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ท้ังนี้ ภายใตหลักการท่ีลูกหนี้จะตองไดรับขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ และไดรับหลักฐานเพ่ือใชอางอิง

ในภายหลังได 

1.2 เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจมีชองทางนําเสนอทางเลือกและเง่ือนไขการชําระหนี้  

ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลและสามารถเขาถึงลูกหนี้ดังกลาวไดอยางรวดเร็ว 

โดยผูประกอบธุรกิจสามารถเลือกนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ซ่ึงอาจนํามาใชท้ังกระบวนการ หรือบางข้ันตอน 

ตามระดับความพรอมของผูประกอบธุรกิจและลูกหนี้ และจะใชระบบท่ีพัฒนาเอง หรือใชบริการจากผูใหบริการ

ภายนอกท่ีนาเชื่อถือก็ได ท้ังนี้ ภายใตหลักการของการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

3 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

2. แนวทางการนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชใหความชวยเหลือและทําขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

2.1 ผูประกอบธุรกิจสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือ

ลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล และทําขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามความเหมาะสม โดยจะตองมีกระบวนการ

ยืนยันตัวตน เพ่ือใหม่ันใจวาการทําธุรกรรมมีความถูกตอง และใชอางอิงไดในภายหลัง ภายใตข้ันตอนท่ีสําคัญ 

ดังนี้  

 

2.1.1 การยืนยันตัวตนลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลและผูมีอํานาจในการจัดการของ 

นิติบุคคล ใหผูประกอบธุรกิจยืนยันการมีตัวตนของนิติบุคคล ยืนยันตัวตนผูแทนนิติบุคคล หรือผูไดรับ

มอบอํานาจ3

4 รวมถึงอํานาจในการดาํเนินการในนามนิติบุคคลของบุคคลขางตนในการตอบรบัความชวยเหลือ

หรือการลงนามในขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้  

 
3 อาทิ ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการใชบริการจากพันธมิตรทางธรุกจิของสถาบนัการเงิน และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย

วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน 
4 หากผูประกอบธุรกจิยังไมมกีารพิสูจนตัวตนของผูแทนนิติบุคคลหรือผูไดรับมอบอาํนาจมากอน ใหผูประกอบธุรกจิพิสูจนตัวตนบุคคลนั้น  ๆกอนดวย 
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ท้ังนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถยืนยันตัวตนและอํานาจของผูแทนนิติบุคคล 

ผานกระบวนการตาง ๆ เชน การใชรหัสยืนยันตัวตนท่ีนิติบุคคลระบุไวสําหรับกระทําการแทน  

(token authenticator หรือ username / password) 

2.1.2 การเสนอและการตอบรับความชวยเหลือหรือการลงนามในขอตกลงปรับปรุง

โครงสรางหนี้ ใหผูประกอบธุรกิจเสนอความชวยเหลือหรือเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และจัดทํา

ชองทางใหลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลตอบรับความชวยเหลือหรือเง่ือนไขดังกลาว โดยมีการออกหลักฐานท่ี

เก่ียวของใหลูกหนี้ดังกลาวสามารถใชอางอิงไดในภายหลัง เชน การสงขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีลูกหนี้ 

และผูประกอบธุรกิจตกลงกันใหลูกหนี้ผานทางอีเมล หรือไปรษณีย ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถพิจารณา 

ใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรม ควบคูกับความพรอมของผูประกอบธุรกิจและความพรอม

ของลูกหนี้ 

2.2 ทางเลือกในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

2.2.1 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชท้ังกระบวนการ ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบกับแนวทางของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ โดยมีตัวอยางตามเอกสารแนบ 1 

2.2.2 การนาํเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบางข้ันตอน รวมกับวิธีปฏิบัติท่ีผูประกอบธุรกิจ 

ใชอยูในปจจุบัน ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจหรือลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลยังไมมีความพรอมท่ีจะนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชท้ังกระบวนการ ก็สามารถนําตัวอยางตามขอ 2.2.1 มาใชในบางข้ันตอนรวมกับวิธีปฏิบัติท่ี 

ผูประกอบธุรกิจใชอยูในปจจุบัน เชน การตรวจสอบขอมูลผานทางโทรศัพทหรือ VDO Call หรือในรูปเอกสาร 

หรือการลงนามขอตกลงหรือสัญญาในรูปเอกสารก็ได 

ท้ังนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถนําแนวทางดังกลาวมาใชกับผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูกูรวม ผูค้ําประกัน 

