
พลอย เจริญสม
รักษาการผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
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Soft Infrastructure : 
การเตรียมพร้อมในการให้บริการทางออนไลน์ในบริบทกฎหมาย 
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วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย 

สัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง Road maps to Digital Life Insurance 



การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ e-Insurance ต้องค านึงถึงอะไร
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ตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายกับ e-Insurance

หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บังคับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในศาล



พัฒนาการกฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ของไทย
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พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2544

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กฎหมาย IT ฉบับแรกของไทย

Model Law on 
Electronic 
Commerce

Model Law on 
Electronic 
Signatures

The United Nations 
Convention on the Use of 
Electronic Communications in 
International Contracts

Transition Period
Paper -> Electronic
Electronic -> Paper 

การพัฒนาในอนาคต 
Electronic 

Transferable 

Records

Online 

Dispute 

Resolution



Technology
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Party 
Autonomy

หลักการพื้นฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

01010
10101
00010

Functional 
Equivalent 
Approach
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รองรับทุกเทคโนโลยี



Technology
Neutrality

Party 
Autonomy
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Approach
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รองรับทุกเทคโนโลยี

มาตรา 7

มาตรา 5

มาตรา 8-31
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พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(มาตรา 861 – 897)เสริม

ตัวอย่าง

หมายเหตุ    กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กับ (1) ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
(2) ธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก

ใช้บังคับเพื่อเสริมกฎหมายอื่น
(เสริมให้ท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้)
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ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

(มาตรา 861 – 897)

พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2535

กลไกการก ากับดูแล
Regulator VS ผู้รับประกันภัย

สิทธิ/หน้าที่ 
ผู้รับประกันภัย VS ผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยมีอะไรบ้าง



สัญญาประกันภัย (มาตรา ๘๖๗)

ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายทีต่้อง
รับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝา่ยนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่
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กรมธรรม์ประกันภัย (มาตรา ๘๖๗)
กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการดั่งต่อไปนี้

(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย

(๒) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง

(๓) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้

(๔) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย

(๕) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย

(๖) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

(๗) ชื่อหรือย่ีห้อของผู้รับประกันภัย

(๘) ชื่อหรือย่ีห้อของผู้เอาประกันภัย

(๙) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี

(๑๐) วันท าสัญญาประกันภัย

(๑๑) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 9



การโอนประโยชน์ (มาตรา ๘๙๑)

แมใ้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผูเ้อาประกันภัยย่อมมี
สิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอกีคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้
ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยใหแ้ก่ผู้รบัประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอก
กล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่ง
สัญญานั้น

ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท า เป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านใหน้ าบทบัญญัติ
มาตรา ๓๐๙ มาใช้บังคับ
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Business Process เป็นอย่างไร
จะปรับเป็นอิเล็กทรอนิกส์
ในขั้นตอนไหนบ้าง ??



ขั้นตอนการพิจารณารับประกันชีวิต (Underwriting)
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ขั้นตอนการจ่ายสินไหมทดแทน (Claims)
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กฎหมายก าหนดแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข อย่างไรบ้าง 

ขั้นตอนภายในของเราก าหนด Business Process ไว้อย่างไร 

(หากกฎหมายข้อไหนจะเป็นอุปสรรค/ไม่จ าเป็นส าหรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเสนอแก้ไขกฎหมาย)

ต้องปฏิบัติตาม

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท าไมต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่กฎหมายก าหนด และอะไรเป็นขั้นตอนของเราเอง

Business Process

Law

(หากขั้นตอนไหนเป็นอุปสรรค/ไม่จ าเป็นส าหรับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอผู้บริหารเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไข)



การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ e-Insurance ต้องค านึงถึงอะไร
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ตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายกับ e-Insurance

หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บังคับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในศาล
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“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส”์ 
รองรับการท าธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่างๆ

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
รองรับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ 

“ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
รองรับการก ากับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส าคัญและมีผลกระทบวงกว้าง

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” 
รองรับการให้บริการภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
รองรับการมีคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
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หลักเกณฑ์อื่นนอกจากนี้
ในหมวด 1 และ 2

สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้ 

Mandatory Rules
ม. 7 ห้ามปฏิเสธเพียงเพราะเป็นธุรกรรมที่ท าในแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม. 8 การท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือ

ม. 9 การลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ม. 10 ความเป็นต้นฉบับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ม. 11 การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานในศาล

ม. 12 การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ม. 12/1 การแปลงเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ม. 25 วิธีการที่เชื่อถือได้ที่ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย

