
       31  ตุลาคม  2544 

เรียน   ผูจัดการ 
 สถาบันผูใชบริการบาทเนต 1/

ที่ สรช.(03)ว.  230/2544  เร่ือง  การดําเนินการตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Service) 
พ.ศ. 2544 

 ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดจดัใหมกีารประชุมชี้แจงรางระเบียบธนาคาร
แหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต  พ.ศ. 2544  และการดําเนนิการเกีย่วกับเอกสารตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของเอกสารตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดาน
การเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Service) พ.ศ. 2544  และตามระเบยีบธนาคาร
แหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต พ.ศ. 2544   ที่ผูใชบริการบาทเนตตองดําเนินการกอน
การใชงานระบบบาทเนต/2  เมื่อวันที่ 18 และ 22 ตุลาคม 2544   นั้น 

  สายระบบการชําระเงินไดสงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการ
ใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Service) พ.ศ. 2544  และเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพรอมนี้   

เพื่อใหการเตรยีมการกอนใชงานระบบบาทเนต/2  เปนไปอยางรวดเรว็ยิ่งขึ้น             
สายระบบการชําระเงินจึงใครขอความรวมมือจากสถาบันทานในการดําเนินการจัดทําหนังสือแสดง
ความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (แบบฟอรม E-1) หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจ
ลงนามแตงตั้ง Certifier (แบบฟอรม E-2)  และหนงัสือแตงตั้ง Certifier (แบบฟอรม E-3)  จัดสงให
สายระบบการชําระเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย  ภายในวันศกุรที่  9 พฤศจิกายน  2544  ทั้งนี้ใน
การทําหนังสือแตงตั้ง Certifier  ใหทาน Link มาที่  http://webserv  ซ่ึงใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
ดวย  จักขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) เสาวณี สุวรรณชีพ 

            (นางเสาวณี  สุวรรณชีพ) 
                                       ผูอํานวยการอาวุโส สายระบบการชําระเงิน 

                                                                                             ผูวาการ แทน 

ส่ิงที่สงมาดวย  ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธี 
             อิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544  และเอกสาร 
                          ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

สายระบบการชําระเงิน 
โทร.0-2283-5078, 0-2283-5056  โทรสาร0-2282-7717 - 8 
1/เฉพาะสถาบันที่ยังไมไดเปนผูใชบริการ EFS  
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http://webserv/


ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Financial Services)  
พ.ศ. 2544 

- - - - - - - - - 
 โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดนาํระบบการสื่อสารดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส มาใช
ในการใหบริการแกสถาบันการเงิน ซ่ึงมีอยูแลวหรือจะจดัใหมีขึ้นในอนาคต ในการนี้ หากมีกรณีที่
จะตองทําธุรกรรมระหวางกนัขึ้นจะกอใหเกิดความผูกพนักันทางสัญญาก็จําเปนตองจัดใหมีระบบ
และกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและสงขอมูลระหวางกนั โดยกําหนดหลักการ          
มาตรฐานขั้นต่าํวาประการแรกจะตองยืนยันไดวาผูใชบริการคือผูใด   ประการที่สองขอความที่สง
มานั้นเปนขอความที่แทจริง   ประการที่สาม ณ จุดใดจดุหนึ่งผูใชบริการจะไมสามารถยกเลิก           
เพิกถอนขอความที่ตนสงได   และประการที่ส่ีมีกระบวนการทางเทคนคิที่ทําใหตรวจสอบการสง
และรับขอความได  ธนาคารแหงประเทศไทยจึงวางระเบยีบไวดังตอไปนี้ 
 

ลักษณะ 1 
ความทั่วไป 

 
 ขอ 1  ในระเบยีบนี ้
              “ ธปท.”   หมายถึง  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 “ ผูใชบริการ ” หมายถึง  สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไดรับอนุญาต
จาก ธปท. ใหใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 
 “ บริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ” หมายถึง ระบบบริการสื่อสาร 
ขอความดวยวธีิอิเล็กทรอนิกส  ในการทําธุรกรรมดานการเงินระหวาง ธปท. กับผูใชบริการ ตามที่ 
ธปท. กําหนด   
 “ บริการดานการเงิน ” หมายถึง   

