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Danh tính số cho mọi người
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Thách thức của quốc gia

Trường hợp thực 
nghiệm mẫu

Mô hình NDID

Tiểu sử về NDID
Nội dung

Private and confidential only for NDID clients. Distribution or Reprint is not allowed.

Tài liệu trình bày cách thức hoạt động của mô 
hình Danh tính số quốc gia (National Digital 
Identity – NDID) của Thái Lan và nguyên nhân vì 
sao dự án thu hút được sự tham gia tình nguyện 
của chính phủ và khối tư nhân. Đồng thời, chỉ ra 
những yếu điểm quan trọng trong quá trình triển 
khai. Về tầm nhìn tương lai, dự án vẫn còn nhiều 
tiềm năng khai thác, và vẫn còn nhiều thách thức 
phía trước.
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Tiểu sử về NDID



TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NDID
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Sách trắng: Yêu cầu 
đặc biệt cho Nền tảng 
ID kỹ thuật số 

Luật Danh tính số 
(Digital ID Act)

9 ngân hàng tham gia thử 
nghiệm Mở tài khoản điện 
tử – Sẵn sàng cho Lễ Công 

bố vào T7/2019

Private and confidential only for NDID clients. Distribution or Reprint is not allowed.

Công ty Định danh số quốc gia 
(National Digital ID co., Ltd.)

Chính phủ

Bộ Kinh tế số

Cơ quan quản lýDoanh nghiệp

Bước 3: Nhóm thử nghiệmBước 2: Nhóm Pháp lýBước 1: Nhóm Kỹ thuật

Ủy ban Cổng Triển khai Kinh doanh



Dòng sự kiện

2 năm Hiện tại

Tháng 2/2019
Quốc Hội thông qua Bản 
sửa đổi lần 4 Luật Giao 
dịch điện tử để hợp 
thức hóa nền tảng 
NDID, tạo tiền đề pháp 
lý tin cậy cho thành viên 
thuộc hệ sinh thái NDID.

Tháng 7/2019
NDID và mọi tổ chức 
liên quan bao gồm các 
nhà chức trách cùng 
tham gia Lễ công bố 
NDID tại Ngày hội 
Fintech Bankok năm 
2009 tại Ngân hàng 
Trung ương Thái Lan.

Tháng 11/2019
Trường hợp thử nghiệm 
đầu tiên, Mở mới một 
tài khoản ngân hàng qua 
kênh trực tuyến, đánh 
dấu trường hợp đầu 
tiên được thông qua tại 
BOT regulatory sandbox 
(cơ chế quản lý thử 
nghiệm của Ngân hàng 
Thái Lan)

Tháng 12/2018
“Ra mắt!” Nền tảng 
NDID cho phép các 
thành viên thử nghiệm 
sử dụng các ứng dụng 
thực tế.

Tháng 10/2018
ETDA ban hành Khung Đảm 
bảo Mức độ Tiêu chuẩn 
quốc gia (National Standard 
Levels of Assurance 
Framework) phù hợp với 
tiêu chuẩn NIST

Tháng 10/2017
Thành lập Ủy ban 
Danh tính số Quốc 
gia để khởi động dự 
án



Cổ đông theo Ngành Cổ đông theo Khối tư 
nhân/nhà nước

Thị trường 
Logistics

Thị trường vốn

eMoney

Bảo hiểm

Khối nhà nước

Khối tư nhân

Cơ cấu Cổ đông NDID
Hơn 60 công ty thuộc 5 ngành trọng điểm vừa là cổ đông vừa là khách hàng

Thị trường tiền tệ
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Thách thức của Quốc Gia



Thực tế
Hầu hết mọi giao dịch

- Yêu cầu bản sao giấy tờ 
(dù người dùng từ lâu đã có Căn cước 
công dân điện tử)
- Phải trình diện tại cơ quan (trực tiếp)

