ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Financial Services)
พ.ศ. 2544
โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดนําระบบการสื่อสารดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส มาใชใน
การใหบริการแกสถาบันการเงิน ซึ่งมีอยูแลวหรือจะจัดใหมีขึ้นในอนาคต ในการนี้ หากมีกรณีที่จะ
ตองทําธุรกรรมระหวางกันขึ้นจะกอใหเกิดความผูกพันกันทางสัญญาก็จําเปนตองจัดใหมีระบบและ
กระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและสงขอมูลระหวางกัน โดยกําหนดหลักการมาตรฐาน
ขั้นต่ําวาประการแรกจะตองยืนยันไดวาผูใชบริการคือผูใด ประการที่สองขอความที่สงมานั้นเปน
ขอความที่แทจริง ประการที่สาม ณ จุดใดจุดหนึ่งผูใชบริการจะไมสามารถยกเลิกเพิกถอนขอความ
ที่ตนสงได และประการที่สี่มีกระบวนการทางเทคนิคที่ทําใหตรวจสอบการสงและรับขอความได
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ลักษณะ 1
ความทั่วไป
ขอ 1 ในระเบียบนี้
“ ธปท.” หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย
“ ผูใชบริการ ” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจาก
ธปท. ใหใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
“ บริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ”1 หมายถึง ระบบบริการสื่อสาร
ขอความดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ระหวาง ธปท.กับผูใชบริการ ในบริการดานการเงิน ตามที่ ธปท.
กําหนด
“ บริการดานการเงิน ”2 หมายถึง

1

แกไขตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services ) (ฉบับที่ 2)

พ.ศ 2546 ประกาศ ณ. วันที่ 15 กันยายน 2546
2

แกไขตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services ) (ฉบับที่ 2)

