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ดร. สุมาพร (ศรสีุนทร) มานะสันต

บทคัดยอ 

ในยุคดิจิทัลโลกถูกขับเคลื่อนจากการพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสงผลใหรูปแบบในการทํา 

“ธุรกรรม” อันเปนจุดกอใหเกิดความสัมพันธในทางกฎหมายมีความซับซอนและแตกตางไปจากเดิม 

เชน จากกระดาษเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) จากลายเซ็นดวยปากกาเปนลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกส (e-Signature) จากการซื้อขายผานหนารานเปนรานคาออนไลน และจากการชําระ

ดวยเงินสดเปนการชําระเงินผาน Mobile Banking เปนตน ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสจึงเขามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อรองรับความสมบูรณของเอกสารอิเล็กทรอนิกส

นอกจากนี้ หากพิจารณานิติสัมพันธในทางกฎหมายในอดีต ความเขาใจของผูรางกฎหมายในสมัยนั้น 

คือ สัญญาเกิดจากการแสดง “เจตนา” ของ “บุคคล” ดังนั้น “บุคคล” จึงเปนองคประกอบสําคัญใน

การทําสัญญา หรืออาจกลาวไดวา บุคคลที่ไมเปนผูบกพรองในเรื่องความสามารถตามกฎหมายยอม

เขาทํานิติกรรมสัญญาใหมีผลผูกพันตามกฎหมายได แตในปจจุบัน ผลทางกฎหมายจะเปนเชนไร

หากสัญญาไมไดอยูในรูปของกระดาษและอาจไมไดเกิดจากการกระทําของบุคคลโดยตรง แตเปน

การดําเนินการผานกลไกการตั้งคาของระบบขอมูลอัตโนมัติ (Automatic Data System) 

ดงันัน้ บทความฉบบันี ้ผูเขยีนจงึไดรวบรวมเนือ้หาเพือ่อธบิายประเดน็กฎหมายในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบั

วงจรเอกสารอิเล็กทรอนิกส อันไดแก การจัดทํา e-Document การลงลายมือชื่อแบบ e-Signature 

ความเปนตนฉบับของเอกสารอิเล็กทรอนิกส และประเด็นที่เกี่ยวของกับสัญญาอัจฉริยะ (Smart 

Contract) ดวยเชือ่วาในอนาคตอนัใกลการใชเอกสารและธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิสจะเพิม่ขึน้อยางมาก 

คําสําคัญ: เอกสารอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตนฉบับอิเล็กทรอนิกส สัญญาอัจฉริยะ

 กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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1. ความหมายของธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส

 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Transaction) คอื กิจกรรมใด ๆ  ทีก่ระทาํขึน้ระหวาง

ภาคธุรกิจ ภาครฐั หรอืบคุคล เพือ่วตัถุประสงคทาง

ธุรกิจ การคา หรือการติดตองานราชการ โดยวิธี

การอิเล็กทรอนิกสไมวาทั้งหมด หรือบางสวน
1

เชน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินผาน

ระบบอนิเทอรเน็ต และการสือ่สารรับสงขอมลูหรือ

ขอความอิเล็กทรอนิกสระหวางกัน

 โดยการทํา “ธุรกรรม” ตาง ๆ ตามที่

ยกตัวอยางในขางตนน้ัน ไดกระทําผานวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งหมายถึง การประยุกตใชวิธี

การทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน เชน โทรเลข 

โทรศัพท แฟกซ อีเมล
2
 และอินเทอรเน็ต เปนตน 

นอกจากน้ี วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสยังหมาย

รวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง

แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เก่ียวของกับการประยุกต

ใชวิธีตาง ๆ เชน การสงขอมูลผานสายไฟเบอร 

ผานดาวเทียม หรือสายแลน ลวนแลวแตเปนการ

ประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนทั้งสิ้น

 ดังน้ัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับ

เอกชน คือ การกระทําใด ๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรม

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสาํหรับ

ภาครัฐ คือ การดําเนินกิจกรรมของภาครัฐที่อาศัย

ช องทางหรือวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  เป น

องคประกอบไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน 

2. วัตถุประสงคของกฎหมายธุรกรรม

 อิเล็กทรอนิกส

เมื่อเอกสารที่เปนกระดาษในแบบเดิมไดถูก

ทดแทนดวยเอกสารอเิลก็ทรอนิกสมากขึน้ กฎหมาย

ประมวลแพงและพาณิชยเดิมไมไดมีบทบัญญัติ

เฉพาะสําหรับเอกสารที่อยู ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

ดังนั้น เพื่อเปนการรองรับเอกสาร สัญญา หนังสือ 

และขอมูลประเภทตาง ๆ รวมถึงลายมือชื่อที่

ได ทําลงในรูปอิเล็กทรอนิกส จึงไดมีการตรา

กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสขึ้น ซึ่งที่มาของ

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมไดนํารูปแบบ

และเน้ือหาบางสวนมาจาก Model Law on 

Electronic Commerce
3
 Model Law on 

Electronic Signature
4
 และ The United 

Nations Convention on the use of Electronic 

Communications in International Contracts
5

1
 “คลังความรู คําถามยอดฮิต”, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA), สืบคนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563, https://

 www.etda.or.th/content/faq.html

2
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544, มาตรา 4

3 
“Model Law on Electronic Commerce”, The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

 (1996), สืบคนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563, https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

4
 “Model Law on Electronic Signature”, The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

 (2001), สืบคนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/V1504118_Ebook.pdf

5
 “Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts”, The United Nations 

 Commission on International Trade Law (UNCITRAL)(2007), สืบคนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563, https://www.uncitral.

 org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
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 หลักการที่สําคัญของกฎหมายธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส คือ การหามปฏิเสธความสมบูรณ

ของขอมูลเพียงเพราะอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Non-discrimination) โดยกฎหมายมเีจตนารมณ

ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนา

ของบุคคล (Party Autonomy) ที่กระทําลงผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส หรืออาจกลาวไดวา การ

บัญญัติกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ก็เพื่อให

มีหนาที่รองรับสถานะของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

นั้นเอง ซึ่งกฎหมายจะตองยึดหลักความเปนกลาง

ทางเทคโนโลยี (Technology Neutrality) โดย

ไมเหลอืเทคโนโลยใีดเปนการเฉพาะ หากเทคโนโลยี

ที่ใชน้ันสามารถสรางมาตรฐานทางเทคโนโลยีได

ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน ไมวาบุคคล

จะจัดทาํขอมูลโดยบันทกึลงบนกระดาษ หรอืบันทกึ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากคู สัญญาไดทําตาม

เง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดแลว ยอมมีผลในทาง

กฎหมายไมตางกัน

3. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

 หากกลาวถึง “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” 

หลายคนยังคงมีคําถามวา คืออะไร และใชแทน 

การลงลายมือชื่อแบบปากกาอยางไร? ในยุคที่

สญัญาอาจไมไดทาํดวยกระดาษ แตทาํผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส (เชน อีเมล) ลายเซ็นหรือการลง

ลายมือชื่อจะทําในลักษณะใดไดบางกฎหมายจึงจะ

ยอมรับความสมบูรณของสัญญานั้น

กอนอื่น ควรเขาใจหลักการของ “การลง

ลายมือชื่อในแบบเดิม” กอน ซึ่งหากพิจารณา

กฎหมายหลายฉบับทีกํ่าหนดถึงหลกัการใน “การลง

มือชื่อ” ของคูสัญญาแลว พบวา วัตถุประสงคของ

กฎหมายในการกําหนดใหบุคคลตองลงลายมือชื่อ

ในเอกสารตาง ๆ น้ัน เปนไปเพื่อการยืนยันหรือ

รบัรองเน้ือหา หรือขอความตามสญัญาหรือเอกสาร 

และเปนขั้นตอนหนึ่งที่กฎหมายในหลายเรื่อง (เชน 

การทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย หรือสัญญา

กูยมืเงินเกินกวาสองพนับาท) กําหนดใหตองมหีลกั

ฐานเปนหนังสือและลายมือชื่อคูสัญญาไวเพื่อเปน

หลักฐานในการฟองรองบังคับคดีในอนาคต หากมี

การผิดนัด หรือไมปฏิบัติตามสัญญาจากคูสัญญา

ฝายใดฝายหนึ่ง

 อยางไรก็ดี เมื่อกลับไปพิจารณาหลักตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย พบวา กฎหมาย

ไมไดบังคับวาการลงลายมือชื่อ ตองทําดวยการ

เขียนเทาน้ัน หากแตไดกําหนดวา การลงลายมือ

ชื่อสามารถทําไดโดย “การใชลายพิมพน้ิวมือ 

แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอื่นเชนวา”
6

ดังนั้น หากวิเคราะหหลักการของผูรางกฎหมายใน

ยคุน้ัน จึงสามารถอธิบายหลกัการไดวา ลายมอืชือ่

ตองมาจากการใชวัตถุหรือเครื่องหมายอยาง

หน่ึงอยางใดใหปรากฏขอความหรือภาพลงบน

เอกสาร ซึ่งเปนการระบุถึงลายมือชื่อในเชิง

รูปธรรม หรือในเชิง Physical form ดังน้ัน

คําถามที่นาคิดในยุคดิจิทัล คือ เมื่อเอกสารหรือ

สัญญาในยุคป จ จุบันได  ถูกทํ าลงในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) การลงลายมือชื่อ

ในแบบเดิมจะทําไดอยางไร? 

 จากปญหาดังกลาว จึงไดนําไปสูการพัฒนา

ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ e-Signature 

เพื่อใชกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ 

6
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 9
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“e-Signature” หรือ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” 

ที่กําหนดไวในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หมายถึง การสรางชุดขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ไมวา

จะในรูปแบบ ตัวเลข อักษร เสียง หรือสัญลักษณ

อื่นใด) เพื่อใหแสดงความสัมพันธกับบุคคลผูเปน

เจาของชุดขอมูลดังกลาว (เจาของลายมือชื่อ)
7

ดังน้ัน ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นมาน้ันตอง

สามารถระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลผูเปน

เจาของขอมูลดังกลาวได เชน การสรางลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยี Public Key 

