
การออกเอกสาร 
หลกัฐานของทางราชการ 

ผา่นระบบดจิทิลั

ดร. ศกัดิ ) เสกขนุทด 

ที1ปรกึษา 

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)

เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง "การเตรียมความพรอมกฎหมายดิจิทัลใหมๆ  กับงาน

สภากาชาดไทย สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ี" 

จัดโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หวัข้อนําเสนอ

q บทบาทของ สพธอ.

q บทบาทตามกฎหมาย

q ขอ้สั 1งการ มต ิครม 2 เม.ย. 62 และกรอบดาํเนินงานโครงการ

q ขอ้กาํหนดเรื1องการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผา่นระบบดจิทิลั

q เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชื1ออเิลก็ทรอนิกส ์

q ETDA Recommendation และ Trusted service 
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รบัร้องเรียนและ 

ไซเบอรซี์เคียวริตี6 
แก้ไขปัญหาเรื>องร้องเรียนทางออนไลน์ เน้น Online 

Fraud รวมถงึวางแนวทางการคุ้มครองผูบ้รโิภคทางออนไลน์

ด้วยมาตรการทางเทคโนโลย ีและดูแลความมั >นคง
ปลอดภยัทางไซเบอรใ์ห้กบัภาคธุรกิจเอกชน

ส่งเสริมการเรียนรู้

สรา้งความเขา้ใจและความตระหนักให้กบัผูกํ้าหนดนโยบาย
ของรฐั ผูบ้รหิารในภาคธุรกจิและStartup องค์กรในภาค

ประชาชน และประชาชนทั Rวไป เพืRอสนับสนุนการเตบิโต
อย่างมส่ีวนร่วม (Inclusive Growth) ผ่านสถาบนั Future 

Economy and Internet Governance (FEGO)

กฎหมายและ มาตรฐาน

ออกกฎหมาย กฎ ระเบยีบ (Laws) และมาตรฐาน (Soft
Laws) สําหรบัหน่วยงานของรฐัและเอกชน เพืRอให้สามารถ

เชื>อมโยงและแลกเปลี>ยนข้อมูลได้อย่างน่าเชื>อถือด้วย
วิธีการแบบปลอดภยั

กาํกบัธรุกิจบริการ*

กาํกบัและรบัรองธุรกิจบริการทางออนไลน์ โดยเฉพาะ
ธุรกจิบรกิารโครงสร้างพืgนฐานสําคญั เช่น ธุรกจิการพสูิจน์

ยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั ตามหลกัใน พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ ให้มี

ความน่าเชืRอถอืและมั Rนคงปลอดภยั 
หมายเหตุ * พ.ร.บ. สํานักงานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

วิจยั พฒันาและ 

ให้บริการ 

ให้บริการโครงสร้างพื6นฐานสาํคญัสาํหรบัธุรกรรมฯ 
(NRCA, e-Timestamp) และประยุกต์การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

เช่น Blockchain and DLT, Machine Learning และ
Robotic Software เป็นต้น

นโยบายและ 

ยทุธศาสตร์

ออกนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสรมิธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศ รวมถงึสํารวจวเิคราะห์เพืRอจดัทํา

สถติสํิาคญัต่าง ๆ ด้วย Data Analytics และ Big Data 

 

e-Transaction and e-Commerce 

Promotion & Regulation

In Thailand

WWW.ETDA.OR.TH 

Facebook: ETDATHAILAND

Electronic Transactions Development Agency
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ก.พ.ร., ETDA (Supervisory), DGA 

กฎหมายการอาํนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

§ Regulatory Guillotine 

§ คูม่อืประชาชน & SLA 

§ ศนูยร์บัคาํขออนุญาต

กฎหมายการบริหารงานและการให้บริการ

ภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั

§ Data Governance 

§ Government Digital Transformation 

§ Open Government Data & Data Exchange

กฎหมายธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ฉ. 2 – ฉ. 4 

§ e-Transaction ครอบคลุมวงจรเอกสาร  
(e-Document , e-Signature , Original)

§ ขบัเคลืRอน e-Commerce 

§ รองรบั e-Evidence

§ กาํกบัดแูล e-Service ทีRมคีวามเสีRยง 
(เชน่ Digital Certificate /Digital ID)

