
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส� 

เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและ
ข�อความให�อยูในรูปของข�อมูลอเิล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



 
 
ช่ือกฎหมาย  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการในการ
จัดทําหรือแปลงเอกสารและข�อความให�อยูในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง / หน�า ๔๗ / วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

เริ่มบังคับใช� 
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 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหรูปแบบและวิธีการในการติดตอส่ือสาร   

การรับสงเอกสารและขอมูล  ตลอดจนการทําธุรกรรมปรับเปลี่ยนไปเปนรูปแบบของธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น  รวมถึงเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกสในภายหลัง  และโดยที่กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหการจัดทํา 

หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๒/๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เร่ือง  หลักเกณฑ

และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้   

“ผูจัดทําหรือแปลง”  หมายความวา  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และใหหมายความรวมถึง  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงขอความเสียง  หรือวีดิทัศน 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“เอกสาร”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร  ตัวเลข  

ผัง  หรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ  ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น   

“เมตาดาตา”  (Metadata)  หมายความวา  ขอมูลที่ใชกํากับและอธิบายขอมูลอื่น 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําหรือแปลงตองมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร

และขอความเดิมซ่ึงนํามาจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  โดยผูจัดทําหรือแปลง

จะตองตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร 

และขอความเดิม 

(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงขึ้นดวยวิธีการที่เชื่อถือไดในการระบุตัวตน

ผูจัดทําหรือแปลงที่รับผิดชอบในการจัดทําหรือแปลงนั้น   

(๓) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการปองกันมิใหมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเกิดข้ึนกับขอมูลนั้น  เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม  ซ่ึงไมมีผลตอ

ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

รายละเอียดของวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๔  ถึงขอ  ๙ 

ขอ ๔ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

ใหมีกระบวนการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) กระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส   

(๒) กระบวนการตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ จัดทําหรือแปลงนั้น 

มีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม   

(๓) กระบวนการบันทึกหลักฐานการดําเนินงานการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

(๔) กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนกิสที่เปนขอความบรรยายสาระสําคัญ  

ของเอกสารและขอความ  ซ่ึงตองครอบคลุมใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความนั้นไดถูกตอง 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  ใหมี

ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการจัดทําหรือแปลงในเรื่องของวิธีการดังกลาวอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการ

จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  วาขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

(๓) ตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไว   

(๔) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา  ตามขอ  ๔  (๔) 

ขอ ๖ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการ

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนวิธีการที่เชื่อถือได  

อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

(๑) การระบุตัวตน  (Identification)   

(๒) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 

(๓) อนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง  (Authorization) 

(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา  (Accountability) 

ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทําหรือแปลงไดดําเนินการ

โดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทานั้น  ผูมีสิทธิในการเขาถึงดังกลาวใหหมายความรวมถึงผู รับผิดชอบ

ดําเนินงานจัดทําหรือแปลงและผูที่มีสิทธิตรวจสอบตามขอ  ๕  ดวย  ซ่ึงจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็ได 

ขอ ๗ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น   

ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและขอความเดิม 

ขอ ๘ ใหผูจัดทําหรือแปลง  มีหนาที่รักษาและดํารงสภาพของระบบการจัดทําหรือแปลง

เอกสารไวใหสมบูรณเพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบไดตลอดเวลาจากคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิ เล็กทรอนิกสหรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสมอบหมาย   

หรือหนวยงานที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในประกาศฉบับนี้ 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๙ การดําเนินการตามขอ  ๔  ถึง  ขอ  ๘  ใหผูจัดทําหรือแปลง  จัดทําวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับ
ลักษณะงานองคกรและประเภทของการทําธุรกรรมอยางเหมาะสม  โดยใหใชขอกําหนดวิธีปฏิบัติทั่วไป
หรือตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะธุรกรรมบางประเภท  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดแนบทายประกาศนี้เปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
ดําเนินงานแลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุติ  ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 



ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๑   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

------------------------------- 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๑  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ใหผูจัดทําหรือแปลงปฏิบัติตามขอกําหนดน้ีเปนมาตรฐานขั้นต่ํา เวนแตมาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องน้ัน 
จะมิไดถูกนํามาใช 