Infrastructure (KPI) ซึ่งใชหลักการเขารหัส/

ถอดรหัส (Encryption) โดยผูสรางลายมือชื่อจะ

นําขอมูลของตนไปแปลงใหอยู ในรูปแบบขอความ

เขารหัส และหากคูสญัญาอกีฝายจะเขาถึงขอความ

ดังกลาว ก็จําเปนตองถอดรหัสดวยกุญแจคูรหัส

ซึ่งการสรางขั้นตอนมากมายในทางเทคนิคเหลาน้ี 

ก็เพือ่เปนหลกัฐานทีแ่สดงความแทจรงิของเอกสาร

อันมาจากเจตนาที่ยอมรับในขอความตาง ๆ ที่

ปรากฏในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

 ดงัน้ัน e-Signature คอื การใชเทคโนโลยี

ในการสรางเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลใน

รูปแบบดิจิทัล ซึ่งใหผลไมตางจากการยืนยันตัว

บุคคลโดยการจับปากกาลงมาเซ็นในกระดาษ

ประเภทของ e-Signature สามารถแบงไดเปน

สองกลุมหลกั ๆ  ตามการรองรบัของกฎหมาย กลุม

แรก ไดแก eSignature แบบทั่วไป หรือแบบที่

กฎหมายระบุวา “ตองใชวิธีการที่นาเชื่อถือในการ

สราง e-Signature” โดยตอง สามารถระบุตัวตน

ของเจาของลายมือชื่อได และตองแสดงไดดวยวา

เจาของลายมอืชือ่ยอมรบัขอความดงักลาวน้ัน เชน 

การตั้งรหัสเขาใชบริการทางการเงิน (รหัส ATM), 

การปอนขอมลู One Time Password (OTP) หรือ

การกดปุม Ok/Send ใน Email เพือ่สงหรือยอมรับ

ขอความตาง ๆ ซึ่งประเด็นในทางกฎหมายของ 

e-Signature ในรูปแบบน้ี คือ ตองมีการพิสูจน 

“ความนาเชื่อถือ” โดยพิจารณาจากพฤติการณ

ที่เหมาะสม เชน ความซับซอนและศักยภาพของ

เทคโนโลยีที่ใช อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติประเด็น

เรื่อง “ความนาเชื่อถือ” อาจเปนปญหา เชน หาก

คูสัญญาทําสัญญาโดยการเซ็นเอกสารลงใน Ipad 

และถายรูปสงใหกัน เชนน้ี วิธีการดังกลาวอาจ

มีขอสงสัยวานาเชื่อถือตามกฎหมายหรือไม ดังนั้น 

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว กฎหมายธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสฉบับลาสุด
8
 จึงได แก ไข เพื่อ

รองรับการยืนยันการแสดงเจตนาที่แม อาจ

ไมนาเชื่อถือในทางเทคนิคเทาไรนัก แตคูสัญญา

ยอมรับในวิธีการเชนน้ันดวยกันทั้งสองฝายแลว 

ใหถือวามีผลผูกพันตามกฎหมาย แบบที่สอง คือ 

การสราง e-Signature ดวยวิธีการที่ปลอดภัย

และนาเชื่อถือได ดวยเหตุที่กฎหมายรองรับ

ในความนาเชื่อถือ ก็เพราะเหตุผลหลักสาม

ประการ
9 
อันไดแก 

 1) ข อมูลที่ ใช สร าง e-Signature น้ัน

เชื่อมโยงไปยังเจาของได 

 2) อยูภายใตการควบคมุของเจาของในตอน

ที่สราง และ 

7
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544, มาตรา 9

8
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

9
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544, มาตรา 10
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ดร. สุมาพร (ศรสีุนทร) มานะสันต

 3) เจาของสามารถตรวจพบการเปลีย่นแปลง

หรือการปลอมแปลงใด ๆ ได นับจากสราง เชน 

การสราง Digital Signature (ที่ใชเทคโนโลยีเขา

รหัสตามที่ไดกลาวในขางตน) และ Biometrics
10

ตัวอย าง การยอมรับของกฎหมายว าเป น

e-Signature ทีน่าเชือ่ถือและปลอดภัย เชน การใช 

Biometrics เปน e-Signature นั้น หากพิจารณา

ตามองคประกอบของกฎหมายแลว อาจกลาวไดวา 

 1) การแปลงอัตลักษณของบุคคลใหอยูใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสยอมมีความเชื่อมโยงไปยัง

เจาของ

 2) อตัลกัษณเฉพาะของบคุคล เชน ลายน้ิวมอื

ยอมอยูภายใตการควบคุมของเราเสมอในเวลา

ที่สราง เพราะแตละบุคคลยอมมีลักษณะเฉพาะ

ดังกลาวที่แตกตางกัน และ

 3) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสามารถ

ทําไดเน่ืองจากเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 

software ทีดํ่าเนินการเก่ียวของจะไมดาํเนินการให

หากมิใชเจาของอัตลักษณนั้น (ซึ่งลักษณะดังกลาว

เกิดนับแตไดมีการสราง Biometrics นั้น)

 ทายที่สุด จึงอาจสรุปไดวา แม e-Signature 

จะไมไดทําลงบนกระดาษและอาจไมมี physical 

form ที่จับตองได อยางเชน ลายมือชื่อที่ใชปากกา 

แตความนาเชื่อถือของเอกสารที่ใช e-Signature 

ในบางกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งในแบบที่ใชวิธีการ

ที่นาเชื่อถือและปลอดภัย อาจมีมากกวาการใช

ปากกาลงลายมือชื่อในแบบเดิม

4. เมื่อเอกสารอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส 

เดิมที การทําเอกสาร สัญญา หรือหลักฐาน

เปนหนังสือตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดมักทํา

ลงในรูปแบบกระดาษ และถือเปนจุดกําเนิดของ

นิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิย ซึง่หากพจิารณาถอยคาํในกฎหมาย พบวา 

การทํานิติกรรมใหเกิดผลผูกพันตามกฎหมายน้ัน

ในหลายกรณีกฎหมายกําหนดใหคูสัญญาตอง “ทํา

เปนลายลักษณอักษร ทําเปนหนังสือ หรือมี

หลักฐานเปนหนังสือมาแสดง” หรือ “ตองมีการทํา

เปนหนังสือและมีการลงลายมือชื่อผูรับผิดไวเปน

สําคัญ” เชน การทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย
11

สัญญากูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาท
12
 สัญญา

คํ้าประกัน
13
 และสัญญาปลดหนี้ เปนตน

14

 ทั้งนี้ เหตุผลหลักของการที่กฎหมายกําหนด

ใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือและมีการลงลายมือ

ชือ่กํากับไวในธุรกรรมในขางตน ก็เพือ่วตัถุประสงค

ในการใชเปนหลักฐานหากมีเหตุฟองรองกันใน

อนาคต ดังน้ัน กฎหมายในหลายเร่ืองจึงกําหนด

หลักเกณฑไวสองประการ คือ หนึ่งตองมีหลักฐาน

เปนหนังสือ และสองตองมีการลงลายมือชื่อของ

10 
คอื เทคโนโลยทีีใ่ชสาํหรับยนืยนั/พสิจูนตวัตนของบคุคล โดยเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยดีานชวีภาพ ความรูทางการแพทย 

 และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยเทคโนโลยี Biometrics สามารถใชลักษณะทางกายภาพของบุคคล (Physical) เชน 

 ลายนิ้วมือ รูมานตา โครงสรางใบหนา เพื่อยืนยันและระบุความเปนตัวตน (Individual’s Identity)

11 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 538

12
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 653 

13 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 680 วรรคสอง

14
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 340 วรรคสอง
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คูสัญญาไว เพื่อใหทราบแนชัดวาใครเปนผูกอนิติ

สัมพันธในครั้งนี้ หรืออาจกลาวไดวา เอกสารเปน

เครื่องมือที่ใชยืนยันและบันทึกเจตนาของคูสัญญา

ไว

อยางไรก็ด ีหากพจิารณาถอยคาํของกฎหมาย

ในยคุกอน พบวา กฎหมายมักตีความ “เอกสาร และ

หลกัฐานเปนหนังสอื” ในเชงิกายภาพเปนหลกั เชน 

ในกฎหมายอาญา ไดมีการนิยามคําวา “เอกสาร”

ใหหมายถึง กระดาษ หรือวัตถุที่ทําใหปรากฏ

ความหมายได ซ่ึง ทัง้ กระดาษ หรือวตัถุ ทีส่ามารถ

ทําใหปรากฏความหมายได คือ การสื่อถึงสภาพ

ของเอกสารที่ตองมีรูปราง ปรากฏใหเห็นชัด หรือ

สามารถจับตองได จึงจะมีสภาพที่เหมาะสมในการ

เปน “หลักฐานแหงความหมาย” ดังน้ัน นิยาม

ดังกลาวอาจยังไมไปถึงสัญญาที่เกิดขึ้นในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ซึง่ชดุขอมลูตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของ ลวน

แลวแตไมมีรูปราง จับตองไมได และอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสทั้งหมด

 เพื่อแกไขปญหาในขางตน กฎหมายธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดถูกบัญญัติมาเพื่อใชเสริม

กฎหมายเดิมที่มีอยู กลาวคือ กฎหมายเดิม หากมี

การกําหนดใหตองจัดทําขอมูลหรือบันทึกขอความ

เปน “หนังสอื มหีลกัฐานเปนหนังสอื หรอืมเีอกสาร

มาแสดง” แตดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คูสัญญา

ไดบันทึกขอความหรือขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสแทน กฎหมายจะยอมรับความ

สมบูรณของขอความอิเล็กทรอนิกสและรับรองให

มีสถานะเปนหนังสือที่มีผลทางกฎหมายหากเขา

องคประกอบสามประการ คือ

 1) ขอความดังกลาวสามารถเขาถึงได

โดยเขาถึงไดน้ัน หมายถึง ขอความดังกลาว

สามารถอานได (Readable) ตีความได หรือแปล

ความหมายใหเขาใจได (Interpretable)

2) ขอความดังกลาวตองนํากลับมาใชได

คําวา นํากลับมาใชไดในกรณีนี้ หมายถึง มาเปดดู

ภายหลังได หรือสามารถดึงขอมูลใหปรากฏใน

ภายหลังได เชน ในกรณีของอีเมล การที่ขอความ

ตางๆ ไดถูกเก็บไวใน Mailbox และเจาของสามารถ

เปดดูเมื่อใดก็ได ก็เพียงพอแลวสําหรับความหมาย

ในขอนี้

3) ขอความดังกลาวตองมีความหมาย

ไมเปล่ียนแปลง ซึ่งความหมายไมเปลี่ยนแปลงใน

ที่นี้คอนขางเปดกวางในการตีความ เนื่องจากเปน

เร่ืองของเทคโนโลยีที่ใชและการพิสูจน โดยหาก

คูความสามารถพิสูจนใหศาลเชื่อไดวาความหมาย

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไมถูกเปลี่ยนแปลง ก็ยอม

เขาองคประกอบขอน้ีได (ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเกิด

ปญหาในการตคีวามของศาลไดอยูบางวาเทคโนโลยี

หรือกรณีแบบไหนที่จะสงผลให “ความหมาย

ไมเปลี่ยนแปลง”)

 ตัวอยางเชน นาย ก และ นาย ข ทําสัญญา

กูยืมเงินจํานวน 5,000 บาท โดยทั้งสองใชอีเมล

ตอบโตกันแทนที่จะทําสัญญาดวยกระดาษ ตอมา

ไดมีการผิดนัดชําระหน้ี ในกรณีเชนน้ีสัญญากูยืม

ดังกลาวแมไมไดทําดวยกระดาษและไมไดมีการลง

ลายมือชื่อดวยปากกาก็มีผลทางกฎหมายเชนกัน 

เพราะเขาองคประกอบการเปน e-document ใน

ขางตน คือ 1) ขอความที่ปรากฏในอีเมลสามารถ

เขาถึงและอานความหมายใหเขาใจได 2) ขอความ

ตอบโตกันนั้นไดถูกเก็บไวใน Mailbox ของทั้งสอง

ฝาย ซึ่งสามารถมาเปดดูภายหลังได 3) คูความ

สามารถพิสูจนไดวาไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
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ดร. สุมาพร (ศรสีุนทร) มานะสันต