เมื่อตกลงใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักเกณฑ์เหล่านี้ตกลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ 
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หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ตกลงเป็นอย่างอื่นได้
ม. 13 ค าเสนอ / ค าสนองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม. 14 การแสดงเจตนา / บอกกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม. 15 – ม. 21 การส่ง – รับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ม. 22 มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่

ม. 23 ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่

ม. 24 สถานที่ส่ง – รับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คือที่ใด 

สามารถตกลงร่วมกัน
ในกลุ่มธุรกิจเพื่อให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ได้ 
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ม. 8          

เข้าถึงได้ น ากลับมาใช้ได้ 
ความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง



ตัวอย่างสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

Click Wrap 
Agreement

ผู้ใช้งานเข้าผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาด้วยการกดปุ่มที่
มีความหมายตกลงหรือยินยอม เช่น “I accept” 
“I Agree” หรือ “OK” เป็นต้น ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
เงื่อนไขการใช้งาน เช่น Terms of Use, Terms of 
Service, Terms and Conditions เป็นต้น

Browse Wrap 
Agreement 

ผู้ใช้งานเพียงเข้าถึง (access) เว็บไซต์และกระท าการที่
สันนิษฐานได้ว่าผู้ใช้งานรับรู้ (aware) ถึงเงื่อนไขการใช้
งานเพียงพอแล้วส าหรับการเข้าผูกพันตามสัญญา (No 
Click Needed) ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องเข้าถึงง่ายและ
ต้องไม่ถูกปิดบังด้วย
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Groff v America Online Inc., 
R.I. Super.LEXIS 46 (Super. Ct. R.I. May 27, 
1998)
The court held that the parties' contract, 
entered into online by the click of an ‘I 
agree’ button, was enforceable. 

การกด “I agree” ถือว่าตกลงท าสัญญาและมีผลผูกพันตาม
เงื่อนไขที่ให้ความยินยอมใน Terms of Service แล้ว
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DeJohn v. The .TV Corp. Int'l, 
245 F. Supp. 2d 913, 919 (N.D. Ill. 2003)
การไม่อ่านหรือการไม่เข้าใจ terms and condition 
ไม่สามารถปฏิเสธความมีผลผูกพันตามสัญญาได้



ความมั่นคงและรัดกุมของ
วิธีการที่ใช้

ลักษณะ ประเภท หรือขนาด
ของธุรกรรมที่ท าฯลฯ

ความรัดกุมของระบบ
ติดต่อสื่อสาร

22

ม. 9
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ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
One time password

Username Password

fingerprints

ตัวอย่าง



ม. 9

ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่อ
เชื่อมโยงไปยังเจ้าของได้

ม. 26

ข้อมูลท่ีใช้สร้างลายมือชื่ออยู่ภายใต้
การควบคุมของเจ้าของ เมื่อสร้าง

สามารถตรวจพบการ
เปล่ียนแปลงของลายมือชื่อ / 

ข้อความ นับแต่สร้างได้

ลายมือช่ือ
ท่ีเช่ือถือได้
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Sims v. Stapleton Realty, Ltd., 305 Wis.2d 655, 2007 WL 
2386494 (Wis.App.)

การพิมพ์ชื่อไวใ้นเนื้อความของอีเมลที่มีการส่งไปมาหากันถือว่าเป็นการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Long v. Time Insurance Co.,572 F.Supp.2d 907 
(S.D.Ohio 2008)
การพิมพ์ชื่อลงในแบบฟอร์ม Medical Insurance ถือว่าเป็นลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์



Mehta v J Pereira Fernandes
หากคู่สัญญาหรือตัวแทนของคู่สัญญาได้พิมพ์ชื่อหลักของตนไว้ท้ายอีเมล
ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

Golden Ocean Group Ltd v Salgaocar Mining Industries PVT Ltd 
[2012] EWCA Civ 265 
หากคู่สัญญาได้เขียนอีเมลหากันหรือลงลายมือชื่อถือว่าคู่สัญญาได้ผูกพันตาม
ข้อความในอีเมลนั้น 
อย่างไรก็ตามหากเป็นการพิมพ์ชื่อท้ายอีเมลและพิมพ์ค าว่า “ตามสัญญา” (subject 
to contract) ถือว่า ข้อความหรือสัญญาที่ได้ตกลงในอีเมลไม่เป็นผลถึงแม้จะมีการ
ลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม 
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Ferguson v. Stilwill, 224 N.W.2d 11

การใช้โปรแกรมตัดภาพลายมือช่ือ (image) และน าภาพลายมือช่ือนั้นไป
วางบนเอกสารก็ถือเป็นลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง
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ม. 10 ความเป็นต้นฉบับของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้
ในการรักษาความถูกต้องของข้อความ
ตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์