พ.ศ 2546 ประกาศ ณ. วันที่ 15 กันยายน 2546

-2(1) บริการดานระบบการชําระเงิน
(2) บริการดานเงินฝากและตราสารหนี้
(3) บริการดานตลาดการเงิน
(4) บริการดานอื่นที่ ธปท. ประกาศกําหนด
“ คอมพิวเตอรแมขาย ” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรของ ธปท.
“ คอมพิวเตอรลูกขาย ” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรของผูใชบริการ
“ ชุดคําสั่งของ ธปท. ” หมายถึง ชุดคําสั่งสําหรับคอมพิวเตอรลูกขายที่ ธปท.
จัดหาใหผูใชบริการ
“ กระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับและสงขอมูลระหวางกัน ”
หมายถึง กระบวนการในการบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสที่ ธปท.จัดใหมีขึ้นเพื่อ
(1) ยืนยันวาขอความที่ผูใชบริการหรือ ธปท. ไดสงผานบริการดานการเงิน
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเปนขอความของผูใชบริการหรือของ ธปท. จริง อีกทั้งสามารถทําการพิสูจน
ตัวตน (authentication) และยืนยันวาผูปฏิบัติงานในบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสเปน
บุคคลที่ไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานจริง
(2) ยืนยันวาขอความที่ ผูใชบริการหรือ ธปท. ไดรับผานบริการดานการเงินดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกสเปนขอความเดียวกับที่ผูใชบริการหรือ ธปท.ไดสงจริง และปองกันมิใหบุคคลอื่นที่
ไมเกี่ยวของลวงรูขอมูลที่แทจริงในการรับและสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรแมขายกับคอมพิวเตอร
ลูกขาย
(3) กําหนดเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งทั้ง ธปท. และผูใชบริการไมสามารถ
ยกเลิก เพิกถอนขอความที่ตนสงไปได
(4) มีระบบการบันทึกหลักฐาน (log file) เกี่ยวกับขอมูลหรือขอความที่รับสง
ในแตละบริการ ใชตรวจสอบความครบถวนของจํานวนรายการที่สงผานบริการดานการเงินดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกสได
“ ผูมีอํานาจลงนาม ” หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูใชบริการ ที่จะเปน
ผูกําหนดหรือเพิกถอนตัวบุคคลที่จะทําหนาที่เปน ผูรับรอง (Certifier) ในบริการดานการเงินดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกส
“ ผูรับรอง (Certifier) ” หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจลงนาม
ใหเปนผูกําหนดหรือเพิกถอนผูปฏิบัติงาน(Officer) ในบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
“ ผูปฏิบัติงาน (Officer) ” หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก ผูรับรอง
(Certifier) ใหเปนผูปฏิบัติงานในบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
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“ มาตรการรักษาความปลอดภัย ” หมายถึง มาตรการในการปองกันมิใหบุคคล
ซึ่งไมไดรับมอบหมายเขาใชคอมพิวเตอรลูกขาย
“ คูมือการใชงาน ” หมายถึง คูมือการใชงานบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกสที่ ธปท. จัดหาใหผูใชบริการ
ขอ 2 ระเบียบนี้เปนระเบียบกลางครอบคลุมการใหบริการดานการเงินดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกสทั้งหลายทั้งปวง ผูประสงคจะใชบริการจะตองตกลงที่จะผูกพันตามระเบียบนี้กอนและ
เมื่อ ธปท. เปดใหบริการในแตละเรื่องหรือประเภทแลว ธปท. จะออกระเบียบเฉพาะเรื่องขึ้น ซึ่งหากผู
ใชบริการไดใชบริการในแตละเรื่องหรือประเภทบริการใดแลว ถือวาผูใชบริการยอมผูกพันตนตาม
ระเบียบที่ออกมาใชเฉพาะเพื่อการนั้นดวย
ผูที่ประสงคจะขอใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบนี้ใหทํา
หนังสือแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ตามแบบที่แนบ
ขอ 3 ผูที่ประสงคจะออกจากการเปนผูใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
ใหมีหนังสือแจงให ธปท. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เมื่อพนกําหนดเวลา ดังกลาว ใหผูใช
บริการเปนอันพนจากการเปนผูใชบริการตามระเบียบนี้
ขอ 4 ธปท. เปนผูจัดหาชุดคําสั่งของ ธปท. และคูมือการใชงานใหแกผูใชบริการ และ
ในกรณีที่ ธปท. เปลี่ยนแปลงชุดคําสั่ง ใหผูใชบริการขอรับชุดคําสั่งใหมตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ธปท. กําหนด
ขอ 5 ธปท. จะกําหนดเวลาทําการของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส และ
อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทําการไดตามที่เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบในเวลาอันควร
การกําหนดเวลาเปนชั่วโมงหรือสั้นกวาชั่วโมงใหถือเอาเวลาที่ปรากฏตามคอมพิวเตอรแมขาย
ขอ 6 ผูใชบริการใดไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือขอกําหนดที่ออกตามระเบียบนี้ หรือมี
พฤติการณแหงการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกระบบการใหบริการหรือแกประโยชนสวน
รวมประการอื่น ธปท.อาจระงับการใหใชบริการดานการเงินเปนการชั่วคราวหรือตลอดไปอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได การพิจารณาของ ธปท. ใหเปนที่สุด
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แต ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังตอไปนี้
(1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ หรือ
(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพรองทางเทคนิคของคอมพิวเตอรแมขาย
ไมวากรณีใด ๆ หรือ
(3) ความเสียหายที่เกิดจากสิ่งหรือระบบซึ่งไมไดอยูในความควบคุมของ ธปท. หรือ
(4) เพราะเหตุสุดวิสัย
ขอ 8 ผูใชบริการตองชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท.
กําหนด
ลักษณะ 2
สิทธิและหนาที่ของผูใชบริการ
ขอ 9 ผูใชบริการรับรู เขาใจและยอมรับในประสิทธิภาพ ขอบเขตความสามารถและ
ขอจํากัดของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับสงขอมูลหรือขอความระหวางกัน และยอมรับ
วาบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอสําหรับปองกันความผิดพลาด
และการทุจริตตาง ๆ แลว ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมกระบวนการเพื่อความ
ปลอดภัยในบริการดานการเงินตามที่เห็นสมควร
ขอ 10 ผูใชบริการตองจัดหาคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณอื่น ๆ และชุดคําสั่งตามที่
ธปท. กําหนด
ขอ 11 ผูใชบริการตองดําเนินการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรลูกขายซึ่งใชกับระบบบริการ
ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
(1) เชื่อมโยงคอมพิวเตอรลูกขายกับคอมพิวเตอรแมขายเพื่อการใชบริการดาน
การเงิน
(2) ดูแลรักษาคอมพิวเตอรลูกขายใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดเวลา
(3) จัดใหคอมพิวเตอรลูกขายมีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธปท. อาจกําหนดมาตรฐานตามที่เห็นสมควรก็ได

