similar means
including, but not limited to, electronic data interchange
(EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;”
“Electronic data interchange (EDI)” means the electronic
transfer from computer to computer of information using
an agreed standard to structure the information;
ประเทศไทย
นิยาม ตามมาตรา ๔
“ขอความ” หมายความวา เรื่องราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะ
ปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบ
อื่นใดที่สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผาน
วิธีการใด ๆ
“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง
รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เช น วิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร
20

โครงการตางๆ ที่หนวยงานของรัฐในประเทศไทย
ที่ไดใชหรือจะใชการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
•ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : ปจจุบันมีการ
ซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet
Trading) มาตั้งแตป พ.ศ. 2543
•ธนาคารแหงประเทศไทย : ไดพัฒนาและรวมมือ
กับสมาคมธนาคารไทย เสนอโครงการ ICAS ตอ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อใหรับรองวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
การทําธุรกรรมการหักบัญชีเช็คระหวางธนาคารไทยที่
เปนสมาชิกของศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส
•กระทรวงพาณิชย : ไดเสนอโครงการตอกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อนํา
ระบบ CA (Certification Authority) มาใชในงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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กรอบหรือขอบเขตของธุรกรรม :
•(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชแกธุรกรรมในทางแพงและ
พาณิชย (มาตรา 3)
•(2) ภายใตการดําเนินการโดยใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(มาตรา 3)
•(3) พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับแกธุรกรรมที่กระทํา
ขึ้นโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแต
บางสวน (มาตรา 3)
มาตรา 3
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและ
พาณิช ย ที่ดํา เนินการโดยใชขอ มูล อิเ ล็ กทรอนิกส เวนแตธุร กรรมที่ มี
พระราชกฤษฎีก ากํา หนดมิใ หนํ าพระราชบั ญ ญัติ นี้ทั้ง หมดหรื อแต
บางสวนมาใชบังคับ
ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือ
กฎใดที่กําหนดขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภค
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดําเนินงานของ
รัฐตามที่กําหนดในหมวด 4
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กรอบหรือขอบเขตของธุรกรรม :

•(4) ซึ่งสามารถใชเปนพยานหลักฐานยื่นและใชใน
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแทนพยานหลักฐานที่
ทําในรูปแบบของลายลักษณอักษร พยานเอกสารหรือ
เอกสารใด ๆ (มาตรา 11)
มาตรา 11 ห า มมิ ใ ห ป ฏิ เ สธการรั บ ฟ ง ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพง
คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวา ขอมูล อิเล็กทรอนิกสจ ะ
เชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้นใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะ
หรื อ วิ ธีก ารที่ ใช ส ร าง เก็ บรั ก ษา หรื อ สื่อ สารข อ มู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ลั ก ษณะหรื อ วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษา ความครบถ ว น และไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของขอความลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือ
แสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสดวย

23

กรอบหรือขอบเขตของธุรกรรม :

(5) ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 มาใชบังคับกับเอกสารหรือขอความที่ไดมี
การจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภายหลังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และการเก็บรักษาเอกสารและขอความดังกลาวดวยโดย
อนุโลม
การจัดทําหรือแปลงเอกสาร และขอความใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลั ก เกณฑ และวิ ชิก ารที่ ค ณะกรรมการกํา หนด
(มาตรา 12/1)
มาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหนําเสนอหรือเก็บรักษาขอความ
ใดในสภาพที่เปนมาแตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บ
รักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมี
การนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว
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กรอบหรือขอบเขตของธุรกรรม :

(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษา
ความถูกตองของขอความตั้งแตการสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ
(2) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได
ความถู ก ต อ งของข อ ความตาม (1) ให พิ จ ารณาถึ ง ความ
ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงใดของขอความ เวนแตการรับรอง
หรื อ บั น ทึก เพิ่ ม เติ ม หรือ การเปลี่ ย น แปลงใดๆ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได
ตามปกติในการติดตอ สื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่ง
ไมมีผลตอความถูกตองของขอความนั้น
ในการวินิจฉัยความนาเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกตอง
ของข อ ความตาม (1) ใหพิ เ คราะห ถึง พฤติ การณที่ เ กี่ ย วข องทั้ งปวง
รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น
ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม
วรรคหนึ่งสําหรับใชอางอิงขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หากสิ่งพิมพ
ออกนั้นมีขอความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส และมี
การรับรองสิ่งพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดแลว ใหถือวาสิ่งพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับได

25

มาตรา 12 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด ถาได
เก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
ให ถื อ ว า ได มี ก ารเก็ บ รั ก ษาเอกสารหรื อ ข อ ความตามที่
กฎหมายตองการแลว
(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถเขาถึงและนํา
กลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง
(2) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูใน
รูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สราง สง หรือไดรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความ
ที่สราง สง หรือไดรับใหปรากฏอยางถูกตองได และ
(3) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลง กําเนิด
ตนทาง และปลายทางของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวัน
และเวลาที่สงหรือไดรับขอความดังกลาว ถามี
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ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ ข อ ความที่ ใ ช
เพียงเพื่อวัตถุประสงคในการสงหรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานของรัฐที่รั บผิด ชอบในการเก็ บรัก ษาเอกสารหรื อ
ข อ ความใด อาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรานี้
มาตรา 12/1 ใหนํ า บทบั ญญั ติ ในมาตรา 10 มาตรา 11
และมาตรา 12 มาใชบังคับกับเอกสารหรือขอความที่ไดมีการ
จั ด ทํ า หรื อ แปลงให อ ยู ใ นรู ป ของข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ น
ภายหลั งดว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส และการเก็ บรั ก ษา
เอกสารและขอความดังกลาวดวยโดยอนุโลม
การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูป
ของข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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ขอสันนิษฐานเบื้องตนของกฎหมาย(1)
ประการแรกคือมาตรา 7 กําหนดวา
ข อ 1. ห า มมิ ใ ห ป ฏิ เ สธความมี ผ ลผู ก พั น และการ
บังคับใชท างกฎหมายของขอความใด เพีย งเพราะ
เหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ขอ 2. กรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปน
หนั ง สื อ มี ห ลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ หรื อ มี เ อกสารมา
แสดง ถ า ได มี ก ารจั ด ทํ า ข อ ความขึ้ น เป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิก สที่สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไ ด
โดยความหมายไมเปลี่ยนแปลงใหถือวาขอความนั้น
ทําเปนหนังสือ
ขอ 3. ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให
ถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(1) คําบรรยายเนติฯ ครั้งที่ 3 (23 มค.2551)
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ขอสันนิษฐานเบื้องตนของกฎหมาย (ตอ)

ขอ 4. ลัก ษณะประเภทธุ รกรรมจํานวนครั้ งความ
สม่ําเสมอในการทําธุรกรรม ประเพณีการคา เปน
บทบาทสําคัญและความรัดกุมของระบบสื่อสาร
ขอ 5. ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเสนอหรือเก็บ
รักษาขอความในสภาพที่มาจากเดิมอยางเอกสาร
ตนฉบับ ถาไดนําเสนอหรือเก็บรัก ษาในรูปขอมูล
ตามหลัก เกณฑใหถือวาไดมีก ารนําเสนอและเก็บ
รักษาเอกสารเปนตนฉบับตามกฎหมายแลว
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การรับฟงพยานหลักฐานในศาล (1)
กฎหมายก็เขียนบังคับไว มีหลักเกณฑคือ

1. หามปฏิเสธมิ ใหการรับฟงข อมูลอิเล็กทรอนิกสเป น
เพียงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย คือ
หามหมด ทั้งศาล อัยการ ทนายความ
(มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
2. ใ น ก า ร ชั่ ง น้ํ า ห นั ก พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ว า ข อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะเชื่ อ ถื อ ได ห รื อ ไม เ พี ย งใดนั้ น ให
พิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการสราง
หรือเก็บรักษาหรือสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เชน
คดีแพง ศาลตองชั่งน้ําหนักพยานทั้งฝายโจทกและจําเลย
(มาตรา 11 วรรคสอง)
3. ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาเอกสารหรือ
ขอความใดถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม
หลักเกณฑ ใหถือ วาไดมีการเก็บเอกสารหรือขอ ความ
ตามที่กฎหมายตองการแลว คือเปลี่ยนรูปแบบของการ
เก็บเอกสาร (มาตรา 11 วรรคสอง)
(1) คําบรรยายเนติฯครั้งที่ 3 (23 มค.2551)
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มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทาง
กฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นไดทําคําเสนอ
หรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดง
เจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
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มาตรา 15 บุคคลใดเปนผูสงขอมูลไมวาจะเปนการสงโดย
วิธีใด ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น
ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล หากขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได
สงโดย
(1) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือ
(2) ระบบขอมูลที่ผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทํา
การแทนผูสงขอมูลไดกําหนดไวลวงหนาใหสามารถทํางานได
โดยอัตโนมัติ
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มาตรา 16 ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสง
ขอมูลและชอบที่จะดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา
(1) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ไดตกลงกับผูสง
ขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ
(2) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระทําของ
บุคคลซึ่งใชวิธีการที่ผูสงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
เปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรูโดยอาศัยความสัมพันธระหวาง
บุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนผูสงขอมูล
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มาตรา ๑๗ ในกรณี ต ามมาตรา ๑๕ หรื อ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง ใน
ระหว า งผู ส ง ข อ มู ล และผู รั บ ข อ มู ล ผู รั บ ข อ มู ล มี สิ ท ธิ ถื อ ว า ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูลและสามารถ
ดําเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือ
ควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการ
สง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตาม
วิธีการที่ไดตกลงกันไวกอนแลว
มาตรา ๒๒ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวา ไดมีการสงเมื่อขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสง
ขอมูล
35