Phi thực tế

Có thể thực hiện…

Bất kể bạn đang 
làm gì

Bất kể nơi đâu Bất kể lúc nào

Thông tin cá 
nhân, Dấu vân 
tay, Ảnh chân 

dung 

Mọi giao dịch

Rủi ro và Bất cập có khắp mọi nơi
Khả năng giả mạo Cao
Khả năng thất lạc giấy tờ Cao
Khả năng bảo mật thông tin Thấp
Mức độ sử dụng giấy tờ Cao

Cho vay Đăng ký bảo hiểm Nộp hồ sơ xin VISA

Mở tài khoản Thương mại điện tử Ứng dụng hẹn hò

Mở tài khoản ký quỹ Hồ sơ chuyển viện



Khái niệm về thiết kế hạ tầng: Độ phức tạp – IT, Hợp đồng và 
Thanh toán



Nền tảng NDID: Đơn giản, đường cao tốc kết nối các thành viên
RP, IdPs, AsRP, IdPs, As

RP, IdPs, As
RP, IdPs, As

RP

RP

RP

RP

IdPs

IdPs
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Mô hình NDID



Private and confidential only for NDID clients. Distribution or Reprint is not allowed.

#6

Nền tảng NDID áp dụng công nghệ 
sổ cái phân tán (Distributed Ledger)
(Công nghệ Blockchain – BC).

Nền tảng NDID là một nền tảng kết 
nối thành viên để gửi và nhận yêu 
cầu về xác thực và thông tin.
Dữ liệu trong Blockchain được mã 
hóa ở định dạng timestamp log, vd: 
ngày, giờ, thông tin người nhận, 
thông tin người gửi…Hoàn toàn 
không chứa dữ liệu nhạy cảm, như 
minh họa ở bước #2, #3, và #5.

Thông tin nhạy cảm được hai bên 
trao đổi bên ngoài nền tảng, bước 
#6.
Do đó, thiết kế của NDID thỏa yêu 
cầu về bảo mật và an toàn dữ liệu. 

Nền tảng NDID không phải hệ thống lưu trữ.
Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo 
mật. NDID không hiển thị hoặc lưu trữ bất kỳ 

thông tin nào của khách hàng.

Mô hình NDID và Trọng điểm: Cách thức hoạt động

A customer  
applies Personal  

Loan

AS trực tiếp gửi dữ liệu Người dùng 
liên quan đến RP theo yêu cầu từ RP

Người dùng 
truy cập kênh 
của RP để sử 
dụng dịch vụ 
của RP

RP yêu cầu IdP để 
nhận diện và xác 
thực bằng nền 
tảng Digital ID

RP cho phép Người 
dùng  truy cập dịch 
vụ của RP

Khách hàng 
nộp Hồ sơ vay 
cá nhân

#5

#2

AS kiểm tra xác 
nhận đồng ý của 
Người dùng, và chia 
sẻ thông tin Người 
dùng cho RP theo 
yêu cầu

IdP được Người dùng 
chọn lựa sẽ thực hiện 
yêu cầu xác thực#3

Người dùng tự xác thực qua 
kênh IDP bằng công nghệ 
xác thực phù hợp

Nền tảng 
Danh tính số

Bên tín nhiệm 
(Relying Party –

RP)

Nguồn có thẩm 
quyền 

(Authoritative 
Source – AS)

Nhà cung cấp 
danh tính 
(Identity 
Provider – IdP)

Không yêu cầu thông tin cá nhân. 
Chỉ cần mã ID + Timestamp



RP có thể tham khảo nhiều nhà cung cấp IDP để xác thực danh tính 
và nhiều nguồn cung cấp thông tin (AS)
RP gửi yêu cầu và tổng hợp thông tin từ nhiều IdP và nguồn AS để tăng cường bảo đảm khi xác thực danh tính.