ขอความดังกลาว เชนน้ีแลว จึงถือวาขอความ

ตอบโตทีท่าํขึน้ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสของนาย ก 

และนาย ข (ผานอีเมล) ไดมีหลักฐานเปนหนังสือ

และสามารถใชเปนหลักฐานในการฟองรองบังคับ

คดีได

 อยางไรก็ดี สําหรับเรื่องการลงลายมือชื่อ

ที่ไมไดลงดวยปากกาน้ัน การใช Username/

Password เพื่อเขาถึงหรือสงขอความในอีเมล

ก็เพียงพอสําหรับการเปน e-Signature ตามความ

ในกฎหมาย เน่ืองจากเปนการสรางชุดขอมูล

อิเล็กทรอนิกสในแบบตัวอักษรและตัวเลข ที่

สามารถแสดงความสัมพันธหรือเชื่อมโยงไปยัง

เจาของชดุขอมลู (นาย ก. และ ข. เจาของอเีมล) ได 

ดังน้ัน สญัญากูยมืฉบับน้ีทีท่าํผานอเีมลจึงมผีลตาม

กฎหมายเพราะไดทําเปนหนังสือ (e-document 

ผ านทางอี เมล) และได มีการลงลายมือชื่อ 

(e-Signature โดยใช Username/Password)

5. การรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปน

 หลักฐาน

 ในเมื่อกฎหมายรองรับความสมบูรณของ

เอกสารแลว ก็มีบทบัญญัติหามศาลปฏิเสธการ

รับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐาน

ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเชนกัน โดย

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดวางหลักวา 

ในการชั่งพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกส

จะนาเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดน้ัน ใหพิจารณา

จากความนาเชื่อถือของลักษณะ วิธีการสราง 

และวิธีการเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

ประเด็นเหลาน้ีจะเปนตัวพิจารณาไดสวนหน่ึงวา

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะไมถูกแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงระหวางทาง ซึ่งในทางปฏิบัติศาล

อาจพิจารณาพฤติการณที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ประกอบ

ดวยก็ได
15

 อยางไรก็ด ีแมกฎหมายจะไดกําหนดหลกัการ

“การหามปฏิเสธการรับฟงพยานหลักฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส” แตการที่ศาลจะเชื่อในพยาน

หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสที่คู ความนําเสนอใน

ศาลหรือไมน้ัน ยอมขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของ

พยานหลักฐานที่คูความนําเสนอ ตลอดจนความ

นาเชื่อถือของเทคโนโลยีและกระบวนการที่ใชจัด

ทําขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งขอเท็จจริง

เหลาน้ี ศาลจะนํามาชั่งน้ําหนักพยานเองอีกครั้ง 

เพื่อพิจารณาตัดสินไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ

6. ความเปนตนฉบับของเอกสารอิเล็ก-

 ทรอนิกส

เมื่ อพิจารณาหลักการและกฎหมายที่

เก่ียวของกับ e-Signature และ e-Document แลว 

ประเด็นตอไป คือ หากการทําเอกสารหรือหนังสือ

เร่ืองใดเรื่องหน่ึงอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสตั้งแตตน 

เอกสารน้ันสามารถเปนเอกสารตนฉบับในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสที่กฎหมายยอมรับไดหรือไม

 ในประเดน็น้ี หากพจิารณาถอยคาํในกฎหมาย

หลายฉบับ จะพบวา กฎหมายไดมีการกําหนดให

เจาของเอกสารมีหนาที่เก็บหรือนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบ “เอกสารตนฉบับ” เพื่อผลในทางกฎหมาย

อยางหน่ึงอยางใด โดยเอกสารตนฉบับในที่ น้ี 

15 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, มาตรา 11 
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60

หมายถึง “เอกสารทีบ่รรจุขอมลูทีเ่ปนตนฉบับจรงิ” 

เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ โฉนดที่ดิน 

ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงหนังสือรับรอง

รายการตาง ๆ  ตามทีก่ฎหมายของหนวยงานผูออก

เปนคนกําหนด

 ในทางปฏิบัติ เอกสารตนฉบับมีความสําคัญ

ตรงทีก่ฎหมายยอมรับและใหน้ําหนักในการนําเสนอ

ขอมูลในรูปแบบของเอกสารตนฉบับมากกวา

เอกสารที่ไดมีการสําเนา เชน กฎหมายลักษณะ

พยานกําหนดวา “การอางพยานเอกสารโดยใช

เอกสารตนฉบับเปนพยานหลกัฐานทีด่ทีีส่ดุ”
16
 และ

ประมวลรัษฎากรกําหนดวา “การจัดทําและการ

จัดเก็บบัญชี รายงาน และเอกสารหลักฐานตาม

ประมวลรษัฎากร ผูมหีนาทีเ่สยีภาษีหรอืผูประกอบ

การจดทะเบียนมีหนาที่ต องจัดทําและจัดเก็บ

หลักฐานที่เปนตนฉบับไว”
17

 ดังนั้น กรณีจะเปนเชนไร หากการจัดทําหรือ

เก็บเอกสารตนฉบบัไมไดอยูในรปูแบบกระดาษ แต

จัดทําลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส? คําตอบ คือ 

หากผูจัดทําหรือจัดเก็บไดจัดทําเอกสารตนฉบับให

อยูในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสตามเง่ือนไขทีก่ฎหมาย

กําหนดแลว เอกสารตนฉบับแบบอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวยอมมีผลทางกฎหมายและสามารถจัด

เก็บในรูปอิเล็กทรอนิกสได โดยเง่ือนไขที่กฎหมาย

กําหนดน้ัน หากพิจารณาตามกฎหมายธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสแลว สามารถแบงไดเปนสอง