 
หมวด ๒ 

วิธีจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

 ขอ ๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบเอกสารและขอความที่จะนําไปจัดทําหรือแปลงใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาความครบถวนของขอความทั้งหมด จํานวนหนา การจัดเรียงลําดับ
เน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและขอความ และตองบันทึกแหลงท่ีมาของเอกสารและขอความ
น้ัน ในกรณีท่ีเอกสารหรือขอความที่จัดทําหรือแปลงน้ันเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนา ก็ใหบันทึกและ
แสดงโดยชัดแจงถึงลักษณะเอกสารหรือขอความน้ันดวยวาเปนตนฉบับหรือสําเนา  

ขอ ๓  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ 
(๑) ภาพลายเสน หรือภาพขาวดํา อยางนอย 150 จุดตอน้ิว (dot per inch หรือ dpi)  
(๒) ภาพสีเทา อยางนอย 200 จุดตอน้ิว 
(๓) ภาพสี อยางนอย 300 จุดตอน้ิว 
(๔) ภาพสําหรับงานเว็บอยางเดียว อยางนอย 72 จุดตอน้ิว  
ขอ ๔  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ 
(๑) ภาพขาว-ดํา มีคาความละเอียดของสีเทากับ 1 บิต (bit) 
(๒) ภาพสีเทา (grayscale) มีคาความละเอียดของสีเทากับ 8 บิต 
(๓) ภาพสี มีคาความละเอียดของสีเทากับ 24 บิต 
ขอ ๕  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ

เปนเสียงตองมีอัตราสุมขอมูลสัญญาณเสียงข้ันต่ําที่ 44.1 กิโลเฮิรตซ (kHz) และจํานวนของขอมูล
สัญญาณเสียงที่สุมข้ันต่ําที่ 16 บิต 

ขอ ๖  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ
เปนวีดิทัศน ตองมีมาตรฐานขั้นต่ํา ดังน้ี 



 (๑) อัตราการสุมขอมูลตัวอยางความสวาง5ของแสง (Luminance) มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 13.5 
เมกกะเฮิรตซ (MHz) 
 (๒) จํานวนขอมูลตัวอยางความสวางของแสง มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 8 บิตตอจุดภาพ (bits per 
pixel: bpp) 
 (๓) จํานวนขอมูลตัวอยางความเขมของสี (Chrominance) มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 4 บิตตอจุดภาพ 
(bits per pixel: bpp) 
 (๔) คาความสวางของแสง (Luminance Resolution) เทากับ 720 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 
 (๕) คาความละเอียดของสี (Chrominance Resolution) เทากับ 360 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 

ขอ ๗  ผูจัดทําหรือแปลงตองตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของ
ขอมูลเพื่อสามารถสืบคนได ช่ือไฟลดังกลาวจะตองไมซํ้ากัน 

ขอ ๘  เม่ือดําเนินการแลว ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจทานความถูกตอง ครบถวน ของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทําหรือแปลงดวย 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบและรับรอง 
 

  ขอ ๙ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพกระบวนการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีการรายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อใชในการยืนยันระบบ
การจัดการของตน 

  ขอ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพตองครอบคลุมถึงเร่ือง ดังตอไปน้ี           
(๑) คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการ 
(๒) ข้ันตอนการดําเนินการ  
(๓) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๔) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการระบุตัวตนของผูจัดทําหรือแปลง 

 ขอ ๑๑ ในกรณีการดําเนินการสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีปริมาณมาก หรือการรวมขอมูล
จํานวนมากเปนชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใชการสุมตัวอยางในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได 
 

หมวด ๔ 
การบันทึก 

 
 ขอ ๑๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐาน โดยตองบันทึก
รายการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือหรือรายการขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําหรือแปลง  
(๒) ช่ือผูจัดทําหรือแปลง 

-๒-



(๓) โปรแกรมและรูปแบบที่ใชในการจัดทําหรือแปลง  
(๔) วัน เดือน ป และเวลาที่จัดทําหรือแปลง 
(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วามีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 
 ขอ ๑๓ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ท่ีแสดงสาระสําคัญ 
อันเปนคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยจะตองประกอบดวย
สวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา (เชน ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวม 
ในผลงาน) และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของเน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซ่ึงจะชวยใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๕ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๑๔ ใหผูจัดทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบในเร่ืองดังตอไปน้ี ใหชัดเจน 