หรือผูจํานอง ในทํานองเดียวกันก็ได และสามารถใชแนวทางอ่ืนใหความชวยเหลือและทําขอตกลงปรับปรุง

โครงสรางหนี้ลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลนอกเหนือจากตัวอยางท่ีระบุขางตนได โดยใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงแนวทางของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของดวย 

3. การบริหารความเส่ียงและการดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

3.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงาน การกําหนดมาตรการเก่ียวกับการ

บริหารความเสี่ยง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 2  
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เอกสารแนบ 1 

ตัวอยางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชท้ังกระบวนการ 

ธปท. สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหความชวยเหลือและ 

ทําขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ตามระดับความพรอมของผูประกอบธุรกิจ

และความพรอมของลูกหนี้ดังกลาว ภายใตหลักการของการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถ

พิจารณาตัวอยางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชท้ังกระบวนการ ตามตารางดานลาง ดังนี้ 

ข้ันตอน ตัวอยาง 

การยืนยันตัวตน

ลูกหนี้ประเภท 

นิติบุคคล 

• เชื่อมโยงระบบกับหนวยงานท่ีมีฐานขอมูลนิติบุคคล เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(DBD) กระทรวงพาณิชย ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการเอง หรือใช

บริการจากผูใหบริการท่ีนาเชื่อถือ เชน National Digital ID Platform  

(NDID Platform) 

การยืนยันตัวตนผูมี

อํานาจในการจดัการ

ของนิติบุคคล 

• ใช mobile application หรือ web link เพ่ือ

ยืนยันวาเปนผูแทนนิติบุคคล ผานการตรวจสอบ

จาก PIN หรือการตรวจสอบจาก username / 

password แลวแตกรณี  

• การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผานระบบ

การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เชน  NDID 

Platform 

ท้ังนี้ ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณามาตรฐานการ

ยืนยันตัวตน ตามระดับความเสี่ยงของธุรกรรม และ

คุณลักษณะของลูกหนี้ ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถ

อางอิงจากขอเสนอแนะมาตรฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจําเปนตอธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (ขอเสนอแนะมาตรฐานฯ) วาดวย

การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล4

5 ของสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และอาจใชเทคโนโลย ี

ในกรณีท่ีนิติบุคคลไดมอบ

อํานาจกระทําการแทน 

ไวกอนแลว เชน การใช

รหัสยืนยันตัวตน (token 

authenticator หรือ 

username / password) 

ท่ีนิติบุคคลระบุไว  

ผูประกอบธุรกิจสามารถ

ใชกระบวนการดังกลาว

แทนการยืนยันตัวตนผูแทน

นิติบุคคล และการยืนยัน

อํานาจดําเนินการได  

 
5 ขอเสนอแนะมาตรฐานฯ วาดวยการพสูิจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขมธอ. 18-2564 ขอกําหนดของการพิสูจนตัวตน ขมธอ. 19-2564 

และขอกาํหนดของการยืนยันตัวตน ขมธอ. 20-2564 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 



1/2 

 

 

สนสว90-กส90003-25650418     

ข้ันตอน ตัวอยาง 

ดิจิทัลเพ่ือยืนยันความเปนบุคคล และสังเกตพฤติกรรม 

(liveness detection) เปรียบเทียบขอมูลชีวมิติ 

(biometric comparison) มาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการพิสูจนทราบตัวตนขางตนก็ได 

ในกรณีท่ีผูแทนนิติบุคคลมีการมอบอํานาจให 

ผูไดรับมอบอํานาจ ใหผูประกอบธุรกิจพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนผูไดรับมอบอํานาจ ตามแนวทางขางตน 

