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แนวปฏิบัตธิ นำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลกลำง (Central Web Service หรือ CWS)
เพื่อสนับสนุน Digital Factoring Ecosystem
1. เหตุผลในกำรออกแนวปฏิบัติ
ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุม่ ธุรกิจที่มีความสาคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า SMEs ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งรวมถึง
สินเชื่อแก่ SMEs โดยการรับซือ้ รับโอนลูกหนีท้ างการค้าจากลูกค้าหรือทีเ่ รียกว่าธุรกิจแฟ็กเตอริง เนื่องจาก
สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง ยังคงมีความ
กังวลในการให้สินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริงเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใบแจ้งหนีท้ างการค้า (invoice)
ที่ลูกค้านามาใช้ขอสินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริงนั้นได้มีการนาไปใช้ขอสินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริงกับ
สถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่น (double financing) แล้วหรือไม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผลักดันให้มโี ครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทาธุรกรรมสินเชื่อที่ใช้
ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสารสาคัญในการพิจารณาให้สนิ เชื่อและสัญญาแฟ็กเตอริง โดยได้จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ซึ่งสถาบันการเงิน ผูป้ ระกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน และผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง สามารถตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้ทางการค้าของลูกค้าได้
ก่อนที่จะส่งมอบเงินแก่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหา double financing
อีกทั้งจะช่วยให้สถาบันการเงิน ผูป้ ระกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
มีความมั่นใจในการให้สินเชื่อมากขึ้น ซึง่ จะส่งผลให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยขับเคลือ่ นระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในระบบสถาบันการเงิน อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับภาค
ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้นนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดูแลระบบในระยะแรก เพือ่ ให้
มั่นใจได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอ และได้ออกแนวปฏิบัตินี้เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์สาหรับการถือปฏิบัติ
ในการใช้ระบบฐานข้อมูลกลางทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ขอบเขตกำรใช้แนวปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสารสาคัญใน
การพิจารณาให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริง และ
ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสาร
สาคัญ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวปฏิบัตินี้ และได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service) แล้ว

-23. เนื้อหำ
3.1 คำจำกัดควำม
ในแนวปฏิบัตินี้
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
“ผู้ใช้ระบบ” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Web Service)
“ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เว็ปไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
อื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน
“ธุรกิจแฟ็กเตอริง” หมายความว่า ธุรกิจทีล่ ูกค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้าภายในประเทศให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง โดยผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงนั้นตกลงจะให้สินเชื่อซึ่งรวมถึงการรับทีจ่ ะดาเนิน
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
(1) บริหารบัญชีลูกหนี้
(2) เรียกเก็บหนี้ทางการค้า
(3) รับความเสี่ยงในหนี้ทลี่ ูกหนี้ของลูกค้าผิดนัด
ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงอื่น
ซึ่งรับโอนหรือตกลงทีจ่ ะรับโอนหนี้ทางการค้าจากผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงตามวรรคหนึ่งและรับทีจ่ ะ
ดาเนินการตาม (1) (2) หรือ (3) ของวรรคหนึ่งด้วย
“สัญญาแฟ็กเตอริง” หมายความว่า สัญญาที่ทาขึ้นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงฝ่ายหนึ่ง
กับลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่ง โดยลูกค้าตกลงโอนและผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงตกลงรับ โอนหนี้ทางการค้าทีล่ ูกค้ามี
สิทธิเรียกร้องเหนือลูกหนี้ เพื่อดาเนินธุรกรรมภายใต้ธุรกิจแฟ็กเตอริง และให้หมายความรวมถึงกรณีที่
ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงรับโอนหรือตกลงที่จะรับโอนหนีท้ างการค้าจากผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง อื่นมาอีก
ทอดหนึ่งด้วย
“ลูกค้า” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกหนี้และมีสิทธิได้รบั ชาระหนี้
สาหรับจานวนหนี้ทางการค้าจากลูกหนี้ โดยให้หมายความรวมถึงผู้ขอสินเชื่อโดยใช้ใบแจ้งหนีท้ างการค้าเป็น
เอกสารสาคัญในการพิจารณาขอสินเชื่อด้วย
“ลูกหนี้” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้าและมีหน้าที่ต้องชาระหนี้อัน
เนื่องมาจากหนี้ทางการค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งต่อมาลูกค้าได้โอนสิทธิการรับชาระหนีท้ างการค้านั้นให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจแฟ็กเตอริงตามสัญญาแฟ็กเตอริง
“หนี้ทางการค้า” หมายความว่า เงินค่าสินค้าหรือบริการทีล่ กู หนี้ต้องชาระให้แก่ลูกค้าอัน
เนื่องมาจากการขายสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขายสินค้าหรือบริการที่มีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
(letter of credit: L/C)
“ระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service)” หมายความว่า ระบบงานที่เป็นฐานข้อมูล
กลางให้ผู้ใช้ระบบที่ได้รับอนุญาตสามารถเชื่อมต่อเพื่อนาส่งข้อมูลบางส่วนทีส่ าคัญของใบแจ้งหนีท้ างการค้า
เพื่อจัดเก็บ และสามารถตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้ทางการค้าดังกล่าวได้
“CWS” หมายความว่า ระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service)

-3“คอมพิวเตอร์แม่ข่าย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของ CWS ของ ธปท.
