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แนวปฏิบัตธินำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลกลำง (Central Web Service หรือ CWS)  

เพ่ือสนับสนุน Digital Factoring Ecosystem 
 

1. เหตุผลในกำรออกแนวปฏิบัติ 
ปัจจุบันวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุม่ธุรกิจที่มีความส าคัญในการขับเคลือ่น

เศรษฐกจิของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า SMEs ยังคงประสบปญัหาการเข้าถึงสินเช่ือ ซึ่งรวมถงึ
สินเช่ือแก่ SMEs โดยการรับซือ้รบัโอนลูกหนีท้างการค้าจากลูกค้าหรือทีเ่รียกว่าธุรกิจแฟ็กเตอริง เนื่องจาก
สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกจิใหส้ินเช่ือที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือผูป้ระกอบธุรกจิแฟ็กเตอริง ยังคงมีความ
กังวลในการใหส้ินเช่ือหรือท าสัญญาแฟ็กเตอรงิเพราะไมส่ามารถตรวจสอบได้ว่าใบแจง้หนีท้างการค้า (invoice) 
ที่ลูกค้าน ามาใช้ขอสินเช่ือหรือท าสัญญาแฟ็กเตอริงนั้นไดม้ีการน าไปใช้ขอสินเช่ือหรือท าสญัญาแฟ็กเตอริงกบั
สถาบันการเงินหรือผูป้ระกอบธุรกจิรายอื่น (double financing) แล้วหรือไม ่

ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึไดผ้ลกัดันให้มโีครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการท าธุรกรรมสินเช่ือที่ใช้ 
ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสารส าคัญในการพจิารณาให้สนิเช่ือและสัญญาแฟก็เตอริง โดยได้จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ซึ่งสถาบันการเงิน ผูป้ระกอบธุรกิจให้สินเช่ือที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน และผูป้ระกอบธุรกจิแฟ็กเตอริง สามารถตรวจสอบข้อมูลใบแจง้หนี้ทางการค้าของลกูค้าได้
ก่อนที่จะสง่มอบเงินแก่ลูกค้าที่ขอสินเช่ือหรือท าสัญญาแฟ็กเตอรงิ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหา double financing  
อีกทั้งจะช่วยให้สถาบันการเงิน ผูป้ระกอบธุรกจิใหส้ินเช่ือที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจแฟก็เตอริง 
มีความมั่นใจในการให้สินเช่ือมากข้ึน ซึง่จะส่งผลให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยขับเคลือ่นระบบ
เศรษฐกจิในภาพรวม รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในระบบสถาบันการเงิน อันจะสง่ผลต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกจิโดยรวม  

ระบบฐานข้อมลูกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัภาค
ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาข้ึนนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปน็ผู้ดูแลระบบในระยะแรก เพือ่ให้
มั่นใจได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไดอ้อกแนวปฏิบัติน้ีเพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑส์ าหรบัการถือปฏิบัติ
ในการใช้ระบบฐานข้อมลูกลางทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2. ขอบเขตกำรใชแ้นวปฏิบัติ 
ผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิ ผู้ประกอบธุรกิจใหส้ินเช่ือที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสารส าคัญใน

การพิจารณาให้สินเช่ือ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริง  และ 
ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับธุรกรรมสินเช่ือที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสาร
ส าคัญ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวปฏิบัติน้ี และได้รบัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service) แล้ว 
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3. เน้ือหำ 
3.1 ค ำจ ำกัดควำม 

ในแนวปฏิบัตินี ้
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ผู้ใช้ระบบ” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ที่ไดร้ับอนญุาตจาก ธปท. ให้ใช้ระบบฐานข้อมลูกลาง 

(Central Web Service) 
“ระบบหรือเครือข่ายอเิล็กทรอนิกส”์ หมายความว่า เว็ปไซต ์แอปพลเิคชัน หรือสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

อื่นใดในลักษณะท านองเดียวกัน  
“ธุรกิจแฟก็เตอริง” หมายความว่า ธุรกิจทีลู่กค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้าภายในประเทศให้แก่

ผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิ โดยผูป้ระกอบธุรกิจแฟก็เตอริงนั้นตกลงจะให้สินเช่ือซึ่งรวมถึงการรบัทีจ่ะด าเนิน
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้ 

(1) บรหิารบญัชีลูกหนี ้
(2) เรียกเก็บหนี้ทางการค้า 
(3) รับความเสี่ยงในหนี้ทีลู่กหนี้ของลกูค้าผิดนัด 
ผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิอื่น 