§ สรา้งความน่าเชืRอแก่ e-Government 

ดา้น Cybersecurity และ Data Protection 

พ.ร.ฎ. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร 

กิจการบา้นเมืองทีtดี ฉ. 2 

§ Digital Government Platform 

§ Data Exchange & Sharing

สิtงทีtต้องทาํ 

มต ิครม. วนัที1 2 เม.ย. 62  
มาตรฐานเอกสารหลกัฐานของทางราชการผา่นระบบดิจิทลั

- ปรบัปรงุใหเ้ป็นสว่นหนึ1งของ One Stop Service

สรา้ง Legal Certainty

พรอ้ม Harmonization กบักฎเกณฑ์

สากล 

บทบาทใหมต่ามกฎหมายในการผลกัดนัดจิทิลัภาครฐั



กฎหมายธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

• เมืtอจะ Digitize ทาํไมกฎหมายหลายฉบบัจึงโยงมา  ? 
เชน่ กฎหมายศุลากร กฎหมาย ปปช. ประมวลรษัฎากร 

• เป็นกฎหมายกลาง วางเกณฑข์ั {นตํtาเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์
(e-Document, e-Signature, Digital ID, e-Evident, e-Government)

• สร้าง Legal Certainty รองรบัผลทางกฎหมาย 

• อิงกฎหมายแม่แบบสากล ของ UNCITRAL 

§ สรา้งความน่าเชื1อถอืแก่ e-Government 

เน้นดแูลดา้น Cybersecurity และ Data Protection 

 

 

Legislation based on or influenced by the Model Law has been adopted

UNCITRAL Model Law on 
Electronic Commerce  

UNCITRAL Model Law on 
Electronic Signatures

UNCITRAL Model Law on 
Electronic Transferable Records71States 32States 1States
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ETDA Recommendation 

ทีRเกีRยวขอ้งกบัการจดัทาํเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
ต.ย. การใช้งาน 

1. การกาํหนดข้อมลูในใบรบัรองและรายการเพิกถอนใบรบัรอง เวอรช์นั ~.� (ETDA Rec 15/2560 อ้างอิง IETF RFC 5280) เพื>อสร้างลายมือชื>อที>เชื>อถือได้ 

เพืRอเป็นแนวทางการกาํหนดขอ้มลูในใบรบัรองสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองลาํดบัชั gนถดัลงมา (Subordinate CA) เพืRอออกใบรบัรองสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีRเป็นบุคคลและนิติ

บุคคลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

สรรพากรอ้างอิงการใช้งาน

สาํหรบันิติบคุคล ในลงนาม

ใบกาํกบัภาษี

2. การจดัทาํหนังสือรบัรองในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ์เวอรช์นั ~.� (ETDA Rec 11/2560 or PDF รองรบั Human Readable & Machine Readable อ้างอิง ISO/IEC 32000-

1 และ ETSI TS 102 778-2)

เพืRอกาํหนดมาตรฐานและวางแนวทางการจดัทาํหนงัสอืรบัรองในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามน่าเชืRอถอื มผีลผกูพนับงัคบัใชท้างกฎหมายและสามารถใชง้านไดเ้ชน่เดยีวกบั

การทาํธรุกรรมโดยวธิกีารทั RวไปทีRเคยปฏบิตัอิยูเ่ดมิ

ใช้งานจริงกบั ใบอนุญาต

ส่งออกนํ6าตาลทราย และ

ใบกาํกบัภาษี

3. การใช้ข้อความ XML สาํหรบัการแลกเปลี>ยนข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์เวอรช์นั ~.� (ETDA Rec 14/2560 XML รองรบั Machine Readable อ้างอิง ISO 15000 และ ETSI 

XAdES)

เพืRอสนบัสนุนการใชร้หสัขอ้ความ XML สาํหรบัการแลกเปลีRยนขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามมั Rนคงปลอดภยัและน่าเชืRอถอื และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ใช้งานจริงกบั ใบอนุญาต

ส่งออกนํ6าตาลทราย และ

ใบกาํกบัภาษี

4.   การรกัษาความมั >นคงปลอดภยัสารสนเทศสาํหรบัผูใ้ห้บริการจดัทาํ ส่งมอบ และเกบ็รกัษาข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์เวอรช์นั ~.� (ETDA Rec 21/2562)