-5ขอ 12 ผูใชบริการตองปฏิบัติตามพิธีปฏิบัติ คูมือการใชงานและแนวทางการปฏิบัติ
งานที่ ธปท. กําหนด ในกรณีที่พิธีปฏิบัติ คูมือการใชงานและแนวทางการปฏิบัติงานขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหถือวาระเบียบนี้เปนใหญและใหปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ 13 ผูใชบริการตองจัดใหมีแผนสํารองตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปเมื่อมีเหตุ
ที่ทําใหไมสามารถใชบริการดานการเงินตามปกติได
ขอ 14 ผูใชบริการตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุม
ภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
ขอ 15 ผูใชบริการตองรักษาไวเปนความลับซึ่งกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการ
ใชบริการดานการเงิน ชุดคําสั่งของธนาคาร คูมือการใชงาน เวนแตเปนการเปดเผยเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน
ผูใชบริการตองเก็บรักษาขอมูลอันเกี่ยวเนื่องดวยกระบวนการเพื่อความปลอดภัยใน
การใชบริการดานการเงิน ชุดคําสั่งของธนาคาร และคูมือการใชงานมิใหสูญหาย
ในกรณีที่มีการเปดเผยหรือสูญหาย ผูใชบริการตองแจงให ธปท. ทราบโดยพลัน
ขอ 16 ผูใชบริการอาจขอให ธปท. ระงับการใหบริการแกตนเปนการชั่วคราวภายใต
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนด แตตองรับผิดชอบในขอความที่ไดสงใหกับ ธปท.
และ ธปท. ไดรับกอนที่ ธปท. จะระงับการใหบริการ
ขอ 17 ผูใชบริการอาจขอชุดคําสั่งของ ธปท. คูมือการใชงานชุดใหมไดตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด
ขอ 18 ในกรณีที่คอมพิวเตอรแมขายขัดของ คอมพิวเตอรลูกขายขัดของ หรือการสื่อ
สารระหวางคอมพิวเตอรแมขายและคอมพิวเตอรลูกขายขัดของไมวา ธปท. จะแจงใหผูใชบริการ
ทราบ หรือผูใชบริการแจงให ธปท. ทราบ แลวแตกรณี ใหผูใชบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการประเภทนั้น ๆ
ขอ 19 หามมิใหผูใชบริการแกไขชุดคําสั่งของ ธปท.