ซึ่งรบัโอนหรอืตกลงทีจ่ะรบัโอนหนี้ทางการค้าจากผูป้ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงตามวรรคหนึ่งและรบัทีจ่ะ
ด าเนินการตาม (1) (2) หรือ (3) ของวรรคหนึ่งด้วย 

“สัญญาแฟ็กเตอรงิ” หมายความว่า สัญญาที่ท าข้ึนระหว่างผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิฝ่ายหนึ่ง
กับลกูค้าอีกฝ่ายหนึ่ง โดยลูกค้าตกลงโอนและผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอริงตกลงรบัโอนหนี้ทางการค้าทีลู่กค้ามี
สิทธิเรียกร้องเหนือลูกหนี้ เพื่อด าเนินธุรกรรมภายใต้ธุรกิจแฟ็กเตอริง และให้หมายความรวมถึงกรณีที่  
ผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิรบัโอนหรือตกลงที่จะรบัโอนหนีท้างการค้าจากผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิอื่นมาอกี
ทอดหนึ่งด้วย 

“ลูกค้า” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ขายสินค้าหรือบรกิารแกลู่กหนี้และมสีิทธิได้รบัช าระหนี้
ส าหรับจ านวนหนี้ทางการค้าจากลกูหนี้ โดยใหห้มายความรวมถึงผู้ขอสินเช่ือโดยใช้ใบแจง้หนีท้างการค้าเป็น
เอกสารส าคัญในการพิจารณาขอสินเช่ือด้วย 

“ลูกหนี้” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้าและมีหน้าที่ต้องช าระหนี้อัน
เนื่องมาจากหนี้ทางการค้าให้แกลู่กค้า ซึ่งตอ่มาลกูค้าได้โอนสิทธิการรับช าระหนีท้างการค้าน้ันให้แกผู่้ประกอบ
ธุรกิจแฟ็กเตอริงตามสัญญาแฟ็กเตอริง 

“หนี้ทางการค้า” หมายความว่า เงินค่าสินค้าหรือบริการทีล่กูหนี้ต้องช าระให้แกลู่กค้าอัน
เนื่องมาจากการขายสินค้าหรือบรกิาร ทั้งนี้ ไมร่วมถึงการขายสินค้าหรอืบริการที่มีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(letter of credit: L/C) 

“ระบบฐานข้อมลูกลาง (Central Web Service)” หมายความว่า ระบบงานที่เป็นฐานข้อมลู
กลางให้ผู้ใช้ระบบที่ได้รับอนุญาตสามารถเช่ือมต่อเพื่อน าสง่ข้อมูลบางส่วนทีส่ าคัญของใบแจง้หนีท้างการค้า
เพื่อจัดเกบ็ และสามารถตรวจสอบข้อมลูใบแจ้งหนี้ทางการค้าดังกล่าวได ้

“CWS” หมายความว่า ระบบฐานข้อมลูกลาง (Central Web Service) 
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“คอมพิวเตอร์แม่ข่าย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของ CWS ของ ธปท. 
“คอมพิวเตอร์ลกูข่าย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ระบบที่เช่ือมตอ่กับ CWS 

3.2 วัตถุประสงค์ของ CWS  
CWS เป็นระบบฐานข้อมลูกลางในการจัดเก็บข้อมลูบางส่วนที่ส าคัญของใบแจง้หนีท้างการค้า 

ที่ลูกค้าน ามาใช้ขอสินเช่ือหรือท าสัญญาแฟ็กเตอริงกับผู้ใช้ระบบทีเ่ป็นผู้ใหส้ินเช่ือหรอืผูป้ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
แต่ละรายเพื่อการตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ทางการค้าใดได้มีการน าไปใช้ขอสินเช่ือหรือท าสญัญาแฟ็กเตอริงแล้ว
หรือไม่ โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใหส้ินเช่ือหรือท าสญัญาแฟ็กเตอริง
เท่านั้น การตัดสินใจทางธุรกจิยังคงเป็นของผู้ใช้ระบบทุกประการ 

ทั้งนี้ CWS ท าหน้าทีเ่พียงจัดเก็บข้อมลูที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบ และให้ข้อมลูเพือ่การตรวจสอบ
ตามที่ก าหนดในวรรคแรกเท่านั้น ธปท. ไม่มหีน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องแทจ้ริงของข้อมลู
ดังกล่าว รวมถึงไม่ต้องรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดข้ึนกับผู้ใช้ระบบหรือบุคคลใด ๆ จากการน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 