(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้

ความถูกต้องดูจากอะไร ?
ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ 
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการ
ติดต่อส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อความนั้น

ท าไมต้องต้นฉบับ ?
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ม. 12 การเก็บรักษาข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมาย
ไม่เปลี่ยนแปลง

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง
ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่
สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง และปลายทางของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี



01010
10101
00010

อิเล็กทรอนิกส์          กระดาษ

กระดาษ          อิเล็กทรอนิกส์ 



สิ่งพิมพ์ออกคือ สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มกีารน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ
มิได้หมายถึงสิ่งพิมพ์ออกทุกกรณี แต่ใช้เฉพาะกรณีที่กฎหมายนั้นๆ มีการบัญญัติให้ต้อง
น าเสนอหรือเก้บรักษาเอกสารต้นฉบับ
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หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ตกลงเป็นอย่างอื่นได้
ม. 13 ค าเสนอ / ค าสนองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม. 14 การแสดงเจตนา / บอกกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม. 15 – ม. 21 การส่ง – รับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ม. 22 มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่

ม. 23 ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่

ม. 24 สถานที่ส่ง – รับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คือที่ใด 

สามารถตกลงร่วมกัน
ในกลุ่มธุรกิจเพื่อให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ได้ 



การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ e-Insurance ต้องค านึงถึงอะไร
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ตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายกับ e-Insurance

หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บังคับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในศาล



กฎหมายห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Admissibility of evidence in court) 

แต่ การที่ศาลจะเชื่อถือในพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ

ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน 

การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของศาลเอง

35



น่าเชื่อถือหรือไม่ ดูได้จากอะไร 

• วิธีการที่ใช้ สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

• Standard ช่วยได้

36

Technology
Neutrality

มาตรา 8-31
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พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558

38

- รองรับการจัดท าสารบบความ ส านวนความในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง Print out ของข้อมูลดังกล่าว

- รองรับการยื่นค าคู่ความและเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ผ่านอีเมล

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 8 ตุลาคม 2558
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IP ADDRESS คืออะไร รู้ยัง ?

ต้องสืบอย่างไรศาลจึงจะรับฟัง “Digital Forensic”

พยานหลักฐานอะไรที่ใช้สืบในคดีที่เกิดใน Internet



การยกระดับความมั่นคงปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของการท าธุรกรรม

41

เป็นการรักษาความั่นคงปลอดภัย ให้มีการยอมรับและเชื่อมั่น
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากยิ่งขึ้นมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.

ธุรกรรมฯ 

+
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยวิธีการแบบ

ปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2553

เมื่อปฏิบัตติามวิธีการแบบปลอดภัยตามระดับของตนแล้ว 
จะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย 
ว่าได้ใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือแล้ว 

ทางอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับธุรกิจประกันภัย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัย ปฏิบัติได้ดังนี้ 
• การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านการบริหารจัดการและ

ระบบสารสนเทศ
• การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
• การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีไม่พึง

ประสงค์และไม่อาจคาดคิด 
• การบริหารจัดการด้านบริการให้มีความต่อเนื่อง

เป็นต้น

ผล
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ตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายกับ e-Insurance

หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บังคับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในศาล



1. สมัครสมาชิกก่อนเข้าซื้อประกัน

ตัวอย่าง การปรับใช้กฎหมายกับ e-Insurance

43

ม. 9 การยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัย
ที่มีผลเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น Username/password หรือการ 
click ยืนยันผ่านทาง e-mail

การยืนยันตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งด้วยวิธีการ click ผ่าน
ทาง e-mail

ป.พ.พ. ม. 867 วรรค 1
อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐาน
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือ
ฝ่ายท่ีต้องรับผิดหรือลายมือช่ือตัวแทน
ของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้อง
ให้บังคับคดีหาได้ไม่
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2. กรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัย

ม. 8 การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบของกฎหมาย



5. ส่ง-รับกรมธรรม์ผ่าน e-mail

3. ช าระเบี้ยประกันภัย

45

ม. 22 และ ม. 23
ได้มีการส่ง – รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมือ่ใด

ม. 32 ผู้ให้บริการ e-Payment ได้รับ
อนุญาตตาม พ.ร.ฎ.ก ากับธุรกิจ e-Payment

ม. 10 กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีผล
เป็นต้นฉบับ 

4. ออกกรมธรรม์ประกันภัย

ม. 9 การยืนยันตัวตนของผู้รับประกันภยั
ที่มีผลเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น Username/password หรือการ 
click ยืนยันผ่านทาง e-mail

ป.พ.พ. ม. 867 วรรค 2
ใหส้่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยอันมีเนื้อความ
ต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้
เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง
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