Nền tảng 
Danh tính số 

quốc gia

Dữ liệu 
giáo dục

Điểm tín 
nhiệm

Hồ sơ 
bệnh án

Sử dụng 
dịch vụ trên 

kênh RP

Tự xác thực 
trên kênh IdP

Bên tín nhiệm 
(Relying Party – RP)

Nguồn có thẩm 
quyền 

(Authoritative 
Source 1 – AS 1)

Nguồn có thẩm 
quyền 

(Authoritative 
Source 2 – AS 2)

Nguồn có thẩm 
quyền 

(Authoritative 
Source 3 – AS 3)

Nhà cung cấp 
danh tính (Identity 
Provider 3 – IdP3)

Nhà cung cấp 
danh tính (Identity 
Provider 2 – IdP2)

Nhà cung cấp 
danh tính 
(Identity 

Provider 1 –
IdP1)
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Mức độ đảm bảo
IdP – Cung cấp Danh tính số 

Chứng minh danh tính IAL 2.3 Bộ xác thực (AAL)

+ Chỉ người dùng có
+ Chỉ người dùng biết
+ Đặc điểm riêng của người dùng

Đăng ký

Tiêu chuẩn tham khảo

Công cụ Dopa kiểm tra 
trạng thái trực tuyến

Dip Chip

FR

Nhà cung cấp 
danh tính 
(Identity 
Provider – IdP)

IdP được User chọn 
lựa sẽ thực hiện yêu 
cầu xác thực

User tự xác thực qua 
kênh IDP bằng công 
nghệ xác thực phù hợp



Private and confidential only for NDID clients. Distribution or Reprint is not allowed.

Mục tiêu chính của Căn cước điện tử

Xây dựng tiêu chuẩn kiểm 
chứng (proofing) danh tính 
và xác thực danh tính đảm 
bảo an toàn hơn cho giao 

dịch trực tuyến. 

Cung cấp tính năng e-KYC cho 
các dịch vụ số hóa

Xây dựng hệ sinh thái chia sẻ dữ 
liệu bằng kết nối giữa các thành 

viên (không lưu trữ dữ liệu trên hệ 
thống trung ương hay người dùng 
phải xác nhận đồng ý nếu muốn 

chia sẻ thông tin)

 ETDA ban hành Hướng dẫn về Danh 
tính trên Khung NIST

 Điều hành: Thông báo của LOA về 
trường hợp thực nghiệm eOpenning 
Account.

- BOT : IAL 2.3/AAL2.2
- SEC : IAL 2.1+/ AAL2.1

Kết quả:
Giao dịch tài chính yêu cầu KYC có thể được thực hiện trực tuyến 100%
Tính năng Mở tài khoản ngân hàng, Mở tài khoản chứng khoán mọi lúc mọi nơi
Giao dịch yêu cầu Xác thực điện tử (eConsent), Chữ ký điện tử (eSignature) có thể được thực hiện 
trực tuyến 100%, vd: NCB, Hợp đồng cho thuê kèm Chữ ký – Củng cố xây dựng Kinh tế số thực thụ.

 Nền tảng duy nhất có 100% 
eConsent đối sánh với xác nhận 
đồng ý của chủ sở hữu.

 Tuân theo Luật Bảo mật dữ 
liệu cá nhân (Personal Privacy 
Data Act) (GDPR)



Private and confidential only for NDID clients. Distribution or Reprint is not allowed.

Lợi ích của Nền tảng NDID

Công việc sao 
y giấy tờ giảm 

đáng kể
Ít hao tốn giấy 

và chi phí bảo trì

Giao dịch 
trực tuyến  
bảo mật và 

hiệu quả 
hơn

Nguồn chia sẻ 
thông tin tin 

cậy

Tài nguyên được 
sử dụng hợp lý 

và bền vững 
hơn

Cơ sở hạ 
tầng chung

Ít đầu tư 
trùng lặp 

vào kỹ thuật 
công nghệ



Lộ trình NDID
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06/02/2020
Mở tài khoản ngân 
hàng mới

Quý 3, 2020
• Chứng khoán
• Quản lý tài sản
• Bảo hiểm
• Cho vay cá nhân

Tháng 5, 2020
Bắt đầu họp thảo luận- Ủy 
ban Xây dựng Pháp lý được 
chỉ định bởi Chính phủ.
Tháng 6, 2020