 (1)  บริการดานระบบการชําระเงิน 
 (2)  บริการดานเงินฝากและตราสารหนี้ 
 (3)  บริการดานตลาดการเงนิ 
  “ คอมพิวเตอรแมขาย ”  หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอรของ ธปท.  
 “ คอมพิวเตอรลูกขาย ”  หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอรของผูใชบริการ  
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 “ ชุดคําส่ังของ ธปท. ”  หมายถึง ชุดคําส่ังสําหรับคอมพิวเตอรลูกขายที่ ธปท. 
จัดหาใหผูใชบริการ  
 “ กระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและสงขอมูลระหวางกัน ”  
หมายถึง  กระบวนการในการบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสที่ ธปท.จัดใหมีขึ้นเพื่อ 
               (1)  ยืนยนัวาขอความที่ผูใชบริการหรือ ธปท. ไดสงผานบริการดานการเงิน 
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเปนขอความของผูใชบริการหรือของ ธปท. จริง   อีกทั้งสามารถทําการพิสูจน
ตัวตน (authentication) และยนืยันวาผูปฏิบัติงานในบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเปน
บุคคลที่ไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานจริง 
            (2)  ยืนยนัวาขอความที่ ผูใชบริการหรือ ธปท. ไดรับผานบริการดานการเงิน
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเปนขอความเดยีวกบัที่ผูใชบริการหรอื ธปท.ไดสงจริง และปองกันมิใหบุคคล
อ่ืนที่ไมเกีย่วของลวงรูขอมูลที่แทจริงในการรับและสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรแมขายกับ
คอมพิวเตอรลูกขาย 
  (3)  กําหนดเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซ่ึงทั้ง ธปท. และผูใชบริการไมสามารถ 
ยกเลิก เพิกถอนขอความที่ตนสงไปได 
              (4)  มีระบบการบันทึกหลักฐาน (log file) เกี่ยวกับขอมูลหรือขอความที่รับสง
ในแตละบริการ  ใชตรวจสอบความครบถวนของจํานวนรายการที่สงผานบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกสได 
          “ ผูมีอํานาจลงนาม ”  หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูใชบริการ ที่จะ
เปนผูกําหนดหรือเพิกถอนตัวบุคคลที่จะทําหนาที่เปน ผูรับรอง (Certifier) ในบริการดานการเงิน
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 
  “ ผูรับรอง (Certifier) ” หมายถึง  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจลง
นามใหเปนผูกาํหนดหรือเพกิถอนผูปฏิบัติงาน(Officer) ในบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  
            “ ผูปฏิบัติงาน (Officer) ” หมายถึง  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก ผูรับรอง 
(Certifier) ใหเปนผูปฏิบัติงานในบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนกิส 
  “ มาตรการรักษาความปลอดภัย ” หมายถึง  มาตรการในการปองกันมิให
บุคคลซึ่งไมไดรับมอบหมายเขาใชคอมพวิเตอรลูกขาย 
  “ คูมือการใชงาน ”  หมายถึง คูมือการใชงานบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกสที่ ธปท. จัดหาใหผูใชบริการ 
 
 ขอ 2  ระเบียบนี้เปนระเบยีบกลางครอบคลุมการใหบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกสทั้งหลายทั้งปวง ผูประสงคจะใชบริการจะตองตกลงที่จะผูกพันตามระเบียบนี้กอน
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และเมื่อ ธปท. เปดใหบริการในแตละเรื่องหรือประเภทแลว ธปท. จะออกระเบียบเฉพาะเรื่องขึ้น 
ซ่ึงหากผูใชบริการไดใชบริการในแตละเร่ืองหรือประเภทบริการใดแลว ถือวาผูใชบริการยอม            
ผูกพันตนตามระเบียบที่ออกมาใชเฉพาะเพือ่การนั้นดวย   
 ผูที่ประสงคจะขอใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบนี้ใหทํา
หนังสือแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ตามแบบที่แนบ  
 
 ขอ 3  ผูที่ประสงคจะออกจากการเปนผูใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  
ใหมีหนังสือแจงให ธปท. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  เมื่อพนกําหนดเวลา ดังกลาว ให
ผูใชบริการเปนอันพนจากการเปนผูใชบริการตามระเบียบนี้  
 
 ขอ 4  ธปท. เปนผูจัดหาชดุคําส่ังของ ธปท. และคูมือการใชงานใหแกผูใชบริการ 
และในกรณีที ่ธปท. เปล่ียนแปลงชุดคําส่ัง ใหผูใชบริการขอรับชุดคําส่ังใหมตามวิธีการและเงื่อนไข
ที่ ธปท. กําหนด 
 
