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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
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อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มี แนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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จากผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คำนำ
ปัจ จุบ ัน การทำธุร กรรมมีแนวโน้มที่จ ะปรั บเปลี่ยนวิธ ีการในการติดต่อสื่ อสารโดยอาศั ยความก้า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมในรูปแบบของธุร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนหรือในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ที่ทำหน้าที่ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จึงได้จัดทำแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถ
เลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการลงลายมื อ ชื ่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ฉ บั บนี้ จะครอบคลุม เนื ้ อหาเกี่ ยวกั บ ภาพรวมของลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์
อย่ า งไรก็ ต าม เอกสารฉบั บ นี้ เ ป็ น คำแนะนำเกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กำหนดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้
เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรมีการศึกษาข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ขอบข่าย
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถเลือกใช้วิธีการ
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาของข้อเสนอแนะมาตรฐาน
ฉบับนี้จะครอบคลุม ภาพรวมของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายอื่น
ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรมีการศึกษาข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

2. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1

ข้อความ หมายถึง เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัว อักษร ตัวเลข เสียง ภาพ
หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ [1]

2.2

ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง ข้ อ ความที ่ ไ ด้ ส ร้ า ง ส่ ง รั บ เก็ บ รั กษา หรื อ ประมวลผลด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธ ีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข
โทรพิมพ์ หรือโทรสาร [1]

2.3

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature หรือ e-signature) หมายถึง อักษร อัก ขระ ตัวเลข เสียง
หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื ่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลกั บ ข้อ มู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ว ั ต ถุ ประสงค์ เพื ่ อ ระบุ ต ัว บุ คคล
ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าว
ยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น [1]

2.4

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ หมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26
แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2.5

ลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) หมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัส ลับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด จากข้อความ
ทีต่ นเองลงลายมือชื่อได้ [2]
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2.6

ใบรับรอง (certificate) หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่าง
เจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ [1]

2.7

เจ้าของลายมือชื่อ หมายถึง ผู้ซึ่งถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสร้างลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น [1]

3. ภาพรวมของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อบุคคลต้องการแสดงเจตนาที่จะเชื่อมโยงตนเองเข้ากับข้อความเพื่อให้เกิดผลผูกพัน เช่น ยอมรับเงื่อนไข
ตามข้อความที่ปรากฏในข้อตกลง หรือรับรองความถูกต้องของข้อความที่ตนเองให้ไว้ บุคคลดังกล่าวสามารถกระทำได้
โดยการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ สิ่งสำคัญของการลงลายมือชื่ อ คือ การทำให้เกิดหลั กฐาน
ที่ส ามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือ ชื่อเกี่ยวกับ ข้อความที่ตนเอง
ลงลายมือชื่อ ได้ ทั้งนี้ บุคคลจะมีวัตถุประสงค์หรือ เหตุผลของการลงลายมือชื่อ ที่แตกต่างกันตามการทำธุรกรรม
แต่ละประเภท เช่น
– การอนุมัติ เห็นชอบ หรือยอมรับข้อความ เช่น การลงลายมือชื่อเพื่อยอมรับข้อกำหนดทีป่ รากฏในสัญญา
– การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องของข้อความ เช่น การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าข้อความในแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้เป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริง
– การตอบแจ้ง การเข้าถึงหรือการรั บ ข้อความ (acknowledgement) เช่น การลงลายมือชื่อเพื่อ ตอบแจ้ง
การรับเอกสาร
– การเป็นพยานให้กับ การลงลายมือชื่อหรือการทำธุรกรรมของบุคคลอื่น เช่น การลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
เอกสารหรือรับรองลายมือชื่อ (notarization)
3.1

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับการลงลายมื อชื่ อบนเอกสารกระดาษ กฎหมายดังกล่าวไม่ ได้ กำหนดเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการ
ลงลายมือชื่ออย่างเฉพาะเจาะจง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงมีความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (technology
neutrality) และสามารถสร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ก็ได้ หากลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
–
–
–
–
–
–