3.3 คุณสมบัติของผู้ใช้ระบบ 
ผู้ประกอบธุรกจิแฟ็กเตอรงิ ผู้ประกอบธุรกิจใหส้ินเช่ือที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสารส าคัญ

ในการพิจารณาให้สินเช่ือ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริง  หรือ 
ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับธุรกรรมสินเช่ือที่ใช้ใบแจ้งหนี้ทางการค้าเป็นเอกสาร
ส าคัญ ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี ้

(1)  อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

(2)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
(3)  เป็นสมาชิกสมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง  
(4)  อื่น ๆ ตามที่ ธปท. พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี  
นอกจากนี้ ผูป้ระสงค์จะใช้ระบบดงักล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้พิทกัษ์ทรัพย์

เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายอกีด้วย  
3.4 กำรขอใช้ CWS 

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ใช้ระบบ ต้องยื่นหนังสือแสดงความตกลงใช้ CWS ต่อ ธปท. พร้อมเอกสาร
ประกอบตามเอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัตินี้ และไดร้ับอนญุาตจาก ธปท. ก่อนใช้ CWS 

3.5 หลักเกณฑ์กำรใช้ CWS 
3.5.1 กำรรับและส่งข้อมลูระหว่ำงผู้ใช้ระบบกับ CWS  

การรับและส่งข้อมลูระหว่างผู้ใช้ระบบและ CWS ให้ด าเนินการในรูปแบบของ Application 
Programming Interface (API) ตามกระบวนการและข้ันตอนที่ ธปท. ก าหนดในคู่มือการใช้งาน CWS1  

 
 
 

                                         
1 https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/DigitalFactoring/Documents/Manual.pdf 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/DigitalFactoring/Documents/Manual.pdf
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ผู้ใช้ระบบสามารถส่งข้อมลูบางส่วนทีส่ าคัญของใบแจง้หนีท้างการค้าเพื่อจัดเก็บไว้ใน CWS 
หรือตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะใบแจง้หนีท้างการค้าที่ได้จัดเกบ็ดังกล่าวได้  โดยผู้ใช้ระบบสามารถส่ง
ข้อมูลใบแจ้งหนี้ทางการค้าดังกล่าวแยกเป็นรายฉบับหรือรวมหลายฉบับพร้อมกันก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประเภท 
รูปแบบของข้อมูลในใบแจ้งหนีท้างการค้าทีผู่้ใช้ระบบจะสง่ข้อมูลแก่ CWS ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที่ ธปท. ก าหนดใน
คู่มือการใช้งาน CWS 

ผู้ใช้ระบบสามารถขอเรียกข้อมูลจาก CWS ได้ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามที่ ธปท. ก าหนดในคู่มอืการใช้งาน CWS 

3.5.2 ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลใน CWS  
CWS จะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบเพียงตลอดระยะเวลาที่ ธปท. เป็นผู้ดูแลระบบ 

หรือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ CWS ได้รับข้อมลูดังกล่าว แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 
3.5.3 วันและเวลำในกำรให้ใช้ CWS  

วันและเวลาในการให้ใช้ CWS ให้เป็นไปตามที่ ธปท. ก าหนดในคู่มือการใช้งาน CWS  
โดย ธปท. อาจเปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติงานได้ตามทีเ่ห็นสมควร ซึ่ง ธปท. จะแจง้ใหผู้้ใช้ระบบทราบภายใน
เวลาอันสมควร 

ทั้งนี้ เวลาที่ใช้อ้างอิงใน CWS ให้ถือตามเวลาทีป่รากฏที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ธปท. และ
ถือเป็นทีสุ่ด 

3.5.4 กำรประสำนงำน 
ธปท. จะแสดงรายช่ือผู้ประสานงานของผู้ใช้ระบบและ ธปท. ผ่าน BOT Website  
ทั้งนี้ ธปท. จะเป็นผู้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน CWS และคู่มอื BOT API โดยการขอรับ

คู่มือให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. ก าหนด  
3.6 สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดของ ธปท. ในกำรให้ใช้ CWS 