ประการ
18
 ไดแก

ประการแรก ใชวธีิการทีน่าเชือ่ถือทีส่ามารถ

รักษาความถูกตองของขอมูลไวไดตั้งแตแรก

สราง โดยความถูกตองที่กลาวน้ี คือ การที่ใช 

software หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส

ใด ๆ ที่สามารถประกันไดวาขอมูลที่สรางในแบบ

อเิลก็ทรอนิกสน้ันมขีอความทีต่ัง้ใจระบไุวอยางครบ

ถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาว

ระหวางทาง การที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ ก็เพื่อ

ใหขอมูลที่อยู ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมีความ

นาเชื่อถือไมตางไปจากกระดาษ และตรงตาม

คุณสมบัติในการเปน “เอกสารตนฉบับที่แทจริง” 

ประการที่สอง ขอความอิเล็กทรอนิกสที่

สรางขึ้นมาน้ัน ตองสามารถแสดงใหปรากฏได

ในภายหลัง กลาวคือ ผูสรางตองมีกระบวนการ

จัดเก็บที่สามารถดึงขอมูลดังกลาวใหแสดงขึ้นมา

ไดในภายหลังนับจากวันที่สราง (ไมตางไปจากการ

เก็บกระดาษไวในตูเอกสาร และสามารถคนเอกสาร

ฉบับดังกลาวไดในภายหลังเมื่อมีความจําเปนตอง

ใชงาน) เชน มีการเก็บขอมูลดังกลาวไวใน Inbox 

หรือ Server ขององคกร หรือสงไปเก็บยังระบบ 

Cloud และเมื่อจําเปนตองใชงาน ผูสรางสามารถ

แสดงขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหปรากฏได 

(ในลักษณะที่ขอมูลไมเปลี่ยนแปลงตามหลักการใน

ขอแรก) ดงัน้ัน อาจกลาวไดวา หากการจัดทาํขอมลู

อิเล็กทรอนิกสใด ๆ ที่บันทึกไวแลวแตไมสามารถ

เปดหรือแสดงผลใหปรากฏไดในภายหลัง ก็มีคา

16
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

17
 ตวัอยางเชน คาํสัง่กรมสรรพากร ที ่ป.121/2545 เร่ือง การจัดทาํและการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานตามประมวลรษัฎากร ทีม่ขีอความ

 อยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

18
 พระราชบัญญัติวาดวยกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส, มาตรา 10
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ดร. สุมาพร (ศรสีุนทร) มานะสันต

ไมตางจากการทําเอกสารตนฉบับที่เปนกระดาษ

หาย เพราะไมสามารถแสดงเอกสารที่สําคัญ

ดังกลาวตามขอกําหนดของกฎหมายฉบับตาง ๆ  ได

7. ส่ิงพมิพออก: เม่ือตนฉบบัอเิล็กทรอนิกส

 ตอง Print-out ออกมาในรูปแบบ

 กระดาษ

 สืบเน่ืองจากประเด็นเรื่องความเปนตนฉบับ

ของเอกสารอิเล็กทรอนิกสในขางตน ในบางกรณี 

เจาของเอกสารอาจมคีวามจําเปนตองพมิพเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสที่เปนตนฉบับดังกลาว (Print out) 

เพื่อใชอางอิงความถูกตองของขอมูล หรือเพื่อ

ตองการใชขอมูลดังกลาวเปนพยานหลักฐาน จะ

ทําไดหรือไมและกฎหมายกําหนดหลักการดังกลาว

ไวอยางไร? 

 กรณีเชนวาน้ี หากมีกฎหมายกําหนดใหตอง

นําเสนอหรือเก็บเอกสารในแบบตนฉบับ และไดมี

การจัดเก็บในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส และมเีหตกุารณ

ใด ๆ ใหผูจัดเก็บตองพิมพขอมูลเชนวาน้ันออกใน

รูปแบบกระดาษ กฎหมายกําหนดให การ Print Out 

น้ันจะตองเปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด 

จึงจะถือวาสิ่งพิมพออกรายกันน้ันสามารถใชแทน

ตนฉบบัได โดยเง่ือนไขดงักลาว ไดแก ประการแรก

สิ่งพิมพออกดังกลาวตองมีขอความตองตรงกันกับ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจัดเก็บไว และประการที่

สองจะตองมกีารรับรองสิง่พมิพออกจากหนวยงาน

ที่กฎหมายกําหนด (ปจจุบัน ETDA เปนหนวยงาน

รับรองสิ่งพิมพออก)

8. การทําลายตนฉบับของเอกสาร

 ประเด็นตอไปที่นาสนใจ คอื หากมีการจดัทํา

เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว หนวยงาน

ยังตองจัดเก็บเอกสารตนฉบับดังกลาวไวหรือไม 

กรณีดังกลาวเคยมีขอหารือที่นาสนใจไปยังคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ซึง่เปนการหารอืของหนวยงาน

ภาครัฐที่พยายามจัดเก็บเอกสารหรือขอมูลที่

ครั้งหน่ึงเคยอยูในรูปแบบกระดาษใหอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส และเกิดประเด็นปญหาวา “หาก

หนวยงานไดใชวิธีการที่นาเชื่อถือตรงตามเง่ือนไข

ของกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถ

ทําลายเอกสารทางทะเบียนตาง ๆ ของเอกชนทิ้ง

ไดหรือไม?”