“คอมพิวเตอร์ลกู ข่าย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ระบบที่เชื่อมต่อกับ CWS
3.2 วัตถุประสงค์ของ CWS
CWS เป็นระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนที่สาคัญของใบแจ้งหนีท้ างการค้า
ที่ลูกค้านามาใช้ขอสินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริงกับผู้ใช้ระบบทีเ่ ป็นผู้ให้สินเชื่อหรือผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
แต่ละรายเพื่อการตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ทางการค้าใดได้มีการนาไปใช้ขอสินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริงแล้ว
หรือไม่ โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจให้สินเชื่อหรือทาสัญญาแฟ็กเตอริง
เท่านั้น การตัดสินใจทางธุรกิจยังคงเป็นของผู้ใช้ระบบทุกประการ
ทั้งนี้ CWS ทาหน้าทีเ่ พียงจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบ และให้ข้อมูลเพือ่ การตรวจสอบ
ตามที่กาหนดในวรรคแรกเท่านั้น ธปท. ไม่มหี น้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล
ดังกล่าว รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นกับผู้ใช้ระบบหรือบุคคลใด ๆ จากการนา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
3.3 คุณสมบัติของผู้ใช้ระบบ
ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสารสาคัญ
ในการพิจารณาให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริง หรือ
ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสาร
สาคัญ ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(2) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(3) เป็นสมาชิกสมาคมไทยผูป้ ระกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
(4) อื่น ๆ ตามที่ ธปท. พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี
นอกจากนี้ ผูป้ ระสงค์จะใช้ระบบดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายอีกด้วย
3.4 กำรขอใช้ CWS
ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ใช้ระบบ ต้องยื่นหนังสือแสดงความตกลงใช้ CWS ต่อ ธปท. พร้อมเอกสาร
ประกอบตามเอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัตินี้ และได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อนใช้ CWS
3.5 หลักเกณฑ์กำรใช้ CWS
3.5.1 กำรรับและส่งข้อมูลระหว่ำงผู้ใช้ระบบกับ CWS
การรับและส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ระบบและ CWS ให้ดาเนินการในรูปแบบของ Application
Programming Interface (API) ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ ธปท. กาหนดในคู่มือการใช้งาน CWS1
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-4ผู้ใช้ระบบสามารถส่งข้อมูลบางส่วนทีส่ าคัญของใบแจ้งหนีท้ างการค้าเพื่อจัดเก็บไว้ใน CWS
หรือตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะใบแจ้งหนีท้ างการค้าที่ได้จัดเก็บดังกล่าวได้ โดยผู้ใช้ระบบสามารถส่ง
ข้อมูลใบแจ้งหนี้ทางการค้าดังกล่าวแยกเป็นรายฉบับหรือรวมหลายฉบับพร้อมกันก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประเภท
รูปแบบของข้อมูลในใบแจ้งหนีท้ างการค้าทีผ่ ู้ใช้ระบบจะส่งข้อมูลแก่ CWS ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ ธปท. กาหนดใน
คู่มือการใช้งาน CWS
ผู้ใช้ระบบสามารถขอเรียกข้อมูลจาก CWS ได้ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามที่ ธปท. กาหนดในคู่มอื การใช้งาน CWS
3.5.2 ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลใน CWS
CWS จะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบเพียงตลอดระยะเวลาที่ ธปท. เป็นผู้ดูแลระบบ
หรือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ CWS ได้รับข้อมูลดังกล่าว แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.5.3 วันและเวลำในกำรให้ใช้ CWS
วันและเวลาในการให้ใช้ CWS ให้เป็นไปตามที่ ธปท. กาหนดในคู่มือการใช้งาน CWS
โดย ธปท. อาจเปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติงานได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ซึ่ง ธปท. จะแจ้งให้ผู้ใช้ระบบทราบภายใน
เวลาอันสมควร
ทั้งนี้ เวลาที่ใช้อ้างอิงใน CWS ให้ถือตามเวลาทีป่ รากฏที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ธปท. และ
ถือเป็นทีส่ ุด