ตัวอย่างของรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้
การพิมพ์ชื่อไว้ท้ายเนื้อหาของอีเมล
การสแกนภาพของลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือและแนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การใช้สไตลัส (stylus) เขียนลายมือชื่อด้วยมือลงบนหน้าจอและบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
การคลิกปุ่มแสดงการยอมรับหรือตกลง
การทำเครื่องหมายในช่องแสดงการยอมรับ
การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล

ทั้งนี้ รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นสามารถนำมาใช้ประกอบในกระบวนการลงลายมือชื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ใ นระบบงานอั ตโนมั ต ิ (automated workflow system) ซึ ่ ง จะมี ก ารควบคุ ม การเข้ า ถึ ง
การยืนยันตัว ตน และการตรวจสอบสิทธิของผู ้ใช้ งาน ก่อนอนุญาตให้ผู้ ใช้ งานดำเนินการลงลายมื อชื่ อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของระบบงานอัตโนมัติ เช่น ระบบอีเมลที่มีการยืนยันความถูกต้องของผู้ส่งอีเมล
และการส่งอีเมล ระบบอนุมัติเอกสารภายในหน่วยงานที่มีการเก็บรักษาบันทึกธุรกรรม (transaction record)
ไว้ในระบบการจัดการเอกสารที่เหมาะสม
3.2

ลายมือชื่อดิจิทัล
ลายมือชื ่ อดิจ ิ ทั ลเป็ น รู ป แบบหนึ่ งของลายมื อชื ่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ และสามารถถื อเป็ นลายมื อชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ เ ชื ่ อ ถื อ ได้ ห ากมี ล ั ก ษณะตามที ่ ก ำหนดในมาตรา 26 แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่อดิจิทัลเป็น ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือแฮชของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกุญแจส่วนตัว (private key) ในระบบรหัสแบบอสมมาตร (asymmetric
cryptography) ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในการช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อ
(authentication) และตรวจพบการเปลี ่ ย นแปลงของข้ อ ความและลายมื อ ชื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้
(data integrity) รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมื อชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด จากข้ อความที่ ตนเอง
ลงลายมื อ ชื ่ อ ได้ (non-repudiation) ตั ว อย่ า งของลายมื อ ชื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล เช่ น ลายมื อ ชื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล แบบ XML
Advanced Electronic Signatures (XAdES) 1 ซึ่งใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับไฟล์ XML

หากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ธุรกรรมต้องมีการลงลายมือชื่อ ผู้ใช้งานอาจพิจารณาความจำเป็นของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก (1) ความต้องการในการเน้นความสำคัญของธุรกรรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ
ของธุรกรรม เช่น การลงลายมือชื่อที่ช่วยให้ผู้กรอกข้อมูลตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่นำส่งและผลที่จะเกิดขึ้น
หากกรอกข้อมูลเท็จ หรือ (2) ความต้องการในการสร้างหลักฐานที่ชัดเจนในการแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ
(เช่น การอนุมัติ การยอมรับ การตอบแจ้ง การรับทราบ การเป็นพยาน) ซึ่งจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหา
การปฏิเสธในภายหลัง เช่น การปฏิเสธว่าไม่รับทราบเงื่อนไขการใช้งาน การปฏิเสธว่าไม่ได้ตกลงกันไว้

4. ประเภทและองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของ
ลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้งานต้องพิจารณาใช้วิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้คำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงข้อตกลง
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้วิธีการที่กฎหมายให้ข้อสันนิษฐานว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ แบ่ง ประเภทของลายมือชื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เป็น 3 ประเภทตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (หัวข้อ 4.1) และอธิบายองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 องค์ประกอบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท (หัวข้อ 4.2)

1

ลายมือชื่อดิจิทัลแบบ XAdES อ้างอิงจากข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน เลขที่ ขมธอ. 14
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4.1
4.1.1