 ขอ 5  ธปท. จะกําหนดเวลาทําการของบริการดานการเงนิดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส และ
อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทําการไดตามที่เหน็สมควร โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบในเวลาอันควร  
การกําหนดเวลาเปนชั่วโมงหรือส้ันกวาชัว่โมงใหถือเอาเวลาที่ปรากฏตามคอมพิวเตอรแมขาย 
  
 ขอ 6  ผูใชบริการใดไมปฏิบตัิตามระเบียบนี้หรือขอกําหนดที่ออกตามระเบียบนี้ 
หรือมีพฤติการณแหงการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสยีหายแกระบบการใหบริการหรือแก
ประโยชนสวนรวมประการอื่น   ธปท.อาจระงับการใหใชบริการดานการเงินเปนการชั่วคราวหรือ
ตลอดไปอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได  การพิจารณาของ ธปท. ใหเปนที่สุด 
 
 ขอ 7  ธปท.จะรับผิดในความเสียหายเชนตามปกติที่เกิดจากการกระทําของ                 
ธปท. เวนแต ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังตอไปนี ้
  (1) ความเสียหายที่เกิดขึน้จากพฤติการณพเิศษ หรือ 
  (2) ความเสียหายที่เกิดขึน้จากความบกพรองทางเทคนิคของคอมพิวเตอรแมขาย  
ไมวากรณีใด ๆ หรือ              
 (3) ความเสยีหายที่เกิดจากสิ่งหรือระบบซึ่งไมไดอยูในความควบคุมของ ธปท. หรือ 
  (4) เพราะเหตสุุดวิสัย 
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 ขอ 8  ผูใชบริการตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. 
กําหนด 
 

ลักษณะ 2 
สิทธิและหนาท่ีของผูใชบริการ 

 
 ขอ 9  ผูใชบริการรับรู เขาใจและยอมรับในประสิทธิภาพ ขอบเขตความสามารถ             
และขอจํากดัของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับสงขอมูลหรือขอความระหวางกัน และ
ยอมรับวาบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอสําหรบัปองกันความ
ผิดพลาดและการทุจริตตาง ๆ แลว  ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเตมิกระบวนการ
เพื่อความปลอดภัยในบริการดานการเงินตามที่เห็นสมควร 
 
 ขอ 10  ผูใชบริการตองจัดหาคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณอ่ืน ๆ และชุดคําส่ังตามที่ 
ธปท. กําหนด 
 
 ขอ 11  ผูใชบริการตองดําเนนิการเกีย่วกับคอมพิวเตอรลูกขายซึ่งใชกับระบบบริการ
ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 
 (1)  เชื่อมโยงคอมพิวเตอรลูกขายกับคอมพิวเตอรแมขายเพื่อการใชบริการดาน 
การเงิน 
 (2)  ดูแลรักษาคอมพิวเตอรลูกขายใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดเวลา 
 (3)  จัดใหคอมพิวเตอรลูกขายมีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ธปท. อาจกําหนดมาตรฐานตามที่เหน็สมควรก็ได 
 
 ขอ 12  ผูใชบริการตองปฏิบัติตามพิธีปฏิบัติ คูมือการใชงานและแนวทางการ               
ปฏิบัติงานที่ ธปท. กําหนด ในกรณีที่พิธีปฏิบัติ คูมือการใชงานและแนวทางการปฏิบตัิงานขัด          
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหถือวาระเบียบนีเ้ปนใหญและใหปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 
 ขอ 13  ผูใชบริการตองจัดใหมีแผนสํารองตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปเมื่อ          
มีเหตุที่ทําใหไมสามารถใชบริการดานการเงินตามปกติได 
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 ขอ 14  ผูใชบริการตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุม 
ภายในตามมาตรฐานที่ยอมรบัโดยทั่วไป 
 