เพืRออธบิายแนวทางการรกัษาความมั Rนคงปลอดภยัสารสนเทศสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารจดัทาํ สง่มอบ และเกบ็รกัษาใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์และใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื

หน่วยงานอืRน ๆ ทีRใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาความมั Rนคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ นําไปใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิชว่ยใหบ้รกิารมคีวามมั Rนคงปลอดภยัและสรา้งความน่าเชืRอถอื

ใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร

สรรพากรอ้างอิงเป็นมาตรฐาน

เรื>อง Security สาํหรบัผู้

ให้บริการ

5.   (ร่าง) การจดัทาํข้อความอิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบัใบเสรจ็รบัเงินภาครฐั (Draft ETDA Rec)

เพืRอกาํหนดแนวทางการใชง้านและโครงสรา้งขอ้มลูของขอ้ความอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัใบเสรจ็รบัเงนิภาครฐั ซึRงเป็นรปูแบบ XML (Extensible Markup Language) สาํหรบัให้

หน่วยงานภาครฐัใชเ้ป็นมาตรฐานในการจดัทาํใบเสรจ็รบัเงนิในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

อยู่ระหว่างหารือกบั 

กรมบญัชีกลาง



NAME OR LOGO

ตวัอย่าง หน่วยงานทีt สพธอ. เข้าไปสนับสนุนการดาํเนินการเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกสแ์ล้ว 

หรืออยู่ระหว่างดาํเนินการ 

ดาํเนินแล้วและอยู่ระหว่างการให้บริการ หน่วยงาน 

1. ใบอนุญาต สง่ออก ออ้ยนํ}าตาล สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยนํ}าตาล

2. ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์ตามประกาศของ อธบิดกีรมสรรพากร ธรุกจิเอกชน

3. ใบรบัรองแพทย์ รพ. จฬุาลงกรณ์

4. คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ ศาลปกครองสงูสดุ

อยู่ระหว่างดาํเนินการ

5. ใบเสรจ็อเิลก็ทรอนิกส์ กรมสรรพากร, ร.พ. ศริริาช 

6. ใบรบัรองแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, รพ. ศริริาช 

7. หนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ) กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

8. เอกสารสาํคญัทางการศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

“ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความวา่ ขอ้ความที1ไดส้รา้ง สง่ รบั เกบ็รกัษา หรอื ประมวลผลดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ 

วธิกีารแลกเปลี1ยนขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โทรเลข โทรพมิพ ์หรอืโทรสาร

 

“ลายมือชืtออิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความวา่ อกัษร อกัขระ ตวัเลข เสยีงหรอืสญัลกัษณ์อื1น 

ใดที1สรา้งขึ}นใหอ้ยูใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ1งนํามาใชป้ระกอบกบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พื1อแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลกบั

ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื1อระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของลายมอืชื1ออเิลก็ทรอนิกสท์ี1เกี1ยวขอ้งกบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

นั }น และเพื1อแสดงวา่บุคคลดงักลา่วยอมรบัขอ้ความในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั }น
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

10

สร้าง ลงนาม

ใช้งานจดัเกบ็ยกเลิก

ส่ง

วงจรเอกสาร
ตรวจสอบ
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

ลายมือชื>ออิเลก็ทรอนิกสต์าม ม.9 พ.ร.บ. ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544

§ ใชว้ธิกีารที1สามารถระบุตวัเจา้ของลายมอืชื1อ และสามารถแสดงไดว้่า เจา้ของลายมอืชื1อรบัรองขอ้ความในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั }นว่าเป็นของตน 

และ 

§ ใชว้ธิกีารที1เชื1อถอืไดโ้ดยเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการสรา้ง หรอืสง่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์โดยคาํนึงพฤตกิารณ์แวดลอ้มหรอืขอ้ตกลงของคูก่รณ ี
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

การลงลายมือชื>ออิเลก็ทรอนิกสที์>เชื>อถือได้ตาม ม.26 พ.ร.บ. ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 มลีกัษณะดงัต่อไปนี} 

§ ขอ้มลูที1ใชส้รา้งลายมอืชื1อ เชื1อมโยงไปยงัเจา้ของ “ลายมอืชื1อ” นั }น และไมเ่ชื1อมโยงไปที1บุคคลอื1น (Non- Repudiation) 