• NDID Platform kết nối 
với hệ thống DBD
(Cổng thông tin Chính 
phủ hỗ trợ pháp lý)

Giai đoạn: 1
Cá nhân

Giai đoạn: 2 
Pháp lý

Giai đoạn: 3
Người nước ngoài 

Cơ chế quản lý thử nghiệm 
của NH Thái Lan Tiến hành Lập kế hoạch
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Quy định và Nguyên tắc

Ủy ban giao dịch chứng khoán –
KYC

Hướng dẫn Chữ ký điện tử –
Cơ quan phát triển giao dịch 
điện tử ETDA

3 Hướng dẫn Danh tính 
– Cơ quan phát triển 
giao dịch điện tử ETDA

Ngân hàng Trung ương Thái 
Lan – KYC

Cơ quan chống rửa tiền – KYC
Chứng minh và xác thực 
danh tính – Luật Giao dịch 
điện tử (lần thứ 4)
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Trường hợp thực 
nghiệm mẫu



Step 1

Bank ABC

Register

Bank ABC
Term and Conditions

Term and  
Conditions +  
Consent Form

Consent for (1)
Consent for (2)
Consent for (3)
Consent for (4)

Next

Bank ABC

Request For  
eOpen Account  
With ABC Bank

Please click ‘Next’

Next

Bank ABC

Please choose IdP
from the list below
to verify yourself

Bank ABC

Bank ABC is sending  
the request to the IdP  
you chose.

Please verify  
yourself with your  
chosen IdP within24  
hours to start the  
service.

Trường hợp 1: Mở tài khoảnTrường hợp thực 
nghiệm mẫu

Trên ứng 
dụng của RP

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5

Mở tài khoản với Ngân 
hàng ABC

 Tải về Mẫu đơn mở 
tài khoản điện tử

 Điền đơn – Dữ liệu cá 
nhân

 Chọn “Register”

 Điều khoản của sản 
phẩm của ABC

 Điều khoản của NDID
 Điều kiện thỏa thuận

Chọn Đồng ý với Điều 
khoản và Điều kiện

Chọn 'Next' Người dùng chọn IdP mong 
muốn và sau đó RP gửi yêu 
cầu xác thực theo như Mức 
bảo đảm (Level of  Assurance 
– LoA) đã được thỏa thuận 
theo tiêu chuẩn ngành.

Chọn IdP của ngân hàng

RP (Ngân hàng ABC) gửi yêu 
cầu đến ngân hàng IdP thông 
qua nền tảng NDID và nhập 
timestamp (log) vào cơ sở dữ 
liệu blockchain.

Private and confidential only for NDID clients. Distribution or Reprint is not allowed.



SCB gửi thông báo đến ứng 
dụng ngân hàng điện tử 
mobile banking

Chọn ‘Verification icon’

Notification:  
Identity Verification

Biểu tượng 
xác thực 
danh tính

Start

Chọn ‘Start’

Ref code  
NDID Ref

Kiểm ta điều khoản và điều kiện 
mà Ngân hàng ABC gửi đến 
SCB.Thông tin tóm tắt yêu cầu từ 

Ngân hàng ABC được hiển 
thị

Accept

Chọn ‘Accept’

Tự xác thực

Trường hợp 1: Mở tài khoản Trên ứng 
dụng của IdP

Bước 6 Bước 7 Bước 8 Bước 9

Identity  
Verification 
from  Bank ABC

Term and Condition
of Bank ABC

Ref code: xxxxxxx  
NDID Ref Code  
xxxxxxxxx

Trường hợp thực 
nghiệm mẫu
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SCB hiển thị màn hình Xác thực

Matching

87%

Sau khi nhập mã Pin, người dùng điện 
thoại di động được yêu cầu chụp ảnh 
chân dung để đối chiếu với dữ liệu 
gốc.

Chờ Nhận diện khuôn mặt…

Hoàn tất!

The process is
completed.

You are ready for
next step.