 ซึ่งในคราวนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาไดให

ความเห็นวา เอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการ 

(ในกรณน้ีีเปนเอกสารเก่ียวกับทะเบยีนของหางหุน

สวนและบริษัท) ถือเปนเอกสารมหาชน ซึง่ประสงค

ใหประชาชนมีโอกาสในการไดรับขอมูลที่แทจริง

และถูกตอง ดังนั้น หากไมมีกฎหมายฉบับใดไดให

อํานาจแกหนวยงานราชการไวเปนการเฉพาะใน

การทําลายเอกสารตนฉบับดังกลาว หนวยงาน

ราชการน้ันก็ไมสามารถทําลายตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวได
19
 

9. Smart Contract: เมือ่สัญญาไมไดทาํ

 ดวยกระดาษ

 ตามหลกักฎหมายนิตกิรรมสญัญา สญัญาเกิด

จากการแสดงเจตนา “เสนอ” และ “สนอง” ตอง

19 
อางองิบนัทกึสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่งเสร็จที ่163/2548, สบืคนเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2563, https://www.krisdika.

 go.th/th/krisdika-comment-search 
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62

ตรงกันของ “บุคคล” ตั้งแตสองฝายขึ้นไป เพื่อมุง

ใหเกิดนิติสัมพันธอยางหน่ึงอยางใด (เชน กอ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ) ดังนั้น 

เมื่อคู สัญญาแสดงเจตนาที่มีเน้ือหาตองตรงกัน 

สัญญาจึงจะเกิดขึ้น
20
 เชน นาย ก. สงอีเมลเสนอ

ขายรถยนตพรอมระบุรุนและราคาไปยังนาย ข. 

เมื่อนาย ข. ไดรับอีเมลก็ตอบตกลงซื้อทันที เชนนี้ 

สัญญาซื้อขายยอมเกิดขึ้นแลว เนื่องจาก คูสัญญา

ทัง้สองฝายตกลงในแบบทีเ่ขาใจตรงกัน อยางไรก็ดี

คําถาม คือ Smart Contract สรางผลในทาง

กฎหมายแบบนี้ไดหรือไม? 

 Smart Contract คอื การทาํสญัญาในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยคูสัญญาไดสรางเง่ือนไข หรือ

ขอตกลงผานการตั้งคาในรูปแบบ Code แทนการ

เขียนเปนตัวหนังสือในแบบ Paper Contract ซึ่ง 

Code ดังกลาวจะถูกบันทึกหรือจัดเก็บไวบนระบบ 

Blockchain หรืออาจกลาวไดวา Blockchain 

เปนเทคโนโลยีพื้นฐานที่นํามาใชเพื่อรองรับการทํา

Smart Contract ดังน้ัน หลักการทํางานของ 

Smart Contract คือ การที่คูสัญญาจัดทําสัญญา

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยการกําหนดเง่ือนไข

บางอยางไวลวงหนา และเมื่อมีเหตุการณเชนน้ัน

เกิดขึ้นในอนาคต ใหระบบทําธุรกรรมอัตโนมัติ

ระหวางกันตามที่ไดตั้งคาไวไดทันที ซึ่งเปนการทํา

ธุรกรรมโดยปราศจากการควบคมุของตัวกลาง แต

ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบที่จะเขาจัดการแบบ

อัตโนมัติ (Automated) เชน หาก Set Index มี

มูลคา 1500 ใหขายหุน X เปนจํานวน Y ดังนั้น

มูลเหตุอันกอใหเกิดการกําหนดเง่ือนในรูปแบบ 

Code ตามหลักการของ Smart Contract ก็มี

พื้นฐานมาจาก “ความตกลงของคูสัญญา” ไมตาง

ไปจากหลักการของ Paper Contract แตความ

ตกลงดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นในรูปแบบดิจิทัล และ

ไมไดใหมีผลทันที จนกวาจะมีเหตุตามที่ไดตกลง

กันเกิดขึ้น

 เชนน้ีแลว คาํถาม คอื กฎหมายรองรบั Smart

Contract อยางไร? แมในกฎหมายแพงและ

พาณิชยซึ่งเปนกฎหมายพื้นฐานในการทําสัญญา

ของเอกชนจะไมได กล าวถึงการทําสัญญาใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไว แตกฎหมายธุรกรรม

อเิลก็ทรอนิกสไดระบหุลกัการทีส่าํคญัในการรองรับ

สถานะของขอมูลและสัญญาอิเล็กทรอนิกสไว 

ดังนั้น คําเสนอ-สนองที่เปนเหตุใหเกิดสัญญายอม

สามารถทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได และมีผล

ผูกพันคูสัญญา อันกอใหเกิด สิทธิ หนาที่ และ

ความรับผิด จากการเขาทําสัญญาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวนั้น

 ลาสุด กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสไดมี

การปรับปรุงแกไขถอยคําใหชัดเจนขึ้น เพื่อรองรับ

หลักการทําสัญญาผานระบบขอมูลอัตโนมัติ โดย

กฎหมายกําหนด “หามปฏิเสธความสมบูรณของ

สัญญาที่ ทํ า โดยการโต ตอบระหว  างระบบ

แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ 

(Machine) กับ บุคคลธรรมดา” หรือ “ระหวาง

ระบบแลกเปลีย่นขอมลูทางอเิลก็ทรอนิกสอตัโนมตัิ

ดวยกันเอง (Machine กับ Machine)” ดังน้ัน

การต้ังคาอัตโนมัติของ Smart Contract ใน

ลักษณะที่ไมมีบุคคลธรรมดาเขาไปเก่ียวของ

20 
หลักเกณฑเรื่องการเกิดขึ้นของสัญญาและเจตนาเสนอ-สนองยอมเปนไปตามหลักการพื้นฐานในมาตรา 345, 355, 168 และ 169 

 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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ดร. สุมาพร (ศรสีุนทร) มานะสันต