3.6.1 ธปท. ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากความคลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จของข้อมลู
ใน CWS ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากความบกพรอ่งทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ความเสียหายที่เกิดจากสิ่งหรือระบบซึง่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ ธปท. ความเสียหายทีเ่กิดจากพฤติการณ์
พิเศษ และเหตุสุดวิสัย 

3.6.2 ธปท. มีสทิธิในการปรับปรงุ แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ หรือเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัตินี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ผู้ใช้ระบบทราบล่วงหน้าก่อนการปรบัปรุง แก้ไข เพิ่มเตมิ 
หรือเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

3.6.3 กรณีดังตอ่ไปนี้ ให้เป็นไปตามที่ ธปท. วินิจฉัยช้ีขาด 
(1)  ปัญหาทางเทคนิคของ CWS 
(2)  ปัญหาการตีความและบังคับใช้ของแนวปฏิบัตหิรอืข้อก าหนดอื่นใดที่ออก 

ตามแนวปฏิบัติน้ี 
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3.7 สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดของผู้ใช้ระบบ 
 3.7.1 ผู้ใช้ระบบตกลงผูกพันตามข้อก าหนดในแนวปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน และเอกสารแนบท้าย

แนวปฏิบัตนิี ้รวมถึงเอกสารอืน่ที่ ธปท. จะก าหนดเพิม่เติม โดยยินยอมในการเข้าร่วมทดสอบระบบ ประสทิธิภาพ 
ขอบเขต และความสามารถของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและ/หรือส่งข้อมูล และยอมรับ 
ในประสิทธิภาพ ขอบเขต และความสามารถของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรบัและ/หรอืสง่ข้อมลู 
และยอมรับว่า CWS มีมาตรการที่รัดกมุเพียงพอส าหรับป้องกันความผิดพลาดและการทจุริตต่าง ๆ แล้ว 

 3.7.2 ผู้ใช้ระบบต้องจัดใหม้ีระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมส าหรับใช้งาน CWS ทั้ง
ส าหรับการปฏิบัติงานจริงและส าหรับเป็นชุดส ารองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน ที่ให้เฉพาะผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงได ้

 ผู้ใช้ระบบตอ้งด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ และโปรแกรมของผู้ใช้ระบบข้างต้น 
ดังต่อไปนี ้

 (1)  เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ระบบกบั CWS อย่างต่อเนื่อง 
 (2)  ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ และโปรแกรมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

หรือให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของผู้ใช้ระบบ 
 (3)  จัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ และโปรแกรมมรีะบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มี

ประสิทธิภาพ หรอืตามที่วิธีปฏิบัติของผู้ใช้ระบบก าหนด 
 (4)  จัดให้มีแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 3.7.3 ผู้ใช้ระบบยินยอมและจะอ านวยความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที่ของ ธปท. ในการตรวจสอบ

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบการควบคุมภายใน เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง และอื่น ๆ 
ตามที่ ธปท. เห็นสมควร 

 3.7.4 ผู้ใช้ระบบต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบและยินยอมใหส้ง่ข้อมูลบางส่วนที่ส าคัญของใบแจ้งหนี้
ทางการค้าของลูกค้าเข้าสู่ CWS 

 3.7.5 ผู้ใช้ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลก่อนที่จะสง่เข้าสู่ CWS ตามที่วิธี
ปฏิบัติของของผู้ใช้ระบบก าหนด 

 3.7.6 ผู้ใช้ระบบต้องรักษาความลบัอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ CWS 
 3.7.7 ผู้ใช้ระบบต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่ ธปท. ก าหนด 
 3.7.8 ผู้ใช้ระบบต้องแจง้ต่อ ธปท. โดยไม่ชักช้า หากวิธีปฏิบัตใิด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแนวปฏิบัติ

ฉบับนี้ของผู้ใช้ระบบมกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
3.8 กำรระงับกำรให้ใช้ CWS 

 การระงบัการให้ใช้ CWS เกิดข้ึนไดด้้วยกรณีดังต่อไปนี ้
 3.8.1 กำรขอออกจำกกำรเป็นผู้ใช้ระบบ 

 กรณีผู้ใช้ระบบขอออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบ ใหผู้้ใช้ระบบแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี ้