 ขอ 15  ผูใชบริการตองรักษาไวเปนความลับซึ่งกระบวนการเพื่อความปลอดภัยใน
การใชบริการดานการเงิน ชุดคําส่ังของธนาคาร คูมือการใชงาน เวนแตเปนการเปดเผยเทาที่จําเปน
เพื่อประโยชนในการ 
ปฏิบัติงาน     
 ผูใชบริการตองเก็บรักษาขอมูลอันเกี่ยวเนือ่งดวยกระบวนการเพื่อความปลอดภัยใน
การใชบริการดานการเงิน ชุดคําส่ังของธนาคาร และคูมือการใชงานมิใหสูญหาย 
 ในกรณีที่มีการเปดเผยหรือสูญหาย ผูใชบริการตองแจงให ธปท. ทราบโดยพลัน 
 
 ขอ 16   ผูใชบริการอาจขอให ธปท. ระงับการใหบริการแกตนเปนการชั่วคราว         
ภายใตหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที ่ธปท.กําหนด แตตองรับผิดชอบในขอความที่ไดสงใหกบั 
ธปท.  และ ธปท. ไดรับกอนที่ ธปท. จะระงับการใหบริการ 
 
 ขอ 17  ผูใชบริการอาจขอชุดคําส่ังของ ธปท.    คูมือการใชงานชุดใหมไดตาม            
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด 
 
 ขอ 18  ในกรณีที่คอมพิวเตอรแมขายขัดของ คอมพิวเตอรลูกขายขัดของ หรือการ 
ส่ือสารระหวางคอมพิวเตอรแมขายและคอมพิวเตอรลูกขายขัดของไมวา ธปท. จะแจงให
ผูใชบริการทราบ หรือผูใชบริการแจงให ธปท. ทราบ แลวแตกรณี  ใหผูใชบริการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการประเภท
นั้น ๆ 
 
 ขอ 19  หามมิใหผูใชบริการแกไขชุดคําส่ังของ ธปท. 
 
 ขอ 20  ผูใชบริการตองยินยอมและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ ธปท. ใน
การตรวจสอบคอมพิวเตอรลูกขาย มาตรการรักษาความปลอดภัย ระบบการควบคุมภายใน เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ และอ่ืน ๆ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร 
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 ขอ 21  ผูใชบริการจะตองชีแ้จงหรือมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดใหแก ธปท. 
เมื่อ ธปท. ขอความรวมมือ 
 
 ขอ 22  ผูใชบริการตองเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตามที ่ธปท. กําหนด 
 

ลักษณะ 3 
การเขาใชระบบบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 

 
 ขอ 23 ในการขอใชระบบบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้
 (1) ใหผูใชบริการทําหนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ตามแบบที่ ธปท. กําหนด เพื่อ
ทําหนาที่กําหนดหรือเพกิถอนบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผูรับรอง (Certifier) ระบบบริการดานการเงิน
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 
 (2) ใหผูมีอํานาจลงนามทําหนังสือแตงตั้งผูรับรอง (Certifier) ตามแบบที่ ธปท. 
กําหนด 
 (3) ใหผูรับรอง  (Certifier ) ทําหนังสือ แตงตั้งผูปฏิบัติงาน (Officer)  ตามแบบที่ 
ธปท. กําหนด  

การเพิกถอนตวับุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามขอ 23 (2) หรือขอ 23 (3) ขางตนให
สถาบันการเงินทําหนังสือ ตามแบบที่ ธปท. กําหนด 
 
 ขอ 24  ธุรกรรมใด ๆ ที่เกีย่วของในระบบบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  
ที่เกิดจากการกระทําของผูมีอํานาจลงนาม ผูรับรอง หรือผูปฏิบัติงานใหถือเปนการกระทําของ
ผูใชบริการซึ่งมีผลบังคับตามระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 

ลักษณะ 4 
ระบบการใหขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส

 
 ขอ 25  ธปท. อาจใหขอมูลขาวสาร เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริการที่ 
ธปท. จัดใหมขีึ้นในระบบบริการดานการเงินใหแกผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
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 ขอ 26  ธปท. ไดมีบริการการติดตอส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระหวาง 
ธปท. กับผูใชบริการ  เพื่อใชในการติดตอประสานงานในกรณีตาง ๆ เพิ่มเติม  โดยบริการดังกลาว
ถือเปนบริการเสริมที่ผูใชระบบจะสามารถเลือกใชหรือไมก็ได 
 