ในการดําเนินการในแตละคร้ัง จึงมีผลสมบูรณ

ในทางกฎหมาย เน่ืองจากเปนสัญญาประเภท

ที่เกิดจากการดําเนินการของระบบแลกเปล่ียน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติดวยกันเอง 

(Machine กับ Machine) เวลาและสถานที่

เกิดของ Smart Contract การพิจารณาเร่ือง

เวลาเกิดของสัญญา ก็เพื่อใหทราบถึง สิทธิ หนาที่ 

และความรับผิดตามกฎหมายวาจะเกิดขึ้นเม่ือใด 

การระบุเวลาเกิดของ Smart Contract อาจแตก

ตางจากกรณีสัญญาแบบกระดาษที่คูสัญญาทํากัน

ตอหนาและมีการระบุเวลาที่ชัดเจนในสัญญาเพื่อ

การตีความสัญญาอิเล็กทรอนิกส กฎหมายวาง

หลักวา สัญญาที่เกิดจากการระบบอัตโนมัติยอมมี

ผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (คําสนอง) 

น้ันไดเขาสู ระบบขอมูลของผูรับขอมูล โดย

คูสัญญาอาจพิจารณาจาก Time stamp ที่ปรากฏ

ใน Transaction (เวลาที่ปรากฏใน inbox)

 เชน นาย ก. ไดกําหนดใหโอนเงินซื้อหุน X 

อัตโนมัติหากราคาลดลงไป 10% และเมื่อมี

เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ระบบไดทําการเขาซื้อ

และหักเงินนาย ก. ทันทีแบบอัตโนมัติ (Machine 

และ Machine) โดยแมนาย ก. จะไมไดเปดเขาไป

ดูการทํารายการดังกลาว และมาทราบในภายหลัง

วาไดมกีารเขาซือ้และตดัเงินไปแลว การทาํรายการ

ดังกลาวก็มีผลสมบูรณตามกฎหมาย ซึ่งโดยมาก 

ระบบจะมกีารขึน้ตวัเลขแสดงเวลาการทาํธุรกรรม

ไวชัดเจน

 อยางไรกด็ี ปญหาในทางปฏบิัติที่อาจเกดิขึ้น

ในอนาคต อาจเปนเร่ืองการตคีวามในเรือ่งสถานที่

เกิดของสัญญา ซ่ึงสถานที่เกิดของสัญญาน้ัน

มีความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากจะเปนตัว

กําหนดเขตอํานาจของศาลในการดําเนินคดี ซึ่ง

กฎหมายในปจจุบันพยายามยึดโยงกับสถานที่

ในทางกายภาพ เชน ที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือ

ที่ทําการที่เก่ียวของมากที่สุดกับธุรกรรมน้ันเปน

ทีเ่กิดของสญัญา อยางไรก็ด ีเปนไปไดหรอืไมวา ใน

อนาคตจะมผูีประกอบการทีด่าํเนินธุรกิจในลกัษณะ

ที่ไมมีสถานที่ในทางกายภาพเขามาเกี่ยวของ และ

การดําเนินการทุกอยางในรูปแบบออนไลนหรือ

ผานระบบอินเทอรเน็ตทั้งหมด ซึ่งประเด็นเหลาน้ี

จะเปนประเด็นสําคัญในการตีความ “สถานที่เกิด

ของสัญญา” ของสัญญาอิเล็กทรอนิกสที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต

สรุป

 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Transaction) คอื กิจกรรมใด ๆ  ทีก่ระทาํขึน้ระหวาง

ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือบุคคล เพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจ การคา หรือการติดตองานราชการ โดย

วิธีการอิเล็กทรอนิกสไมวาทั้งหมด หรือบางสวน 

ดงัน้ัน หากพจิารณาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

เอกชน ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส คอื การกระทาํใด ๆ  

ที่เก่ียวกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และสาํหรบัภาครฐั คอื การดาํเนินกิจกรรม

ของภาครัฐที่อาศัยช องทางหรือวิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนองคประกอบไมวาจะทั้งหมด

หรือบางสวน

 โดยหลักการที่สําคัญของกฎหมายธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส คือ การหามปฏิเสธความสมบูรณ

ของขอมูลเพียงเพราะอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Non-discrimination) โดยกฎหมายมเีจตนารมณ

ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนา
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ของบุคคล (Party Autonomy) ที่กระทําลงผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส หรืออาจกลาวไดวา การ

บัญญัติกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ก็เพื่อให

มีหนาที่รองรับสถานะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน

เอง ซึง่กฎหมายจะตองยดึหลกัความเปนกลางทาง

เทคโนโลย ี(Technology Neutrality) โดยไมเหลอื

เทคโนโลยีใดเปนการเฉพาะ 

 ในทางปฏิบตั ิวธีิการปรบัใชกฎหมายธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส คือ การใชเสริมกฎหมายเดิมที่มีอยู 

กลาวคือ กฎหมายเดิม หากมีการกําหนดใหตอง

จัดทําขอมูลหรือบันทึกขอความเปน “หนังสือ มี

หลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง” แต

ดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คูสัญญาไดบันทึกขอความ

หรอืขอมลูตาง ๆ  ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส กฎหมาย

จะยอมรบัความสมบรูณของขอความอเิลก็ทรอนิกส

และรับรองใหมีสถานะเปนหนังสือที่มีผลทาง

กฎหมายหากเขาองคประกอบตามที่กําหนดไว

กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

 ทายทีส่ดุ ผูเขยีนเชือ่วา ดวยจากสถานการณ

ในปจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ 

มีแนวโนมที่จะอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 

ดงัน้ัน การศกึษาและทาํความเขาใจเก่ียวกับผลทาง

กฎหมายของวงจรและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

จึงเปนประเด็นที่ไมอาจมองขาม

บรรณานุกรม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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