 ธปท. จะพิจารณาผู้ใช้ระบบออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบตามเหตผุลและความจ าเป็นของ
ผู้ใช้ระบบ โดย ธปท. อาจก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้ตอ้งปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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 3.8.2 กำรระงับกำรให้ใช้ CWS ชั่วครำว 
 ธปท. อาจระงับการให้ใช้ CWS แก่ผู้ใช้ระบบเป็นการช่ัวคราวกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี ้
 (1)  ผู้ใช้ระบบมีพฤติการณ์ทีอ่าจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ CWS 
 (2)  ผู้ใช้ระบบไมป่ฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้ระบบตามแนวปฏิบัติน้ีข้อหนึ่งข้อใด 
 (3)  คอมพิวเตอร์ลกูข่ายหรอือุปกรณ์ส าหรับการติดต่อเช่ือมโยงกบั CWS ของผู้ใช้ระบบ

เกิดขัดข้องและไม่สามารถสง่ข้อมลูได้บ่อยครัง้และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผู้ใช้ระบบรายอื่น 
 (4)  ธปท. ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ระบบไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติหนึ่งวิธีปฏิบัติใดที่ได้แจ้งไว้กับ ธปท. 
 (5)  กรณีอื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร 

 3.8.3 กำรเพิกถอนกำรให้ใช้ CWS 
 ธปท. อาจเพกิถอนการให้ใช้ CWS แก่ผู้ใช้ระบบกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี ้
 (1)  ธปท. สั่งระงับการให้ใช้ CWS เป็นการช่ัวคราวด้วยเหตุผล ข้อ 3.8.2 (1) หรือ (2) หรือ 

(3) หรือ (4) และผู้ใช้ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง หรอืไม่สามารถเสนอแผนงานที่ชัดเจนส าหรบัการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งดังกลา่วภายในระยะเวลา 1 เดอืน นับจากวันที่ ธปท. สัง่ระงับการใช้ CWS ช่ัวคราว หรือตามที่ 
ธปท. ก าหนดเป็นอย่างอื่นกรณีมีเหตุจ าเป็นอันควร  

 (2)  ผู้ใช้ระบบขาดคุณสมบัติข้อหนึง่ข้อใดตามข้อ 3.3 ของแนวปฏิบัตินี ้
 (3)  ผู้ใช้ระบบมีพฤติการณ์ทีอ่าจกอ่ให้เกิดความเสียหายต่อการใช้ CWS โดยรวม 
 (4)  กรณีอื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร 

 3.8.4 กำรด ำเนินกำรของ ธปท. และผู้ใช้ระบบ เมื่อมีกำรระงับกำรให้ใช้ CWS 
 เมื่อ ธปท. อนุญาตให้ออกจากการเป็นผู้ใช้ระบบหรือสั่งเพกิถอนการให้ใช้ CWS ธปท.  

จะลบช่ือผู้ใช้ระบบรายดังกล่าวออกจาก BOT Website และผู้ใช้ระบบรายดังกล่าวต้องด าเนินการต่อไปนี ้
 (1)  ท าลายคู่มือการใช้งาน คู่มือ BOT API และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ ธปท. ก าหนดให้ต้อง

ท าลาย ภายในเวลาที่ ธปท. ก าหนด 
 (2)  ตัดการเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้ระบบกับ CWS 
 (3)  รักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ CWS ต่อไป แม้ว่าการให้ใช้ระบบจะระงับไปก็ตาม 

4. วันเริ่มใช้บังคับ 
แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
 
 



 

 

เอกสำรแนบ 1 

หนังสือแสดงควำมตกลงใช้ระบบฐำนข้อมูลกลำง (Central Web Service หรือ CWS) 

        ท าที่…......(ช่ือสถาบัน)......... 

      วันที่ .................................................................. 

 ข้าพเจ้า....................................(ช่ือสถาบัน)........................................................................... 

ช่ือภาษาอังกฤษ ...................................(ช่ือสถาบัน).......................................ประสงค์จะใช้ระบบฐานข้อมูล

กลาง (Central Web Service หรือ CWS) ตามแนวปฏิบัตธินาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service หรือ CWS) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้

ระบบฐานข้อมลูกลาง (Central Web Service หรือ CWS) และข้อก าหนดทีอ่อกตามแนวปฏิบัตดิงักล่าวที่ใช้

บังคับอยู่ขณะนี้และทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติมหรอืมีข้ึนในภายหน้าทุกประการ 

ข้าพเจ้าจะไม่เพกิถอนความตกลงยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. 

เป็นหนงัสอื 

 

ลงลายมือช่ือ..................(ผู้มีอ านาจลงนาม)........... 

       ประทับตราส าคัญนิติบุคคล                            (...........................................................) 