 ขอ 27  ในการใหขอมูลขาวสารหรือการติดตอส่ือสารขางตน ผูใชบริการควรสง
เฉพาะขอความที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติเทานัน้และผูใชบริการตองรับผิดชอบใน
ขอความที่ตนสงดวย  ทั้งนี ้ผูใชบริการจะสงขอความที่มีลักษณะเปนรหัสลับหรือขอความที่ขัดตอ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไมได 
 
               ขอ 28  ในการที่ผูใชบริการขอให ธปท. ประกาศขอความแกผูใชบริการทั้งหลายของ
บริการดานการเงิน  ผูใชบริการตองปฏิบัติตามวิธีการที ่ธปท. กําหนด และตองรับผิดชอบในความ                
เสียหายที่อาจเกิดจากขอความที่ขอใหประกาศนั้น  ทั้งนี ้ธปท. สงวนสิทธิที่จะออกประกาศในเวลา
ใดตามที่เห็นสมควร  หรือไมดําเนินการใหถาเห็นวาไมเหมาะสมก็ได 
 

ลักษณะ 5 
อนุญาโตตุลาการ 

 
 ขอ 29  ในกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้น  ใหนําเรื่องสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 

การพิจารณาและชี้ขาดขอพพิาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
 
 ขอ 30  ให ธปท. และผูใชบริการตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละหนึ่งคน  และให
อนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกันตั้งบุคคลภายนอกอีกหนึ่งคนเปนอนุญาโตตุลาการคนกลาง 
 

ลักษณะ 6 
การระงับไปแหงการใชบริการ 

 
 ขอ 31  ธปท. อาจระงับการใหบริการดานการเงิน บางบริการหรือทุกบริการ ในเวลา
ใดก็ไดตามแต ธปท. เห็นสมควร โดย ธปท. จะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 
 
 ขอ 32 ในกรณทีี่การใชบริการบางประเภทหรือทุกประเภท เปนอันตองระงับไป  
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ผูใชบริการตอง 
  (1) มอบชุดคําส่ังของ ธปท.  คูมือการใชงาน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ ธปท.  กําหนด
คืนใหแก ธปท. 
  (2) ทําลายชุดคําส่ังของ ธปท. ที่ไดบรรจลุงในคอมพิวเตอรลูกขายของผูใชบริการ 
  (3) รักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ แมวาการใชบริการจะระงับไปแลว
ก็ตาม 

 
ลักษณะ  7 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ขอ 33  ชุดคําส่ังของ ธปท.  คูมือการใชงานและแนวทางการปฏิบัติงานเปนทรัพยสิน
ของ ธปท. 
 
 ขอ 34  ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไข  เพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงระเบียบนีไ้ดตาม
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 
 
 ขอ 35  ถามีปญหาใด ๆ เกีย่วกับการตีความตามระเบียบหรือประกาศหรือขอกําหนด
ใดที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเปนผูวินจิฉัยช้ีขาด 
 
 ขอ 36  ใหถือวาผูใชบริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขอกําหนดอื่นใดที่
ออกตามระเบยีบนี้ ตลอดจนคําวินิจฉยัของ ธปท. ตามขอ 35 หรือคําวินจิฉัยของอนุญาโตตุลาการ 
                        คําวินิจฉยัของ ธปท. ตามขอ 35 มีผลผูกพันอนุญาโตตลุาการที่จะชี้ขาดตัดสิน
แตกตางเปนอยางอื่นไมได  ผูใชบริการตกลงยินยอมตามนี้ และตองแจงใหอนุญาโตตุลาการทราบ
กอนพจิารณาชี้ขาด 
 
                       ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  3  กันยายน  2544 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ ณ วนัที่  3  กันยายน  2544 
 

(ลงชื่อ) ปรีดิยาธร เทวกุล 
             (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ) 
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        ผูวาการ 
       ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
หนังสือแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 

       ทํา
ที่………………………………………… 

     วันที…่………………………………. 