-6ขอ 20 ผูใชบริการตองยินยอมและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ ธปท. ในการ
ตรวจสอบคอมพิวเตอรลูกขาย มาตรการรักษาความปลอดภัย ระบบการควบคุมภายใน เอกสารหลัก
ฐานที่เกี่ยวของ และอื่น ๆ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร
ขอ 21 ผูใชบริการจะตองชี้แจงหรือมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดใหแก ธปท. เมื่อ
ธปท. ขอความรวมมือ
ขอ 22 ผูใชบริการตองเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตามที่ ธปท. กําหนด
ลักษณะ 3
การเขาใชระบบบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
ขอ 23 ในการขอใชระบบบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ใหผูใชบริการทําหนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ตามแบบที่ ธปท. กําหนด เพื่อทํา
หนาที่กําหนดหรือเพิกถอนบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผูรับรอง (Certifier) ระบบบริการดานการเงินดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกส
(2) ใหผูมีอํานาจลงนามทําหนังสือแตงตั้งผูรับรอง (Certifier) ตามแบบที่ ธปท.
กําหนด
(3) ใหผูรับรอง(Certifier) ทําหนังสือ แตงตั้งผูปฏิบัติงาน (Officer) ตามแบบที่ ธปท.
กําหนด
การเพิกถอนตัวบุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามขอ 23 (2) หรือขอ 23 (3) ขางตนให
สถาบันการเงินทําหนังสือ ตามแบบที่ ธปท. กําหนด
ขอ 24 ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของในระบบบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
ที่เกิดจากการกระทําของผูมีอํานาจลงนาม ผูรับรอง หรือผูปฏิบัติงานใหถือเปนการกระทําของผูใช
บริการซึ่งมีผลบังคับตามระเบียบนี้ทั้งสิ้น
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ลักษณะ 4
ระบบการใหขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ 25 ธปท. อาจใหขอมูลขาวสาร เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริการที่
ธปท. จัดใหมีขึ้นในระบบบริการดานการเงินใหแกผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ 26 ธปท. ไดมีบริการการติดตอสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระหวาง ธปท.
กับผูใชบริการ เพื่อใชในการติดตอประสานงานในกรณีตาง ๆ เพิ่มเติม โดยบริการดังกลาวถือเปน
บริการเสริมที่ผูใชระบบจะสามารถเลือกใชหรือไมก็ได
ขอ 27 ในการใหขอมูลขาวสารหรือการติดตอสื่อสารขางตน ผูใชบริการควรสงเฉพาะ
ขอความที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติเทานั้นและผูใชบริการตองรับผิดชอบในขอความที่ตนสง
ดวย ทั้งนี้ ผูใชบริการจะสงขอความที่มีลักษณะเปนรหัสลับหรือขอความที่ขัดตอกฎหมายหรือความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไมได
ขอ 28 ในการที่ผูใชบริการขอให ธปท. ประกาศขอความแกผูใชบริการทั้งหลายของ
บริการดานการเงิน ผูใชบริการตองปฏิบัติตามวิธีการที่ ธปท. กําหนด และตองรับผิดในความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากขอความที่ขอใหประกาศนั้น ทั้งนี้ ธปท. สงวนสิทธิที่จะออกประกาศในเวลาใดตามที่
เห็นสมควร หรือไมดําเนินการใหถาเห็นวาไมเหมาะสมก็ได
ลักษณะ 5
อนุญาโตตุลาการ
ขอ 29 ในกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้น ใหนําเรื่องสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
การพิจารณาและชี้ขาดขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
ขอ 30 ให ธปท. และผูใชบริการตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละหนึ่งคน และให
อนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกันตั้งบุคคลภายนอกอีกหนึ่งคนเปนอนุญาโตตุลาการคนกลาง
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ลักษณะ 6
การระงับไปแหงการใชบริการ
ขอ 31 ธปท. อาจระงับการใหบริการดานการเงิน บางบริการหรือทุกบริการ ในเวลาใด
ก็ไดตามแต ธปท. เห็นสมควร โดย ธปท. จะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร
ขอ 32 ในกรณีที่การใชบริการบางประเภทหรือทุกประเภท เปนอันตองระงับไป
ผูใชบริการตอง
(1) มอบชุดคําสั่งของ ธปท. คูมือการใชงาน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ ธปท. กําหนด
คืนใหแก ธปท.
(2) ทําลายชุดคําสั่งของ ธปท. ที่ไดบรรจุลงในคอมพิวเตอรลูกขายของผูใชบริการ
(3) รักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ แมวาการใชบริการจะระงับไปแลว
ก็ตาม
ลักษณะ 7
เบ็ดเตล็ด
ขอ 33 ชุดคําสั่งของ ธปท. คูมือการใชงานและแนวทางการปฏิบัติงานเปนทรัพยสิน
ของ ธปท.
ขอ 34 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ไดตามเห็นสม
ควร โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร
ขอ 35 ถามีปญหาใด ๆ เกี่ยวกับการตีความตามระเบียบหรือประกาศหรือขอกําหนด
ใดที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 36 ใหถือวาผูใชบริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขอกําหนดอื่นใดที่
ออกตามระเบียบนี้ ตลอดจนคําวินิจฉัยของ ธปท. ตามขอ 35 หรือคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ
คําวินิจฉัยของ ธปท. ตามขอ 35 มีผลผูกพันอนุญาโตตุลาการที่จะชี้ขาดตัดสินแตกตาง
เปนอยางอื่นไมได ผูใชบริการตกลงยินยอมตามนี้ และตองแจงใหอนุญาโตตุลาการทราบกอน
พิจารณาชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2544 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2544
ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย