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ 1: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด ๆ (กล่าวคือ เป็นอักษร
อักขระ ตัว เลข เสีย งหรือสัญลั กษณ์ อื ่น ใดที ่ส ร้า งขึ ้น ให้ อยู ่ ในรูป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ) ที่มีล ั ก ษณะ
ตามที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างของรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทที่ 1 เช่น การพิมพ์ชื่อไว้ท้ายเนื้อหา
ของอีเมล การสแกนภาพของลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือและแนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สไตลัส
(stylus) เขียนลายมือชื่อด้วยมือลงบนหน้าจอและบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การคลิกปุ่มแสดง
การยอมรับหรือตกลง การทำเครื่องหมายในช่องแสดงการยอมรับ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ระบบงานอัตโนมัติ
(automated workflow system) ที ่ ม ี ก ารยื น ยั น ตั ว ผู ้ ใ ช้ ง านมาประกอบกั บ รู ป แบบของลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 1 ข้างต้นด้วย

4.1.2

ประเภทที่ 2: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีล ักษณะตามที่ก ำหนด
ในมาตรา 26 แห่ง กฎหมายว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ตัว อย่างของรูปแบบของลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 2 เช่น ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key
Infrastructure: PKI)

4.1.3

ประเภทที่ 3: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง เป็นลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26 และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริ ก าร
ออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในมาตรา 28 แห่งกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 3 เช่น ลายมือชื่อ
ดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะและใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง

4.2
4.2.1

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบที่ 1: การพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ดังนั้น ความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อมโยงกันกับความน่าเชื่อถือ
ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคล กล่าวคือ ความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหนึ่ง
จะพิจารณาจากระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน [3] ซึ่งประกอบด้วย ระดับความ
น่าเชื่อถือของไอเดนทิตี (IAL) ในกระบวนการพิสูจน์ตัวตน [4] และระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยัน
ตัวตน (AAL) ในกระบวนการยืนยันตัวตน [5]
ทั้งนี้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องอาศัยการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย
(multi-factor authentication) ตามข้อกำหนดของการยืนยันตัวตนที่ระดับ AAL2 ขึ้นไป และจะต้องมี
สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนปัจจัยหนึ่งเป็นกุญแจเข้ารหัส (cryptographic key) (ซึ่งได้แก่ ซอฟต์แวร์เข้ารหัสลับ
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(cryptographic software) หรื อ อุ ป กรณ์ เ ข้ า รหั ส ลั บ (cryptographic device) [5]) เนื ่ อ งจากกุ ญ แจ
เข้ารหัสดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล
4.2.2

องค์ประกอบที่ 2: เจตนาในการลงลายมือชื่อ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความที่ตนเอง
ลงลายมือชื่อได้ วิธ ีการลงลายมือชื่อต้องมีกระบวนการหรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าบุคคลได้ยอมรับ
การแสดงเจตนาที่ตนได้ลงลายมือชื่ออย่างชัดเจน หรือใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในการลงลายมือชื่อต่อข้อความ
ที่ตนแสดงเจตนา
นอกจากนี้ วิธีการลงลายมือชื่อควรมีการออกแบบให้บุคคลเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากำลังลงลายมือชื่อ
กับข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ และมีการบ่งบอกวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการลงลายมือชื่อ ในรู ป แบบ
หรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ว่า ลายมือชื่อนำมาใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ใด เช่น อนุมัติ ยอมรับ
รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ตอบแจ้งการรับข้อความ เป็นพยาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมทั้งใช้
ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4.2.3

องค์ประกอบที่ 3: การรักษาความครบถ้วนของข้อมูล
ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเก็บรักษา
ข้อมูลให้มีความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ ยนแปลงของข้อมูลตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการเก็บรักษา
ทั้งนี้ การรักษาความครบถ้วนของข้อมูล จะต้องมีหลักฐานแสดงได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของข้อความที่ลงลายมือชื่อ หรือใช้บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เป็นเสมือนพยานในการรับรองความครบถ้วน
ของข้อมูลด้วยการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลของบุคคลดังกล่าว หรือใช้ลายมือชื่อดิจิทัลของเจ้าของลายมือชื่อ
ในการลงลายมือชื่อต่อข้อความ ซึ่งลายมือชื่อดิจิทัลมีคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ช่วยให้สามารถ
ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