§ การสรา้ง “ลายมอืชื1อ” ขอ้มลูที1ใชส้รา้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของเจา้ของลายมอืชื1อ และไมถ่กูควบคมุโดยบุคคลอื1น (Authenticity) 

§ การเปลี1ยนแปลงใด ๆ ที1เกดิขึ}นกบั “ลายมอืชื1อ” สามารถตรวจพบได ้นบัตั }งแต่เวลาที1ไดส้รา้งขึ}น (Integrity) 

  



NAME OR LOGO

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

การลงนามดว้ยหลกัการของ PKI (Public Key Infrastructure) เป็นตวัอยา่งการลงลายมอืชื1ออเิลก็ทรอนิกสท์ี1เชื1อถอืได้

ตาม ม.26  ซึ1งตอ้งประกอบไดด้ว้ย 

• ใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate) คอื ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี1ออกโดยผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรอง (Certification Authority - CA) เพื1อใชบ้ง่

บอกถงึความมตีวัตนที1แทจ้รงิในโลกแหง่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองจะทาํการรบัรองขอ้มลูต่างๆ ซึ1งรวมถงึกุญแจสาธารณะที1

ปรากฏในใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสว์า่เป็นของบุคคลนั }นจรงิ โดยอาศยัเทคโนโลยทีี1เรยีกวา่ เทคโนโลยโีครงสรา้งพื}นฐานกุญแจสาธารณะ (Public 

Key Infrastructure – PKI)

• Private Key กุญแจสว่นตวัที1ใชใ้นการสรา้งลายมอืชื1อดจิทิลั โดยวตัถุประสงคข์องกุญแจสว่นตวัเพื1อใหม้ั 1นใจวา่สง่จากผูส้ง่ หรอืใชใ้นการหา้ม

ปฏเิสธ

• Public Key กุณแจสาธารณะที1อยูใ่นใบรบัรองของผูส้ง่  เพื1อใหผู้อ่้านขอ้มลูใชต้รวจสอบเอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ี1สง่มาวา่มาจากผูส้ง่จรงิ และไม่

มกีารปลอมแปลงขอ้มลูระหวา่งขั }นตอนการสง่

 

  



NAME OR LOGO

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

14

ตวัอยา่งใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Certificate) 
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกส ์

ตวัอยา่งเอกสาร PDF ทีRลงลายมอืชืRออเิลก็ทรอนิกสแ์บบเชืRอถอืได ้



NAME OR LOGO

ตวัอยา่งเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ที1มกีารใช ้TEDA e-Timestamp 
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์สาํนกังานศาลปกครอง)
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ใบเสรจ็อิเลก็ทรอนิกส์

- ขอ้มลูใบเสรจ็ 

 

 

 

 

 

หนังสือหรือใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์

- ขอ้มลูใบอนุมตั/ิ อนุญาต ของบรกิารหน่วยงานของรฐั 

มาตรฐานเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ที>ต้องดาํเนินการตาม มติ ครม 2 เม.ย.

ขอ้สั 1งการ มต ิครม 2 เม.ย. 62 และกรอบดาํเนินงาน

Backend BackendBackend

หน่วยงานเจา้ของขอ้มลู หน่วยงานเจา้ของขอ้มลู หน่วยงานเจา้ของขอ้มลู

Data Exchange

Shared Component

Authentication

Online Access

Channels

Linkage Center National Single Windows …

บตัรประจาํตวัประชาชน Digital ID

Digital Inbox e-Payment e-Certificate/e-License

One Stop Service Counter Online Self Services

Service Portal for Citizen Service Portal for Business
Government Agency

e-services

เจา้หน้าทีR เจา้หน้าทีR เจา้หน้าทีR
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ขอ้กาํหนดเรื1องการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผา่นระบบดจิทิลั 

องคป์ระกอบ ของหนังสือรบัรองในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกสต์าม ข้อเสนอแนะของ สพธอ. 
(ETDA Recommendation)

มรีปูแบบตามมาตรฐานสากล (ISO 32000) และ

สามารถใช้เป็นพยานหลกัฐานไดต้าม ม. 11 พ.ร.บ. 