(๑) ผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ผูตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๓) ผูตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ 
(๔) ผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา ตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๖ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
 

ขอ ๑๕ ใหผูจัดทําหรือแปลงตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการที่เช่ือถือได โดยใหครอบคลุมมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) โดยตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเพื่อแสดงตัวตนเพื่อรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
การตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) โดยตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชนิดตามความเหมาะสม 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) โดยตอง 
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) โดยตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

-๓-



(๕) การใชรหัสผาน (password use) โดยตองกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ 

(๖) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณในขณะที่ไมมีผูดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔-



ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๒   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
--------------------------------------- 

 
หมวด ๑ 

การจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบความสมบูรณของตัวเช็คตามกฎหมาย และ 
ตรวจสอบการปลอมแปลงตัวเช็คโดยตรวจจากเนื้อกระดาษ ขนาดของตัวเช็ค และลายนํ้ากลาง กอนที่จะ
นําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๒  เช็คที่จะนําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองเปนตนฉบับเทาน้ัน 

ขอ ๓  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจะสงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บ
ภาพเช็คใหประกอบดวยขอมูลเช็ค  ภาพเช็ค และเมตาดาตา (Metadata)  โดยตองมีโครงสรางและ
สาระสําคัญของธุรกรรมครบถวนถูกตองตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชี
เช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

ท้ังน้ี เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถแสดงสาระสําคัญท่ีเปนคุณลักษณะ
และรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ เชน คาแสดงผลการตรวจสอบ 
ความสมบูรณของเช็คตนฉบับ (Physical Condition Tag) คาแสดงผลการตรวจสอบภาพเช็ค (IQA Tag)   

ขอ ๔  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็คตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ซ่ึงอยางนอยมาตรฐานดังกลาว
ตองมีรูปแบบ ระดับสี และความละเอียด  ดังน้ี 

ภาพท่ี ๑ : ดานหนา กําหนดเปน JPEG  8-bit Grayscale 100  dpi  
 ภาพท่ี ๒ : ดานหนา กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 
 ภาพท่ี ๓ : ดานหลัง กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 

ขอ๕  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงไว
เปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของขอมูล 
มีรูปแบบและโครงสรางของช่ือท่ีชวยใหสามารถติดตามหรือสืบคนไดงาย และชื่อไฟลจะตองไมซํ้ากัน 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและ
ระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 



หมวด ๒ 
การตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๖  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทํา
หรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ขอ ๗  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหม่ันใจวาเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณดังกลาวสามารถจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี
ประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ 

ขอ ๘  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนินการไปตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวใน
คูมือการทํางานที่ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงจัดทําขึ้น โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและรับรองอยางนอยปละ
หน่ึงคร้ัง และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองเสนอผูบริหารของธนาคารผูจัดทําหรือแปลงและ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

ขอ ๙  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพเพื่อดูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจาก
การจัดทําหรือแปลงน้ัน สามารถอานได และมีความคมชัด ความสวาง ขนาด รูปแบบ เปนไปตาม
มาตรฐานภาพเช็คตามที่กําหนดในระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค  

ขอ ๑๐  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลง โดยลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกอนสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการ
จัดทําหรือแปลงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค เพื่อใหสามารถ
ยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเช็ค
ตนฉบับ 

 
หมวด ๓ 

การบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน 
 

ขอ ๑๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกหลักฐานการดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็ค
ตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชอางอิงการดําเนินงานและสถานะการดําเนินงาน 
ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีการบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ช่ือผูดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๓) วัน เดือน ปและเวลาที่ดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับ

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

-๒-



หมวด ๔ 
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
ขอ ๑๒  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได อยางนอยตองครอบคลุมเร่ืองดังตอไปน้ี  
(๑) การระบุตัวตนผูดําเนินงาน (Identification) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลง

เช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๒) การยืนยันตัวตนผูดําเนินงาน (Authentication) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือ

แปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๓) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Authorization) รวมทั้งจัดใหมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
เพื่อปองกันไมใหผูท่ีไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบันทึกหลักฐาน 
การดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันการปฏิเสธ
ความรับผิด และใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็คไดมีการจัดทําหรือแปลงที่ดําเนินการโดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทาน้ัน 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๑๓  ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแลการดําเนินการตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติน้ี และ 

ใหจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 
 

-๓-