4.3

สรุปประเภทและองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท
และองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประเภทและองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ 1
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั่วไป

ประเภทที่ 2
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อถือได้

ประเภทที่ 3
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อถือได้
ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดย
ผู้ให้บริการออกใบรับรอง

ตัวอย่างของรูปแบบของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การพิสูจน์และยืนยันตัวตน
เจตนาในการลงลายมือชื่อ การรักษาความครบถ้วน
ของข้อมูล
– การพิมพ์ชื่อไว้ท้ายเนื้อหาของอีเมล
มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ
มีกระบวนการหรือ
มีหลักฐานหรือใช้บุคคลที่
– การสแกนภาพของลายมือชื่อที่เขียน และเหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรม หลักฐานที่แสดงได้ว่าบุคคล สามที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดง
ด้วยมือและแนบไปกับเอกสาร
ได้ยอมรับการแสดงเจตนา ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
– การใช้สไตลัส (stylus) เขียนลายมือชื่อ
ที่ตนได้ลงลายมือชื่ออย่าง ความหมายของข้อความที่
ด้วยมือลงบนหน้าจอและบันทึกไว้
ชัดเจน
ลงลายมือชื่อ และรับรอง
– การใช้ระบบงานอัตโนมัติที่มีการยืนยัน
ความครบถ้วนของข้อมูล
ตัวผู้ใช้งานมาประกอบกับรูปแบบ
ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 1
– ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้าง
– มีการพิสูจน์ตัวตนที่น่าเชื่อถือและ
ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในการ ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในการ
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI)
เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรมหรือ ลงลายมือชื่อต่อข้อความที่ ลงลายมือชื่อต่อข้อความ
มีการพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL2 ขึ้นไป ตนแสดงเจตนา
– มีการยืนยันตัวตนที่ระดับ AAL2 ขึ้นไป
ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย
และมีปัจจัยหนึ่งเป็นกุญแจเข้ารหัส
– ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้าง
– มีการพิสูจน์ตัวตนที่น่าเชื่อถือและ
ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลซึ่งใช้
ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลซึ่งใช้
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) และใช้
เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรมหรือ ใบรับรองที่ออกโดย
ใบรับรองที่ออกโดย
ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออก
มีการพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL2 ขึ้นไป ผู้ให้บริการออกใบรับรอง ผู้ให้บริการออกใบรับรอง
ใบรับรอง
– มีการยืนยันตัวตนที่ระดับ AAL2 ขึ้นไป ในการลงลายมือชื่อต่อ
ในการลงลายมือชื่อต่อ
ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย ข้อความที่ตนแสดงเจตนา ข้อความ
และมีปัจจัยหนึ่งเป็นกุญแจเข้ารหัส
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5. การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง
หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยจัดการความเสี่ยงหรือผลกระทบทีเ่ ป็นไปได้จากภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ที่ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่เป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น
–
–
–
–

การปลอมตัวเป็นผู้อื่น (impersonation) เช่น ผู้ลงลายมือชื่อไม่ใช่เจ้าของลายมือชื่อ
การปฏิเสธความรับผิด (repudiation) เช่น ผู้ลงลายมือชื่อพยายามปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อ
ข้อมูลไม่มีความครบถ้วน (loss of data integrity) เช่น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ลงลายมือชื่อ
การไม่มีอำนาจลงนาม (exceeding authority) เช่น ผู้ลงลายมือชื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ลงลายมือชื่อกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ในการเลือกใช้ล ายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ล ะประเภท ผู้ใช้งานควรพิ จารณาถึงปัจจัยเสี่ยงเพื่อ จะนำไป
วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงจากภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ที่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่เป็น
ที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานอาจพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากประเด็นด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านเทคนิค
หรือ ประเด็น อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การทำธุร กรรมนั้น โดยมีตัว อย่างของปัจจัยเสี่ยงในการเลื อกใช้ล ายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
–
–
–
–
–
–
–