ธุรกรรมฯ

แสดงข้อความให้บุคคลสามารถอ่านได้ 

(Human Readable)

มีมาตรการด้าน Security เพืRอ

ตรวจสอบ 

ความน่าเชืRอถอืของขอ้มลู

(ETDA Rec 11/2560) การจดัทาํหนังสือรบัรองในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส์

(ETDA Rec 15/2560) เพืtอสร้างลายมือชืtอทีt
เชืtอถือได้ 

(ETDA Rec 14/2560) ข้อความ XML สาํหรบั
การแลกเปลีtยนข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์  

(ETDA Rec 21/2562)  การรกัษา 

ความมั tนคงปลอดภยัสารสนเทศสาํหรบัผูใ้ห้บริการ

(Draft ETDA Rec)ร่าง การจดัทาํข้อความอิเลก็ทรอนิกส์

สาํหรบัใบเสรจ็รบัเงินภาครฐั 

อยู่ระหว่างหารือกบักรมบญัชีกลาง
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ XML 
(Extensible Markup Language :XML)

• XML เป็นข้อกาํหนดในการสร้างหรือจดัทาํเอกสารในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ที1กาํหนดโดย W3C หรอื World Wide Web Consortium (สามารถดรูายละเอยีดเพิ1มเตมิได้

จาก http://www.w3.org/TR/REC-xml)

• XML เป็นภาษาในรปูแบบสากล (Universal format) ที1ใชแ้ลกเปลี1ยนขอ้มลูของเอกสารอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เนื1องจาก XML ไมไ่ดข้ึ}นอยูก่บั โปรแกรม

ประยกุต ์(Application) หรอืระบบปฏบิตักิาร (Operating System : OS) ใดเป็นหลกั กลา่วคอืเป็น format สากลที1เปิดให ้Application ต่าง ๆ สามารถเรยีกไปใชง้านได ้ทาํใหก้าร

จดัการขอ้มลูหรอืเรยีกใชข้อ้มลูจากทกุ ๆ แอปพลเิคชนันั }น อยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั 

• XML ใชใ้นการอธบิายขอ้มลู เกบ็ขอ้มลู แลกเลี1ยนขอ้มลูของเอกสารอเิลก็ทรอนิกสต์ามโครงสรา้งที1กาํหนด ซึ1งการกาํหนดโครงสรา้งของเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ XML นี} จะ

ใช ้metadata หรอื Tags ในการกาํหนดขอ้มลูสว่นต่าง ๆ ของเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

ตวัอย่างเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์แบบ XML ตวัอย่างเอกสารกระดาษ 
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ขอ้กาํหนดเรื1องการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผา่นระบบดจิทิลั 

การขึ}นทะเบยีนใบอนุญาต หรอืหนงัสอืรบัรอง 
ในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

(ก.พ.ร. จะขอให ้สพธอ. เป็นหน่วยรบัขึ}นทะเบยีน) 

การจดัเกบ็ตน้ฉบบัใบอนุญาต หรอืหนงัสอืรบัรองในรปูแบบเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกสไ์ว ้

เพื1อเป็นหลกัฐาน

มาตรฐานธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
วา่ดว้ยการจดัทาํใบอนุญาต และ 

หนงัสอืรบัรองในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ตาม ETDA 

Recommendation

การยกเลกิใบอนุญาต หรอืหนงัสอืรบัรอง 
ในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

การตรวจสอบความน่าเชื1อถอื 
ของใบอนุญาต หรอืหนงัสอืรบัรองในรปูแบบ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

ขอ้กาํหนดอื1น ๆ เชน่ เรื1อง การรกัษาความมั 1นคงปลอดภยั
ของระบบ 

ออกเอกสารหลกัฐาน
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ขอ้เสนอการดาํเนินการ 

คดัเลือกงานนําร่อง 50 เอกสารหลกัฐานของทางราชการผา่นระบบดิจิทลั

กรมพฒันาธุรกจิการคา้
งานบรกิารบนระบบ e-Biz Portal สพร.