  ขาพเจา…………………………………………(ช่ือ
ภาษาอังกฤษ……………….……… 
……………………………………..) ไดอานระเบยีบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบรกิารดาน
การเงิน ดวยวธีิอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.  2544 ลงวันที่ ....................................................แลว  เขาใจ
เนื้อความโดยตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชนและผูกพนัตนจากระเบียบดังกลาว ซ่ึง
เปนระเบยีบกลาง และยอมเขาผูกพันตนตามระเบียบเฉพาะเรื่องสําหรับการใชบริการเฉพาะดานหรือ
ประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมตีอไป จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบดังกลาวขางตน
และที่จะแกไขเพิ่มเติมภายหนาทุกประการ                                              

 ขาพเจาขอใหคํามั่นสัญญาตอธนาคารแหงประเทศไทยวาจะไมเพิกถอนความตกลง
ตามหนังสือนี้ เวนแตกรณีจะเปนไปตามระเบียบหรือไดรับความเหน็ชอบจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนหนังสือ 

 

     ลงลายมือช่ือ……………………………………. 
                                                 (……………………………………) 
      ผูใชบริการ 

     ลงลายมือช่ือ……………………………………. 
                                                   (……………………………………) 
     ผูมีอํานาจลงนาม 

                                       เพื่อ………………………………………. 
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หมายเหต ุใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัว และหนังสือจด
ทะเบียนพาณชิย 
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หนังสือแตงตัง้ผูมีอํานาจลงนามแตงตั้ง Certifier 
 

                                                                                                ทําที่ ……………………………….. 
                                                       วันที่ ……………………………… 
 

  ตามหนังสือแสดงความตกลงขอใชบริการ ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสของ
ขาพเจา…………………............          ลงวันที…่…………………............…ซ่ึงไดตกลงผูกพันตน
กับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบรกิารดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 นัน้ 

 ตามขอ 23 ของระเบียบขางตน ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามรายชื่อใน
หนังสือนี้เปน “ผูมีอํานาจลงนาม” แตงตั้งและเพิกถอนผูรับรอง (Certifier) ซ่ึงจะทําหนาที่แตงตั้ง
และเพกิถอนผูปฏิบัติงาน (Officer) แทนขาพเจาได   

1.   
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ตัวอยางลายมอืช่ือ 1 ตัวอยางลายมอืช่ือ 2 โทรศัพท 

     
     
     
 
 การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และ
ขาพเจาจะไมเพิกถอนการมอบอํานาจตามหนังสือนี้  เวนแตมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูรับมอบอํานาจขาพเจาจะแจงใหธปท.ทราบลวงหนาเปนหนังสือ 

  ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที…่…………………….เปนตนไป 
โดยใหทดแทนหนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี ้
 
                                                   ลงลายมือช่ือ…………………………….  
                                                    (……………….ผูใชบริการ…………….) 

         
 
หมายเหต ุใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัว และตดิอากร 
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ธนาคาร…...................      Reference#    เลขที่บัตร
ประจําตัว

    ขอใบรับรองใหม 

    ตออายุใบรับรอง 

หนังสือแตงตัง้ Certifier

วันที.่................................................................... 

ตามที่                                                ไดแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส นั้น  

ตามระเบียบระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ 2544 ขอ 23 (2)  ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตาม
รายละเอียดขอมูลตอไปนี้เปน Certifier ของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  

ช่ือภาษาอังกฤษ  Visanu Chuankasem 

ช่ือภาษาไทย  วิษณุ ชวนเกษม 

เลขที่บัตรประจําตัว  3100202355687 

E-mail Address  visanuc@bot.or.th

Hashed Value  B98B59850303297EEF1BAA5BD7C646C2 

ตัวอยางลายมอืช่ือ   

ตัวอยางลายมอืช่ือ   

 
ขอความที่เกิดจากการใชบริการที่ลงนามดวย ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital 

Signature) ของบุคคลนี้มีผลผูกพันเชนเดียวกันกับการลงนามดวยลายมอืช่ือของบุคคลนี้ ทั้งนี้การ
รับรองนี้มีผลตั้งแตวนัที่                                            เปนตนไป  

 
ลงลายมือช่ือ…………………………….  
(………ผูมีอํานาจลงนามแตงตั้ง Certifier..)

   
หมายเหต ุใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร และแนบสําเนาบตัรประจําตัว 

สรชว70-กส65113-25441101 
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ธนาคาร…...................      Reference#    เลขที่บัตร
ประจําตัว

    ขอใบรับรองใหม 

    ตออายุใบรับรอง 

หนังสือแตงตัง้ Officer

วันที.่................................................................... 