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
การปฏิบัติตามประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ
ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ
จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอในการทำธุรกรรมระหว่างคู่กรณี
ความสำคัญหรือมูลค่าของข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ความมั่นคงและรัดกุมของอุปกรณ์ของคู่กรณีแต่ละฝ่ายและระบบการติดต่อสื่อสาร
ระดับของการยอมรับหรือการไม่ยอมรับวิธีการที่ใช้ระบุตัวบุคคลในอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้แสดงตัวอย่างของการบรรเทาความเสี่ยงและหลักฐานที่ควรบันทึกของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ล ะ
ประเภท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้ลงลายมือชื่อหลายคนกับข้อมูล อิเล็กทรอนิ กส์
อันเดียวกัน (multiple signatures) เช่น การอนุมัตติ ามสายการบังคับบัญชา ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดควรใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยให้การเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงเจตนา
การรักษาความครบถ้วน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ขมธอ. 23-2563
ตารางที่ 2 ตัวอย่างของการบรรเทาความเสี่ยงและหลักฐานที่ควรบันทึกของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของลายมือชื่อ
ตัวอย่างของรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ 1
– การพิมพ์ชื่อไว้ท้ายเนื้อหา
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของอีเมล
ทั่วไป

ตัวอย่างของการบรรเทาความเสี่ยง
– ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของอีเมล
– บันทึกข้อมูลการตัดสินใจทางอีเมลไว้ในระบบการจัดการ
เอกสารที่เหมาะสม

– การสแกนภาพของ
ลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือ
และแนบไปกับเอกสาร
– การใช้สไตลัส (stylus)
เขียนลายมือชื่อด้วยมือลง
บนหน้าจอและบันทึกไว้

– เชื่อมโยงวิธีการที่บุคคลใช้แสดงเจตนากับข้อมูลบริบทที่
สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงลายมือชื่อ รูปแบบของลายมือชื่อ
กระบวนการลงลายมือชื่อ และวันเวลาที่ลงลายมือชื่อ
– เชื่อมโยงวิธีการที่บุคคลใช้แสดงเจตนากับข้อความที่
ลงลายมือชื่ออย่างชัดเจน
– ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการลงลายมือชื่ออย่าง
สม่ำเสมอเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่สอดคล้องกัน
– การใช้ระบบงานอัตโนมัติ – ดำเนินการตรวจสอบระบบงานและฟังก์ชันการทำงานอย่าง
ที่มีการยืนยันตัวผู้ใช้งาน
สม่ำเสมอ
มาประกอบกับรูปแบบ
– บันทึกข้อมูลบริบทที่จำเป็นโดยอัตโนมัติหากเป็นไปได้
ของลายมือชื่อ
– มีกระบวนการที่เหมาะสมในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 1 บุคคลและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
– ตั้งค่าหรือควบคุมเอกสารและเนื้อหาไม่ให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หลังจากลงลายมือชื่อแล้ว
– มีบันทึกธุรกรรม (transaction record) ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานของการทำธุรกรรม
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ตัวอย่างของหลักฐานที่ควรบันทึก
– ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ
– ชื่อที่พิมพ์ไว้ท้ายเนื้อหาของอีเมล
– วันเวลาที่ลงลายมือชื่อ หรือวันเวลาที่ส่งอีเมล
– อัตลักษณ์ (identity) ของผู้ลงลายมือชื่อ
– วิธีการที่ใช้ยืนยันตัวตน
– ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ
– ภาพของลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือ
– วันเวลาที่ลงลายมือชื่อ
– อัตลักษณ์ (identity) ของผู้ลงลายมือชื่อ
– วิธีการที่ใช้ยืนยันตัวตน
– ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ
– ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
– บันทึกเหตุการณ์ (log) ของการยืนยันตัว
ผู้ใช้งาน
– บันทึกเหตุการณ์ (log) ของการแสดงเจตนาใน
การลงลายมือชื่อ (เช่น การคลิกปุ่มหรือการทำ
เครื่องหมายในช่องแสดงการยอมรับ)
– อัตลักษณ์ (identity) ของผู้ลงลายมือชื่อ
– วิธีการที่ใช้ยืนยันตัวตน