ควบคูกับการตรวจสอบการมอบอํานาจของผูแทน

นิติบุคคลไปยังผูไดรับมอบอํานาจ ซ่ึงการตรวจสอบ

ดังกลาว ผูประกอบธุรกิจอาจพิจารณาจากเอกสาร

ตาง ๆ เชน รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของกับการ

มอบอํานาจ ตามแนวทางท่ีผูประกอบธุรกิจ 

ถือปฏิบัติดวยก็ได 

การยืนยันอํานาจ

ดําเนินการ 

• จัดทําชองทางอิเล็กทรอนิกสใหลูกหนี้ประเภท 

นิติบุคคลสงหลักฐานเพ่ือยืนยันอํานาจของ 

ผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลในการ 

ตอบรับความชวยเหลือ และการลงนามในขอตกลง

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ อาทิ การใหลูกหนี้อัปโหลด

เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน ระเบียบขอบังคับของ 

นิติบุคคล ขอบเขตอํานาจของผูแทนนิติบุคคล 

หรือมติท่ีประชุม ประกอบกับเอกสารอ่ืน ๆ  

เขามาในระบบฐานขอมูลของผูประกอบธุรกิจ 

เพ่ือตรวจสอบขอมูลดังกลาว 

• เชื่อมโยงระบบกับหนวยงานท่ีมีฐานขอมูล 

นิติบุคคล และขอมูลการมอบอํานาจ ซ่ึง 

ผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการเอง หรือ 

ใชบริการจากผูใหบริการท่ีนาเชื่อถือ เชน NDID 

Platform 
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ข้ันตอน ตัวอยาง 

การเสนอและ 

การตอบรับความ

ชวยเหลือหรือ 

ลงนามในขอตกลง

ปรับปรุงโครงสรางหนี ้

• เสนอความชวยเหลือหรือเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ผาน mobile 

application หรือ web link ซ่ึงลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล สามารถกดเลือก 

รับความชวยเหลือ หรือเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามรายการท่ี 

ผูประกอบธุรกิจไดแสดงไว หรือมีชองทางใหลูกหนี้กรอกแนวทางท่ีลูกหนี้

ประสงคจะไดรับการใหความชวยเหลือ หรือเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

• จัดใหมีชองทางท่ีลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลตอบรับการใหความชวยเหลือหรือ

เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ผาน mobile application หรือ web link 

ดวยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการเอง 

หรือใชบริการจากผูใหบริการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสก็ได  

ท้ังนี้ ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณาใชมาตรฐานการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

ตามระดับความเสี่ยงของธุรกรรม และคุณลักษณะของลูกหนี้ ซ่ึงผูประกอบธุรกิจ

สามารถอางอิงจากขอเสนอแนะมาตรฐานฯ วาดวยแนวทางการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส56 

• ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจใหบริการแอปพลิเคชันธนาคารสําหรับนิติบุคคล 

(corporate banking) หรือใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติผานระบบ call center 

อาจใหลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ใส PIN เพ่ือยืนยัน โดยอาจใหใส OTP เพ่ิม

ดวยก็ได 

 

 
6 ขอเสนอแนะมาตรฐานฯ วาดวยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ขมธอ. 23-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบ 2 

การบริหารความเส่ียงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูประกอบธุรกิจ 

1. ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําข้ันตอนการใหความชวยเหลือลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลและ

การทําขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ท่ีผานการ

อนุมัติตามข้ันตอนภายในขององคกร เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหบริการลูกหนี้ดังกลาวโดยมีการทบทวน

อยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ 

2. ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีมาตรการปองกันและมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช เชน 

การเก็บรักษาขอมูลท่ีรัดกุม การตรวจสอบและเฝาระวังการแอบอางเพ่ือใหเชื่อวาเปนการใหบริการของ 

ผูประกอบธุรกิจ  

3. ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีและจัดเก็บหลักฐานท่ีเก่ียวกับความชวยเหลือหรือการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 6

7 เชน การติดตอลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล  

การยืนยันตัวตน การเลือกรับเง่ือนไขของลูกหนี้ และการทําขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส เชน ขอความ ภาพ เสียง และบันทึกรายละเอียดการทํารายการ (transaction log หรือ 

application log) เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของความชวยเหลือหรือการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 ท้ังนี้ จะตองมีรายละเอียดเพียงพอในการใชเปนพยานหลักฐานในการยืนยัน และการ

แสดงเจตนาเขารวมมาตรการหรือเขาทําขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล และ 

ผูประกอบธุรกิจ7

8

 
7 อาทิ พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม วาดวยในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปนหนังสือ  

ใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มหีลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว ถาไดมีการจัดทาํขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ที่สามารถเขาถึง และนํากลับมาใชได โดยความหมายไมเปล่ียนแปลง 
8 ผูประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตามขอเสนอแนะมาตรฐานฯ วาดวยการจัดทําหนังสือรับรอง 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ขมธอ. 11-2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบ 3 

การดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหาร

จัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (market conduct) อาทิ การนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน 

ครบถวน และเพียงพอตอการตัดสินใจของลูกหนี้ดวยความเขาใจท่ีถูกตอง การจัดใหมีระบบดาวนโหลด

เอกสารท่ีเก่ียวของ และการสงเอกสารยืนยันการปรบัปรุงโครงสรางหนี้ตามชองทางท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ในชวง

การเปลี่ยนผานจากการใชสัญญาท่ีมีการลงนามตอหนาเปนสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ขอใหผูประกอบธุรกิจ

พิจารณาจัดสงสัญญาหรือเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดขอตกลงใหมหรือการปรับปรุงโครงสรางหนี้แกลูกหนี้ดวย 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับภาระหนี้ คางวด อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาชําระคืน และขอมูลอ่ืนท่ีจําเปน  

เพ่ือลดขอผิดพลาด และขอโตแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

2. ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการสื่อสารขอมูลการใหความชวยเหลือลูกหนี้โดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีชัดเจน ผานชองทางตาง ๆ เชน ศูนยบริการขอมูลลูกคา (call center) สาขา และการใหบริการ

ผานชองทางออนไลน รวมท้ังตองใหขอมูลและคําแนะนําแกลูกหนี้เพ่ือใหลูกหนี้สามารถใชบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 



  

  
 

คำถาม-คำตอบทายหนังสือธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง แนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหความชวยเหลือและทำขอตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

(เพ่ิมเติม) สำหรับลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล 
 

ขอ คำถาม คำตอบ 
1 หนังสือฉบับนี้ 

กำหนดใหผูประกอบ
ธุรกิจตองปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกำหนด
หรือไม 

แนวทางท่ีกำหนดในหนังสือฉบับนี้มีวัตถุประสงคใหผูประกอบธุรกิจ
สามารถเลือกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชตามระดับความพรอมของ 
ผูประกอบธุรกิจและลูกหนี้ ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของแตละองคกร  
 
ท้ังนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถใชวิธีปฏิบัติท่ีผูประกอบธุรกิจใชในปจจุบัน 
หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบางข้ันตอน หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชท้ังกระบวนการก็ได 

2 แนวทางการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ใหความชวยเหลือ
และทำขอตกลง
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
สามารถนำมาใชกับ
ใครไดบาง 

แนวทางท่ีกำหนดในหนังสือฉบับนี้สามารถนำมาใชกับผูท่ีเก่ียวของกับ
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ เชน ผูกูรวม ผูค้ำประกัน หรือผูจำนอง 
ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันได 

3 ผูประกอบธุรกิจ
สามารถพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนนิติบุคคล
จากฐานขอมูลแหลง
ใดไดบาง 

ผูประกอบธุรกิจสามารถใชบริการจากหนวยงานภายนอก เชน NDID 
หรือเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD) 
กระทรวงพาณิชย หรือฐานขอมูลอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม และ 
ผูประกอบธุรกิจสามารถขอขอมูลเพ่ิมจากลูกหนี้ได โดยหนังสือฉบับนี้
เปนเพียงการกำหนดกรอบหลักการและยกตัวอยางไวเทานั้น 

4 การพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนผูแทนนิติบุคคล
หรือผูไดรับมอบ
อำนาจในการทำ
ธุรกรรมสามารถใช
หลักเกณฑใดในการ
อางอิงไดบาง 

ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณาระดับการพิสูจน และยืนยันตัวตนของ
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูไดรับมอบอำนาจใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
ของธุรกรรม และคุณลักษณะของลูกหนี้ 
 
ท้ังนี้ หากผูประกอบธุรกิจใชบริการจาก NDID Platform จะไดระดับ
ความนาเชื่อถือของการพิสูจนตัวตน (Identity Assurance Level:  
IAL) ท่ีระดับ 2.3 และระดับความนาเชื่อถือของการยืนยันตัวตน 
(Authentication Assurance Level: AAL) ท่ีระดับ 2.2 อางอิง 
ตามขอเสนอแนะมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีจำเปนตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสวาดวยการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
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ขอ คำถาม คำตอบ 
อนึ่ง การตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจใหเปนไปตามดุลพินิจของ
ผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงข้ึนอยูกับหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงขอมูลและติดตอลูกหนี้เพ่ือใหฐานขอมูลเปน
ปจจุบันอยูเสมอ  

5 การใชลายมือชื่อทาง
อิเล็กทรอนิกสมีแบบ
ใดบาง และผูประกอบ
ธุรกิจควรเลือกใช
อยางไร 

ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณารูปแบบการใชลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส
ท่ีนาเชื่อถือ และเหมาะกับความเสี่ยงของธุรกรรม ซ่ึงผูประกอบธุรกิจ
อาจพิจารณาใช (1) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ัวไป (2) ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได หรือ (3) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได 
ซ่ึงใชใบรับรองท่ีออกโดยผูใหบริการออกใบรับรอง อางอิงตามกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบขอเสนอแนะมาตรฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจำเปนตอธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสวาดวยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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