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มาตรฐาน 
Identity Assurance Level (IAL)

ตามประกาศของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขมธอ. 19-2564
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองระดับความน่าเช่ือถือของการพิสูจน์ตัวตน 

(Identity Assurance 
Level: IAL), PDPA 
ขายของออนไลน์ , Wallet 
, payment Gateway , 
บริษัทหลักทรัพย์ และ อื่นๆ 
ท่ีท าธุระกรรมออนไลน์ ต้อง
ท าตามเกณฑ์ IAL 2.1 ขั้นต ่า

https://ekycsolution.com

https://www.youtube.com/channel/UCB9CVwnv9C4841Cvjyuojyw
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มีระบบให้คะแนน
แบบประเมินความเสี่ยง ( Suitability Test )

ในโปรแกรม E-KYC ของทางบริษัทมีระบบท่ี
จะให้ลูกค้าสามารถท าแบบประเมินความเส่ียง 
(Suitability Test) พร้อมทั้งแสดงผลให้
ลูกค้าทราบถึงคะแนนประเมินของตนเองได้
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หน้าตอบค าถาม Fatca

ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม
ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าท าแบบทดสอบ
ความเข้าใจการลงทุนและยอมรับ

ข้อก าหนดและเง่ือนไข

ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม 
FATCA และยอมรับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไข

ข้อมูลที่ต้องกรอก 

• ข้อมูลพ้ืนฐาน (ชื่อ นาม
สกุล,วัน เดือน ปีเกิด )

• อื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องกรอก ข้อมูลที่ต้องกรอก 

• ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(อาย,ุ การศึกษา)

• ประสบการณ์ลงทุนและ 
วัตถุประสงค์การลงทุน

• วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี
• ข้อก าหนดและเง่ือนไข

• สถานะภาพ
• ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
• การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและ

ระงับบัญชี
• ลูกค้าอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้น า

ข้อมูลของลูกค้าหรือ การเปิดเผย
ข้อมูล ความยินยอม และ
ข้อตกลงในแบบฟอร์ม FATCA

แบบฟอร์มจัดท าโดย Cryptoxpress (แอปพลิเคชันพ้ืนฐานส าหรับการเปิดบญัช)ี
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ข้อมูลพ้ืนฐานและแบบฟอร์ม

ส่วนถ้ามีการ
ตอบค าถามใน Part 1 
จะต้องไปกรอกข้อมูล
ในส่วนของ W-9 ต่อ

แบบฟอร์ม FACA  แบบ W-9 
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ข้อมูลพ้ืนฐานและแบบฟอร์ม

ส่วนถ้ามีการ
ตอบค าถามใน Part 2 
จะต้องไปตอบ 
W-8Ben ต่อ

แบบฟอร์ม FACA W-8BEN
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E-KYC Data 
Collection enhances your 
transformation with 
digital solution

Integrating
seamlessly to your current 
end to end solution

“Know Your Customer” 
is a process many companies 
must comply with

Using our solution, 
you can simplify the data 
collection process and 
save time e-KYC (Know 
Your Customer)

Registration 
& Screening

Customer 
choose 

preferred 
language

Is Customer 
Thai citizen?

ENTERS 
-Name & Surname 
-ID No.
-Email 
-Mobile Phone Number

Email Owner 
Verification 
by OTP from 

email

Screening 
(Check next slide 

for more info.)

CUSTOMER ENTERS 
-Name & Surname 
-Passport No. 
-Email 
-Mobile Phone Number

Phone Owner 
Verification by 
OTP from SMS 
(Only phone 

number with +66)
Customer 

creates 6-digit PIN

Display 
Agent/Referral 

Code

Registration 

Complete

No

yes

Pass 
screening
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กระบวนการยืนยันตัวตน
ตามมาตรฐานธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์ IAL 1.2 และ IAL 2.2

เตรียม
ความพร้อมก่อน
เปิดบัญชี

ลงทะเบียน 
และ ตรวจสอบข้อมูล
(ตรวจสอบ DOPA 
บัตรประชาชน และ 

AMLO ผ่านสมาคม)

กรอกข้อมูล
พ้ืนฐาน

(ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของสมาคม)

เปิดบัญชี
เลือกและท าการ
ยืนยันตัวตน

เจ้าหน้าที่ 
e-KYC solution 
ตรวจสอบข้อมูล

• สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทั้งจาก
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือทั้ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

• บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
เจ้าหน้าที่ 

e-KYC solution 
ตรวจสอบเอกสาร ใน
กรณีที่มีการขอเอกสาร

เพ่ิมเติม

การเปิดบัญชี

เสร็จส้ินเปิดบัญชีเลือกและท าการยืนยันตัวตนได้ 3 วิธี

• เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน (Dip chip)
• สแกนหนังสือเดินทางด้วยเทคโนโลยี NFC
• Face Recognition 
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การยืนยันตัวตน 
Dip Chip ด้วยบัตรประชาชน
โดยเจ้าหน้าท่ี e-KYC Solution

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน
ดาวน์โหลดแอพพลเคชันการอ่านข้อมูลได้บน
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
การอ่านข้อมูลได้บน Play Store และ App Store
เช่ือมต่อแอปพลิเคชันแล้วเสียบบัตรประชาชน