3.5.4 กำรประสำนงำน
ธปท. จะแสดงรายชื่อผู้ประสานงานของผู้ใช้ระบบและ ธปท. ผ่าน BOT Website
ทั้งนี้ ธปท. จะเป็นผู้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน CWS และคู่มอื BOT API โดยการขอรับ
คู่มือให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด
3.6 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของ ธปท. ในกำรให้ใช้ CWS
3.6.1 ธปท. ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จของข้อมูล
ใน CWS ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ
ความเสียหายที่เกิดจากสิ่งหรือระบบซึง่ ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ ธปท. ความเสียหายทีเ่ กิดจากพฤติการณ์
พิเศษ และเหตุสุดวิสัย
3.6.2 ธปท. มีสทิ ธิในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ หรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัตินี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ผู้ใช้ระบบทราบล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3.6.3 กรณีดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามที่ ธปท. วินิจฉัยชี้ขาด
(1) ปัญหาทางเทคนิคของ CWS
(2) ปัญหาการตีความและบังคับใช้ของแนวปฏิบัตหิ รือข้อกาหนดอื่นใดที่ออก
ตามแนวปฏิบัตินี้

-53.7 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของผู้ใช้ระบบ
3.7.1 ผู้ใช้ระบบตกลงผูกพันตามข้อกาหนดในแนวปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน และเอกสารแนบท้าย
แนวปฏิบัตนิ ี้ รวมถึงเอกสารอืน่ ที่ ธปท. จะกาหนดเพิม่ เติม โดยยินยอมในการเข้าร่วมทดสอบระบบ ประสิทธิภาพ
ขอบเขต และความสามารถของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและ/หรือส่งข้อมูล และยอมรับ
ในประสิทธิภาพ ขอบเขต และความสามารถของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและ/หรือส่งข้อมูล
และยอมรับว่า CWS มีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอสาหรับป้องกันความผิดพลาดและการทุจริตต่าง ๆ แล้ว
3.7.2 ผู้ใช้ระบบต้องจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมสาหรับใช้งาน CWS ทั้ง
สาหรับการปฏิบัติงานจริงและสาหรับเป็นชุดสารองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน ที่ให้เฉพาะผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงได้
ผู้ใช้ระบบต้องดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมของผู้ใช้ระบบข้างต้น
ดังต่อไปนี้
(1) เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ระบบกับ CWS อย่างต่อเนื่อง
(2) ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา
หรือให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของผู้ใช้ระบบ
(3) จัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ หรือตามที่วิธีปฏิบัติของผู้ใช้ระบบกาหนด
(4) จัดให้มีแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3.7.3 ผู้ใช้ระบบยินยอมและจะอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ ธปท. ในการตรวจสอบ
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบการควบคุมภายใน เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง และอื่น ๆ
ตามที่ ธปท. เห็นสมควร
3.7.4 ผู้ใช้ระบบต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้สง่ ข้อมูลบางส่วนที่สาคัญของใบแจ้งหนี้
ทางการค้าของลูกค้าเข้าสู่ CWS
3.7.5 ผู้ใช้ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลก่อนที่จะส่งเข้าสู่ CWS ตามที่วิธี
ปฏิบัติของของผู้ใช้ระบบกาหนด
3.7.6 ผู้ใช้ระบบต้องรักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ CWS
3.7.7 ผู้ใช้ระบบต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่ ธปท. กาหนด
3.7.8 ผู้ใช้ระบบต้องแจ้งต่อ ธปท. โดยไม่ชักช้า หากวิธีปฏิบัตใิ ด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแนวปฏิบัติ
ฉบับนี้ของผู้ใช้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3.8 กำรระงับกำรให้ใช้ CWS
การระงับการให้ใช้ CWS เกิดขึ้นได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้
3.8.1 กำรขอออกจำกกำรเป็นผู้ใช้ระบบ
กรณีผู้ใช้ระบบขอออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบ ให้ผู้ใช้ระบบแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท.