ประเภทของลายมือชื่อ
ตัวอย่างของรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ 2
– ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานกุญแจ
ที่เชื่อถือได้
สาธารณะ (PKI)

ประเภทที่ 3
– ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานกุญแจ
ที่เชื่อถือได้
สาธารณะ (PKI) และใช้
ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดย ใบรับรองที่ออกโดยผู้
ผู้ให้บริการออกใบรับรอง ให้บริการออกใบรับรอง

ตัวอย่างของการบรรเทาความเสี่ยง
– มีการบริหารจัดการคู่กุญแจและข้อมูลใบรับรองในโครงสร้าง
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า ลายมือชื่อดิจิทัลสามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อ
และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
– มีการบริหารจัดการคู่กุญแจและข้อมูลใบรับรองในโครงสร้าง
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า ลายมือชื่อดิจิทัลสามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อ
และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ขมธอ. 23-2563
ตัวอย่างของหลักฐานที่ควรบันทึก
– ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ
– ลายมือชื่อดิจิทัล
– วันเวลาที่ลงลายมือชื่อ
– ใบรับรอง ซึ่งใช้สนับสนุนการตรวจสอบ
ลายมือชื่อดิจิทัล
– ข้อมูลสำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง
– ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ
– ลายมือชื่อดิจิทัล
– วันเวลาที่ลงลายมือชื่อ
– ใบรับรอง ซึ่งใช้สนับสนุนการตรวจสอบ
ลายมือชื่อดิจิทัล
– ข้อมูลสำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง

ขมธอ. 23-2563

ภาคผนวก ก.
คำแนะนำสำหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคล
โดยทั่วไป การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในนามนิติบุคคลสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคลโดยผู้มีอำนาจลงนาม และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในนามนิติบุคคลโดยบุคคล
อื่นที่รับมอบอำนาจ โดยข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ มีคำแนะนำสำหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในนาม
นิติบุคคล ดังนี้
(1) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคลโดยผู้มีอำนาจลงนาม
ในกรณีนี้ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในนามนิติบุคคลจะเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยบุคคลธรรมดา (คือ ผู้มีอำนาจลงนาม) หนึ่งคน คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อันเดียวกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ดังนั้น ผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดไว้ทุกคนต้องใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตนเองในการลงลายมือชื่อ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันเดียวกัน ควรใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและรูปแบบเดี ยวกัน
เพื่อช่วยให้การเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(2) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคลโดยบุคคลอื่นทีร่ ับมอบอำนาจ
ในกรณีนี้ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในนามนิติบุคคลจะเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล ผู้ใช้งานควรจัดทำหลักฐานการมอบอำนาจ
เป็นหนังสือที่ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจและข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในนามนิติบุคคลเพื่อให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและขอบเขตความรับผิดได้
ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานเลือกใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งใช้ใบรับรองสำหรับนิติบุคคลที่ออก
โดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง 2 ไม่ว่าข้อมูลของใบรับรองสำหรับนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการระบุชื่อผู้รับมอบ
อำนาจให้กระทำการแทนนิติ บ ุคคลไว้ หรื อไม่ก ็ตาม ผู้ใช้งานควรจัดทำหนังสื อมอบอำนาจหรื อมี ร ะบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและขอบเขตความรับผิด
จากการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

2

ข้อมูลของใบรับรองสำหรับนิติบุคคล อ้างอิงจากข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการกำหนดข้อมูลใน
ใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เลขที่ ขมธอ. 15
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