 

ลงลายมือช่ือ..................(ผู้มีอ านาจลงนาม)........... 

                   (...........................................................) 

เพื่อ .......................(ช่ือสถาบัน)............................ 

 

หมำยเหตุ  ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ 

สามารถดาวน์โหลด word file ได้ที ่
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/DigitalFactoring/Documents/application_attac
hment1.docx 
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เอกสำรแนบ 2 

เอกสำรประกอบหนังสือแสดงควำมตกลง 

1. หนังสือรบัรองจากกรมพฒันาธุรกจิทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามทุกราย อย่างละ 1 ฉบับ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ 

2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัมอบอ านาจ อย่างละ 1 
ฉบับ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ้ำมี) 

3. หนังสือรบัรองจากหน่วยงานก ากับดูแล (ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย) (ถ้ำมี) 

4. หนังสือแสดงการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (ถ้ำมี) 
5. หนังสือแสดงความเป็นสมาชิกจากสมาชิกสมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกจิแฟคตอริ่ง (ถ้ำมี) 
6. แผนการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย

เอกสารดังตอ่ไปนี้เป็นอย่างน้อย 
6.1 รายละเอียดระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม ทัง้ที่ใช้ส าหรบัปฏิบัติงานจริงและส าหรับเป็น

ชุดส ารองเพือ่รองรบักรณีฉุกเฉิน (เช่น ช่ือยีห่้อ/ช่ือรุ่น/ระบบปฏิบัตกิาร/IP Address ของคอมพิวเตอร ์
ลูกข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต) รวมถึงวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (เช่น การมีระบบส ารองข้อมูล ระยะเวลา
การแก้ไข) 

6.2 รายช่ือพนักงานที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอรล์ูกข่ายได้ รวมถึงวิธีปฏิบัติในการระบุตัวตนและ 
การพสิูจน์ตัวตนของพนกังานผูเ้ข้าถึงดังกล่าว 

6.3 วิธีปฏิบัติในการดูแลรกัษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม (เช่น รอบอายุการใช้งาน  
การมผีู้ตรวจสอบดูแลด้าน IT ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ) 

6.4 วิธีปฏิบัตกิารจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมมีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (เช่น 
ช่ือยี่ห้อ ชนิดไวรัสที่ป้องกัน) 

6.5 วิธีปฏิบัตติั้งแต่กระบวนการระบุตัวตนและพิสจูน์ตัวตนลูกคา้และลูกหนี้ การตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จรงิของใบแจ้งหนี้ทางการค้าและเอกสารทางการค้าอื่น ๆ (เช่น ใบสั่งซื้อ สญัญาซือ้ขายระหว่าง
ลูกค้าและลูกหนี้) ไปจนถึงการพิจารณาให้สินเช่ือและส่งมอบเงิน โดยอาจแสดงเป็นแผนภาพ 
พร้อมระบรุะยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ในแตล่ะข้ันตอน 

6.6 วิธีปฏิบัตกิารจัดช้ันความลบัของข้อมลู รวมถึงกระบวนการสร้าง การจัดเกบ็ การใช้ การเข้าถึง และ
การท าลายข้อมลูที่สอดคล้องตามช้ันความลับนั้น ๆ 

7. อื่น ๆ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร 

 

สามารถดาวน์โหลด word file ไดท้ี ่
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เอกสำรแนบ 3 

หนังสือขอออกจำกกำรเป็นผู้ใช้ระบบ 

ท าที่…......(ช่ือผู้ใช้ระบบ)......... 

      วันที่ .................................................................. 

 ตามที่ข้าพเจ้า....................................(ช่ือผู้ใช้ระบบ)........................................................................... 

ช่ือภาษาอังกฤษ ...................................(ช่ือผู้ใช้ระบบ).......................................ได้ท าหนงัสอืแสดงความตกลง

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......................................................เปน็ต้นไป ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 

1. ............................................................................................................................. .............. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. .............. 

.............................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

ลงลายมือช่ือ..................(ผู้มีอ านาจลงนาม)........... 

       ประทับตราส าคัญนิติบุคคล                            (...........................................................) 

 

ลงลายมือช่ือ..................(ผู้มีอ านาจลงนาม)........... 

                   (...........................................................) 

เพื่อ .......................(ช่ือผู้ใช้ระบบ)............................ 

หมำยเหตุ  ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ 

สามารถดาวน์โหลด word file ไดท้ี ่
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