รูปแบบ
การอ่านข้อมูลจากบัตร
ประชาชน จากนั้นกดส่งข้อมูล

Note :

• เจ้าหน้าท่ี e-KYC Solution 
มีหน้าท่ีเปรียบเทียบหน้า
ลูกค้ากับภาพจากชิป (บัตร
ประจ าตัวประชาชน)

• ความละเอียดข้ันต ่าของภาพ
คือ 1280*720 พิกเซล

• กระบวนการน้ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน IAL 2.2
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ทางผ่านเทคโนโลยี NFC

แสกนหน้า
ข้อมูลของ

หนังสือเดินทาง

วางโทรศัพท์มือ
ถือไว้ด้านหลัง
หนังสือเดินทาง

ถ่ายวิดีโอตนเอง
ตามบริบทที่ก าหนด

เจ้าหน้าท่ี e-KYC Solution 
เปรียบเทียบวิดีโอเซลฟี่ กับรูปภาพจากท่ีเคร่ือง
อ่านได้ (หนังสือเดินทาง)

หากล้มเหลว
ในกระบวนการยืนยัน
ตัวตน แจ้งลูกค้า

การยืนยันตวัตนเสร็จส้ิน 
Admin Approval & Auto 
Approval

ล้มเหลว

ผ่าน

• ความละเอียดข้ันต ่าส าหรับวิดีโอ
และภาพคือ 1280*720 พิกเซล

• ใช้เคร่ืองอ่าน NFC เพ่ือ
ตรวจจับชิปหนังสือเดินทาง

• กระบวนการน้ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน IAL 2.2

Note :
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ระบบรู้จ าใบหน้า (AI & Machine Learning)

แสกนหน้า
ข้อมูลของ

หนังสือเดินทาง

วางโทรศัพท์มือ
ถือไว้ด้านหลัง
หนังสือเดินทาง

ระบบจะท าการตรวจสอบ
รูปบัตรประชาชนกับวิดีโอ โดยทั้งสองต้องมีความ
เหมือนกัน 90% ข้ึนไปถึงจะผ่านการยืนยันตัวตน

หากล้มเหลว
ในกระบวนการยืนยัน
ตัวตน แจ้งลูกค้า

การยืนยันตวัตน
เสร็จส้ิน

• กระบวนการน้ีเป็นไปตามมาตรฐาน IAL 1.2

Note :
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การพิสูจน์ตัวตน
ระบบรู้จ าใบหน้า AI and Machine Learning

ตัวท่านที่ต้องเตรียมพร้อมและ
ถือบัตรประชาชนต่อหน้ากล้อง

ระบบจะแสดงหน้าต่างวิธีการถ่ายรูป 
Selfie บัตรประชาชน โดยท่านจะต้อง
ถ่ายบัตรยืนยันตัวตนโดยรูปสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน

https://ekycsolution.com

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 
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การพิสูจน์ตัวตน ระบบรู้จ าใบหน้า
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การพิสูจน์ตัวตน
ระบบรู้จ าใบหน้า (ต่อ)
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ที่เคาน์เตอร์บริการ

กรอกข้อมูล KYC 
และแพลตฟอร์มสร้าง QR code

• โทรศัพท์มือถือ (ระบบปฏิบัติการ iOS 
และ Android)

• เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน Dip Chip 
• เว็ปแคม 
• ค่าบริการเสริม  Dip Chip ลูกค ้า 

Cryptoxpress ที่ร้านค้าตัวแทนคร้ังละ 50

แสดง QR code 
ต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
สแกนข้อมูล

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
(เสียบบัตรประชาชนท่ีเคร่ือง
อ่าน,ถ่ายรูป, ตรวจสอบใบหน้า
ด้วย Face Recognition) 
ท าการตรวจ DOPA + 
AML(BLACKLIST)

หากล้มเหลว
ในกระบวนการยืนยัน
ตัวตน แจ้งลูกค้า

การยืนยันตวัตน
เสร็จสิ้น ตามมาตรฐาน  

IAL 2.2

Integrating seamlessly to your 
current end to end solution

17



https://ekycsolution.com

Via National Digital ID (NDID)

Customer agrees 
to NDID term and 

agreement

Customer chooses 
IdP (which is 

connected to NDID 
network)

IdP confirms 
customer’s identity via 

its own application 
(customer must pass 
IdP process with 2-
factor authenticator) 

Fail Identity 
Verification 

Process. Notify 
customer

Identity 
Verification 
complete

• Identity Assurance Level provided from IdP must be 
at least 2.2 (IAL2.2)

• If customer fail to verify his/her identity via NDID the 
1st time, he/she cannot choose NDID as an identity 
verification method again, unless he/she contract 
MST staff to unlock this verification method.

Note :

FAIL

PASS
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Via National Digital ID (NDID)

Send Ref Code 
and NDID
Ref Code for 
Notify to
customer in 
this process
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is an ecosystem to connect members to 
send/receive requests of authentication and 
information. Data in Block chain is timestamp 
log e.g. time, date, receiver id, sender id, etc. 
No sensitive data transmitted at all. Personal 
information only sends between two parties 
concerns with PKI OUTSIDE the platform. 
Therefore, NDID is data privacy and security 
by design according to IAL 2.3 and AAL 2.2 

NDID Platform
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ของ Crypto Express
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Thank you
@ekycsolution 
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