Done

Trường hợp 1: Mở tài khoản Trên ứng 
dụng của IdP

Bước 10 Bước 11 Bước 12

Tự xác thực

Ngân hàng ABC yêu cầu AAL 2.2
• Mã Pin (chỉ người dùng biết)
• Số điện thoại di động đã đăng ký 

(chỉ người dùng có)
• Nhận diện khuôn mặt (Đặc điểm 

riêng của người dùng)

SCB xác nhận lại với Ngân hàng ABC 
khi hoàn tất xác thực. SCB cũng sẽ 
nhập timestamp vào cơ sở dữ liệu 
blockchain.

Trường hợp thực 
nghiệm mẫu
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Registration Confirmation

Confirm

Ngân hàng ABC nhận thông tin người dùng

Thông tin người dùng tự động điền vào 
mẫu đăng ký.

SCB gửi dữ liệu đến Ngân hàng ABC bên 
ngoài nền tảng.

1. ไดร◌้บัขอม้ลูประกอบการพสิ◌จูนแ◌ล์ะยนืยันตัวตน ชอื–
นามสกลุ
วันเดอืน ปีเกด
เลขประจ าตัวประชาชน / หนังสอืเดนิทาง
ทอี่ย◌่ตูามเอกสารสาคัญ
เพศ
สถานะ
สญัชาต
ทอี่ยูท่ตี่ดติอ่ไดในปัจจุบัน
เบอรโ◌์ทรศัพทท์ตีด่ติอ่ได

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

อาชพี
ชอื่สถานทที่ างาน
ทอี่ยูท่ที่างาน ราย
ได◌ ้
รปูภาพลกูคาทผ้ี่◌า่นการท าBiometric Comparison กับรปูใน
Chip เฉพาะ RP ทขี่อท าธรุกรรมระดับ IAL2.3 และAAL2.2  Range 
ของการสรางขอ◌้ ้มลูลกูคา◌ไ้ดแ◌ก้่ < 3 เดอืน, 3-12  เดอืน, > 12 
เดอื น

Tùy vào Ngân 
hàng ABC muốn 
hiển thị giao 
diện thế nào

Ngân hàng ABC tạo tài khoản và mật khẩu 
cho lần sau sử dụng ứng dụng.

Chọn ‘Confirm’

Registration  
Confirmation

Confirm

Please fill in theform

Password

Test

xxxxxxxxxxx

The account is  
already opened and  
ready to be used.

You may use other  
services of Bank ABC
i.g saving,
withdrawing, etc.

Thanks you.

Quá trình hoàn tất

Bước 13 Bước 14 Bước 15

Trường hợp 1: Mở tài khoản Trên ứng 
dụng của RP

Username

The account is  
already opened and  
ready to be used.

You may use other  
services of Bank ABC
i.g saving,
withdrawing, etc.

Thank you.

Trường hợp thực 
nghiệm mẫu

Bank ABC



2
4

Tổng số giao dịch 
(Từ 06/02/2020)

> 1 triệu

Số lượng Ngân hàng 8

Thái Lan
Giai đoạn phong 

tỏa chống 
COVID-19

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

-

% Tổng đơn yêu cầu của RP đã được hoàn tất (theo tuần)

Tổng đơn yêu cầu của RP
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Trường hợp 2: Vay mua xe máy – Mô hình Danh tính số
Trường hợp thực 
nghiệm mẫu

Khách hàng có nhu cầu vay Ngân hàng cần xác thực dữ liệu

Dữ liệu cần xác thực

1. Khách hàng (KYC)
2. Chứng minh địa chỉ
3. Thu nhập
4. Lịch sử tín dụng
5. Tổng nợ
6. Tình trạng việc làm
7. Thế chấp bảo đảmQuy trình KYC mới đối 

chiếu bằng máy tính

Toàn bộ quy trình mất 2-3 phút để hoàn tất nếu có đầy đủ 
dữ liệu từ nguồn tin cậy

KYC and 
Consent to 

open privacy 
data

Bưu điện

Cục tín 
dụng

Cơ quan 
An sinh xã 

hội

Cục thu 
ngân sách
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