กรมการขนส่งทางบก

กรมสรรพากร กรมบญัชกีลาง รพ.ศริริาช และ ม. 
ขอนแก่น 

กลต.รพ. จุฬา รพ.ศริริาช และ กระทรวงสาธารณสุข

งานบรกิารบนระบบ e-Biz Portal สพร.
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ตวัอยา่งเอกสาร PDF/A-3 (ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส)์ ที1แนบไฟล ์XML  
(ตามประกาศ อธบิดกีรมสรรพากร)
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ตวัอยา่งเอกสาร PDF/A-3 (ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส)์ ที1แนบไฟล ์XML  
(ตามประกาศ อธบิดกีรมสรรพากร)
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ETDA Recommendation และ Trusted Service 

ซอฟตแ์วรที์t ETDA พฒันาหรือสร้างขึ{นจาก Opensource หรือบริการทีtสนับสนุนการสร้างเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ สถานภาพ 

1. JAVA Library สรา้งเอกสารอเิลก็ทรอนิกส/์ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์ในรปูแบบ PDF/A-3 GitHub

2. JAVA Library สรา้งเอกสารและรหสัขอ้มลูในรปูแบบ XML GitHub

3. JAVA Library สรา้งลายมอืชื1อดจิทิลั Digital Signature ในเอกสารรปูแบบ PDF และรปูแบบ XML GitHub

4. Web site และ RESTful Web API สาํหรบัตรวจสอบรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์PDF, XML และความถกูตอ้งของลายมอืชื1อดจิทิลั 

(validation.teda.th)

Public/ Authorized Only

5. RESTful Web API และ RFC3161 API สาํหรบับรกิาร e-Timestamp (teda.th) Authorized Only

6 บรกิารจดัเกบ็ขอ้มลูมาตรฐานธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Transaction Standard Code and Message Repository) (cmr.estandard.center) Authorized Only
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ETDA e-Document Opensource Libraries (GitHub) 
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ETDA e-Document Web validation
สาํหรบัตรวจสอบรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์PDF, XML  

https://validation.teda.th
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https://validation.teda.th

ETDA e-Document Web validation
สาํหรบัตรวจสอบรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์PDF, XML  
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Key Infrastructures ที>ให้บริการโดย ETDA

ขอ้มลู ณ. พฤศจกิายน 2562

e-Authentication

Digital ID

28

บรกิารระบบยนืยนัตวัตนเชืRอมต่อระบบ 
และ NDID ทดสอบการใชง้านกบั กพ. 

เครืRองมอืการยนืยนัตวัตน และลงลายมอืชืRอดจิทิลั ทดสอบการใชง้าน
กบั สป. ยธ.

Trusted e-Document

ระบบสง่ใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสท์างอเีมล
ใหก้บักรมสรรพากร 

>140,000
เอกสาร

บรกิาร e-Licensing นําเขา้-สง่ออกออ้ยนํgาตาล
สอน. + มาตรฐาน e-Licensing (มต ิครม 2 เม.ย.) 

>308,000
เอกสาร

ระบบตรวจลายมอืชืRอ  
e-Document และใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์

28

รองรบัผลทางกฎหมาย
และ Cross-border Economy เชน่ ASW

>150,000 
ลายมอืชืRอต่อเดอืน

Trade Facilitation

Timestamp Service สาํหรบัเอกสารสาํคญั
ของ ปปช ศาลปกครอง ก.ล.ต. เป็นตน้

1,576,943 
เอกสาร
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บรกิารประทบัรบัรองเวลา (TEDA Timestamp service) 

การประทบัรบัรองเวลาอเิลก็ทรอนิกส ์ใหก้บัเอกสารอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย Timestamping Authority (TSA) ที1มคีวามน่าเชื1อถอืและมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของเวลาที1

ใชอ้า้งองิ สามารถใชป้ระกอบการลงลายมอืชื1อดจิทิลั หรอืเพื1อรบัรองการมอียูข่องเอกสาร โดยให ้TSA เป็นเสมอืนพยาน หรอืบุคคลที1สามที1เชื1อถอืได ้เนื1องจากมไิดม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีกบัเอกสารดงักลา่ว อกีทั }งสามารถใชใ้นการตรวจสอบวา่เอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ี1ไดร้บัการประทบัรบัรองเวลาแลว้นั }น ถกูแกไ้ขหรอืไม ่

(Sync เวลากบั 
สถาบนัมาตรวทิยา, กองทพัเรอื) 

More Information: https://teda.th 

(แนบ Time token) 

(Hash ของขอ้มลู) 



Thank 
You

+66 2123 1234

info@etda.or.th

https://www.etda.or.th