ตามที่                                                ไดแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส นั้น  

ตามระเบียบระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ 2544 ขอ 23 (3) ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตาม
รายละเอียดขอมูลตอไปนี้เปน ผูปฏิบัติงาน(Officer) ของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  

ช่ือภาษาอังกฤษ  Visanu Chuankasem 

ช่ือภาษาไทย  วิษณุ ชวนเกษม 

เลขที่บัตรประจําตัว  3100202355687 

E-mail Address  visanuc@bot.or.th

Hashed Value  B98B59850303297EEF1BAA5BD7C646C2 

ตัวอยางลายมอืช่ือ   

ตัวอยางลายมอืช่ือ   

 
ขอความที่เกิดจากการใชบริการที่ลงนามดวย ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 

ของบุคคลนี้มีผลผูกพันเชนเดียวกันกับการลงนามดวยลายมือช่ือของบุคคลนี้ ทั้งนี้การรับรองนี้มีผล
ตั้งแต 
วันที่                                            เปนตนไป  
 

ลงลายมือช่ือ…………………………….  
(……………Certifier ………………..)  

หมายเหต ุใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร และแนบสําเนาบตัรประจําตัว 
 

สรชว70-กส65113-25441101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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ตัวอยาง 
แบบฟอรม E-1 

หนังสือแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 

ทําที่……………(ชื่อสถาบัน) …………… 

     วันที…่………………………………. 

  ขาพเจา……………(ชื่อสถาบัน-ภาษาไทย) ……(ช่ือ สถาบันภาษาอังกฤษ……… 
………………………………..) ไดอานระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงิน 

ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.  2544 ลงวันที่ ...... 3 กันยายน 2544…….......................แลว  เขาใจเนื้อ 
ความโดยตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชนและผูกพันตนจากระเบยีบดงักลาว ซ่ึงเปน
ระเบียบกลาง และยอมเขาผูกพันตนตามระเบียบเฉพาะเรื่องสําหรับการใชบริการเฉพาะดานหรือ
ประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมตีอไป จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบดังกลาวขางตนและ
ที่จะแกไขเพิ่มเติมภายหนาทกุประการ                                              

 ขาพเจาขอใหคํามั่นสัญญาตอธนาคารแหงประเทศไทยวาจะไมเพิกถอนความตกลง
ตามหนังสือนี้ เวนแตกรณีจะเปนไปตามระเบียบหรือไดรับความเหน็ชอบจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนหนังสือ 

 

      ลงลายมือช่ือ…(ผูมีอํานาจลงนาม)…………. 
    (……………………………………) 
       ผูใชบริการ 

    เพื่อ…(สถาบนั)……………………. 
หมายเหต ุใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู 
ลงนามทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมแนบหนังสือจดทะเบียนกระทรวงพาณิชยมา
ดวย (เพื่อใชตรวจสอบลายมอืช่ือ)  
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ตัวอยาง 
แบบฟอรม E-2 

หนังสือแตงตัง้ผูมีอํานาจลงนามแตงตั้ง Certifier 

                                                                                                ทําที่ …………(ชื่อสถาบัน)…….. 
                                                       วันที่ ……………………………… 
 

  ตามหนังสือแสดงความตกลงขอใชบริการ ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสของ

ขาพเจา……(ชื่อสถาบัน)......ลงวันที…่……(ตาม E-1)…............…ซ่ึงไดตกลงผูกพนัตนกับยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส            
พ.ศ. 2544 นั้น 

 ตามขอ 23 ของระเบียบขางตน ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามรายชื่อใน
หนังสือนี้เปน “ผูมีอํานาจลงนาม” แตงตั้งและเพิกถอนผูรับรอง (Certifier) ซ่ึงจะทําหนาที่แตงตั้ง
และเพกิถอนผูปฏิบัติงาน (Officer) แทนขาพเจาได    

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ตัวอยางลายมอืช่ือ 1 ตัวอยางลายมอืช่ือ 2 โทรศัพท 
     
     
     
 
 การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และ
ขาพเจาจะไมเพิกถอนการมอบอํานาจตามหนังสือนี้  เวนแตมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคล         
ผูรับมอบอํานาจขาพเจาจะแจงใหธปท.ทราบลวงหนาเปนหนังสือ 

  ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที…่…………………….เปนตนไป 
โดยใหทดแทนหนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี ้
 
                                                                             ลงลายมือช่ือ………(ผูมีอํานาจลงนาม)………….  
                                                                                    (………………………………..) 
                ผูใชบริการ 
หมายเหต ุใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจทกุคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตองพรอมติดอากรแสตมป (จํานวน 30 บาท) 
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