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
ธปท. จะพิจารณาผู้ใช้ระบบออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบตามเหตุผลและความจาเป็นของ
ผู้ใช้ระบบ โดย ธปท. อาจกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้ตอ้ งปฏิบัติด้วยก็ได้

-63.8.2 กำรระงับกำรให้ใช้ CWS ชั่วครำว
ธปท. อาจระงับการให้ใช้ CWS แก่ผู้ใช้ระบบเป็นการชั่วคราวกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้
(1) ผู้ใช้ระบบมีพฤติการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ CWS
(2) ผู้ใช้ระบบไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้ระบบตามแนวปฏิบัตินี้ข้อหนึ่งข้อใด
(3) คอมพิวเตอร์ลกู ข่ายหรืออุปกรณ์สาหรับการติดต่อเชื่อมโยงกับ CWS ของผู้ใช้ระบบ
เกิดขัดข้องและไม่สามารถส่งข้อมูลได้บ่อยครัง้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ระบบรายอื่น
(4) ธปท. ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ระบบไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติหนึ่งวิธีปฏิบัติใดที่ได้แจ้งไว้กับ ธปท.
(5) กรณีอื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร
3.8.3 กำรเพิกถอนกำรให้ใช้ CWS
ธปท. อาจเพิกถอนการให้ใช้ CWS แก่ผู้ใช้ระบบกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้
(1) ธปท. สั่งระงับการให้ใช้ CWS เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุผล ข้อ 3.8.2 (1) หรือ (2) หรือ
(3) หรือ (4) และผู้ใช้ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง หรือไม่สามารถเสนอแผนงานที่ชัดเจนสาหรับการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ ธปท. สัง่ ระงับการใช้ CWS ชั่วคราว หรือตามที่
ธปท. กาหนดเป็นอย่างอื่นกรณีมีเหตุจาเป็นอันควร
(2) ผู้ใช้ระบบขาดคุณสมบัติข้อหนึง่ ข้อใดตามข้อ 3.3 ของแนวปฏิบัตินี้
(3) ผู้ใช้ระบบมีพฤติการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้ CWS โดยรวม
(4) กรณีอื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร
3.8.4 กำรดำเนินกำรของ ธปท. และผู้ใช้ระบบ เมื่อมีกำรระงับกำรให้ใช้ CWS
เมื่อ ธปท. อนุญาตให้ออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบหรือสั่งเพิกถอนการให้ใช้ CWS ธปท.
จะลบชื่อผู้ใช้ระบบรายดังกล่าวออกจาก BOT Website และผู้ใช้ระบบรายดังกล่าวต้องดาเนินการต่อไปนี้
(1) ทาลายคู่มือการใช้งาน คู่มือ BOT API และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ ธปท. กาหนดให้ต้อง
ทาลาย ภายในเวลาที่ ธปท. กาหนด
(2) ตัดการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้ระบบกับ CWS
(3) รักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ CWS ต่อไป แม้ว่าการให้ใช้ระบบจะระงับไปก็ตาม
4. วันเริ่มใช้บังคับ
แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

เอกสำรแนบ 1
หนังสือแสดงควำมตกลงใช้ระบบฐำนข้อมูลกลำง (Central Web Service หรือ CWS)
ทาที่…......(ชื่อสถาบัน).........
วันที่ ..................................................................
ข้าพเจ้า....................................(ชื่อสถาบัน)...........................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ...................................(ชื่อสถาบัน).......................................ประสงค์จะใช้ระบบฐานข้อมูล
กลาง (Central Web Service หรือ CWS) ตามแนวปฏิบัตธิ นาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้
ระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) และข้อกาหนดทีอ่ อกตามแนวปฏิบัตดิ งั กล่าวที่ใช้
บังคับอยู่ขณะนี้และทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมหรือมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.
เป็นหนังสือ
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เอกสำรแนบ 2
เอกสำรประกอบหนังสือแสดงควำมตกลง
1. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนามทุกราย อย่างละ 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ
2. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รบั มอบอานาจ อย่างละ 1
ฉบับ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ้ำมี)
3. หนังสือรับรองจากหน่วยงานกากับดูแล (ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย) (ถ้ำมี)
4. หนังสือแสดงการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ถ้ำมี)
5. หนังสือแสดงความเป็นสมาชิกจากสมาชิกสมาคมไทยผูป้ ระกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (ถ้ำมี)
6. แผนการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย
เอกสารดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
6.1 รายละเอียดระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม ทัง้ ที่ใช้สาหรับปฏิบัติงานจริงและสาหรับเป็น
ชุดสารองเพือ่ รองรับกรณีฉุกเฉิน (เช่น ชื่อยีห่ ้อ/ชื่อรุ่น/ระบบปฏิบัตกิ าร/IP Address ของคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต) รวมถึงวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (เช่น การมีระบบสารองข้อมูล ระยะเวลา
การแก้ไข)
6.2 รายชื่อพนักงานที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้ รวมถึงวิธีปฏิบัติในการระบุตัวตนและ
การพิสูจน์ตัวตนของพนักงานผูเ้ ข้าถึงดังกล่าว
6.3 วิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม (เช่น รอบอายุการใช้งาน
การมีผู้ตรวจสอบดูแลด้าน IT ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ)
6.4 วิธีปฏิบัตกิ ารจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (เช่น
ชื่อยี่ห้อ ชนิดไวรัสที่ป้องกัน)
6.5 วิธีปฏิบัตติ ั้งแต่กระบวนการระบุตัวตนและพิสจู น์ตัวตนลูกค้าและลูกหนี้ การตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงของใบแจ้งหนี้ทางการค้าและเอกสารทางการค้าอื่น ๆ (เช่น ใบสั่งซื้อ สัญญาซือ้ ขายระหว่าง
ลูกค้าและลูกหนี้) ไปจนถึงการพิจารณาให้สินเชื่อและส่งมอบเงิน โดยอาจแสดงเป็นแผนภาพ
พร้อมระบุระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละขั้นตอน
6.6 วิธีปฏิบัตกิ ารจัดชั้นความลับของข้อมูล รวมถึงกระบวนการสร้าง การจัดเก็บ การใช้ การเข้าถึง และ
การทาลายข้อมูลที่สอดคล้องตามชั้นความลับนั้น ๆ
7. อื่น ๆ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร
สามารถดาวน์โหลด word file ได้ที่
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เอกสำรแนบ 3
หนังสือขอออกจำกกำรเป็นผู้ใช้ระบบ
ทาที่…......(ชื่อผู้ใช้ระบบ).........
วันที่ ..................................................................
ตามที่ข้าพเจ้า....................................(ชื่อผู้ใช้ระบบ)...........................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ...................................(ชื่อผู้ใช้ระบบ).......................................ได้ทาหนังสือแสดงความตกลง
ใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) เพื่อสนับสนุน Digital Factoring Ecosystem นั้น
ข้าพเจ้าประสงค์จะออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบของระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service
หรือ CWS) ตั้งแต่วันที่......................................................เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังต่อไปนี้
1. ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
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เพื่อ .......................(ชื่อผู้ใช้ระบบ)............................
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