
ระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ 

พ.ศ.  
(ฉบับประมวล) 

_________________ 

เพอืให้การรับส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลซึงเป็นบุคคลภายนอก 

กบัสํานักงานมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกบัทางปฏิบัติ และทันต่อ 

การเปลยีนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็นการสมควรจัดให้มีระบบและวิธีปฏิบัติทีสามารถยืนยันได้ว่า

ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและการส่งข้อมูลนันได้กระทําโดยบคุคลทีมีสิทธิจริง และ

สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ทีสํานักงานได้รับนันเป็นข้อมูลเดียวกบัทีผู้ส่งข้อมูล 

ได้นําส่ง ตลอดจนสามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์โดยป้องกนัมิให้บุคคลอืน 

ทีไม่เกยีวข้องล่วงรู้ข้อมูลทีรับส่ง สํานักงานจึงออกระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี 

ข้อ    ระเบียบวิธีปฏิบัตินใีห้ใช้บังคบัตังแต่วันที  ตุลาคม พ.ศ.  เป็นต้นไป 

ข้อ    ให้ยกเลกิ 
( )  ระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.  ลงวันที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  
( )  ระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.  (  ฉบับที ) ลงวันที  มกราคม พ.ศ.  

ข้อ    ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี 
“นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล”  หมายความว่า   นิติบุคคลทีมีหน้าทีส่งข้อมูลต่อสํานักงาน

และได้ทําความตกลงในการนําส่งข้อมูลต่อสํานักงานในรูปของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 “เจ้าหน้าทีปฏิบัติการ”  หมายความว่า   กรรมการ พนักงานทีได้รับมอบอาํนาจ 

ให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ต่อสํานักงาน และให้รวมถึง 

บุคคลอืนซึงเป็นผู้รับดําเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพือการดังกล่าวด้วย 
 
 

 
 แกไ้ขเพมิเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบติัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที ) ลงวนัที  เมษายน 

พ.ศ.  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที  พฤษภาคม พ.ศ. ) 
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“ผู้กาํหนดเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ” (designating person)  หมายความว่า   พนักงานที 

มีตําแหน่งตังแต่ระดับผู้อาํนวยการฝ่ายขึนไปหรือเทียบเท่าซึงได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลผู้ส่ง 

ข้อมูล ให้มีอาํนาจในการแต่งตัง เพิกถอน และกําหนดสถานะ ตลอดจนขอบเขตอาํนาจหน้าทีของ

เจ้าหน้าทีปฏิบัติการ และให้รวมถึงบุคคลอืนทีมีตําแหน่งในระดับเดียวกบัพนักงานข้างต้นซึงเป็น 

ผู้ รับดําเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพือการดังกล่าวด้วย 
“ข้อความ”  หมายความว่า   เรืองราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของ

ตัวอกัษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอืนใดทีสือความหมายได้โดยสภาพของสิงของนันเองหรือ 

โดยผ่านวิธีการใด ๆ 
“ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์”  หมายความว่า   ข้อความทีได้สร้าง ส่ง รับ เกบ็รักษา หรือ

ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
“ลายมือชืออเิลก็ทรอนิกส์”  หมายความว่า   อกัษร อกัขระ ตัวเลข เสียงหรือ 

สัญลกัษณ์อืนใด ทีสร้างขึนให้อยู่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ซึงนาํมาใช้ประกอบกบัข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์

เพอืแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพอืระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์ทีเกยีวข้องกบัข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์นัน  

และเพือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน 
“ลายมือชือดิจิทัล”  หมายความว่า   ลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์ชนิดหนึงทีสร้างขึน 

โดยการนําข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์มาแปลงเป็นตัวเลขและใช้กับระบบคู่กุญแจ โดยนําไปคํานวณร่วมกบั

กุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชือในข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ในลักษณะทีสามารถใช้กุญแจสาธารณะ 

ของผู้ลงลายมือชือตรวจสอบได้ว่าลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์นันได้สร้างขึนโดยกุญแจส่วนตัวของ 

ผู้ลงลายมือชือนนัหรือไม่ และข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ทีมีการลงลายมือชือดังกล่าวได้มีการแก้ไข

เปลยีนแปลงภายหลงัการลงลายมือชือหรือไม่ 
“ผู้ให้บริการออกใบรับรอง” (Certification Authority)  หมายความว่า   นิติบุคคลหรือ

หน่วยงานซึงทําหน้าทีออกใบรับรอง เพือยืนยันว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชือดิจิทัลทีกาํกบัมากบั

ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ซึงส่งมายังสํานักงานเป็นของเจ้าหน้าทีปฏิบัติการจริง 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า   ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์หรือการบันทึกอืนใด ซึงยืนยัน 

ความเชือมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชือกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชือดิจิทัล 
คําว่า “คู่กุญแจ” (Key pair) “กุญแจส่วนตัว” (Private key) และ “กุญแจสาธารณะ” 

(Public key) ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคําดังกล่าวทีกาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ข้อ    การรับส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ตามระเบียบวิธปีฏิบัตินีให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี 
( )  การกาํหนดเจ้าหน้าทีปฏิบัติการและผู้กาํหนดเจ้าหน้าทีปฏิบัติการในการส่งข้อมูล 

ให้เป็นไปตามหมวด  
( )  การรับส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหมวด  

ข้อ    ยกเลกิ 

ขอ้ 6   ใหนิ้ติบุคคลทีประสงคจ์ะเป็นนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลแสดงความตกลง 

ในการนาํส่งขอ้มูลผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน 

หมวด  
การกาํหนดเจ้าหน้าทีปฏิบัติการและผู้กาํหนดเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ 

ในการส่งข้อมูล 
____________________ 

ขอ้ 7   ใหนิ้ติบุคคลผูส่้งขอ้มูลแจง้รายชือของเจา้หนา้ทีปฏิบติัการ รวมทงัขอบเขต

อาํนาจหนา้ทีของเจา้หนา้ทีปฏิบติัการรายดงักล่าวต่อสาํนกังาน  

ในกรณีทีนิตบิุคคลผูส่้งขอ้มูลประสงคจ์ะจดัใหม้ีบุคคลซึงทาํหนา้ทีเป็นผูก้าํหนด

เจา้หนา้ทีปฏิบติัการ ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวแจง้รายชือของผูก้าํหนดเจา้หนา้ทีปฏิบติัการ รวมทงัขอบเขต

อาํนาจหนา้ทีของผูก้าํหนดเจา้หนา้ทีปฏิบติัการรายดงักล่าวต่อสาํนกังานดว้ย 

การแต่งตงั เพิกถอน หรือเปลียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของบุคคลตามวรรคหนึง

และวรรคสอง ให้นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลแจง้ขอ้มูลดงักล่าวต่อสาํนกังานดว้ย 

การแจง้ขอ้มูลทีกาํหนดตามขอ้นี ใหนิ้ติบุคคลผูส่้งขอ้มูลกระทาํผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสํานกังาน 
 
 

 
ยกเลิกโดยระเบียบวิธีปฏิบตัิสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที ) ลงวนัที  กนัยายน พ.ศ.  

(มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที  ธนัวาคม พ.ศ. ) 
 แกไ้ขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตัิสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที ) ลงวนัที  กนัยายน 

พ.ศ.  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที  ธนัวาคม พ.ศ. ) 
 แกไ้ขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตัิสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที ) ลงวนัที  กนัยายน 

พ.ศ.  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที  ธนัวาคม พ.ศ. ) 
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ข้อ    ก่อนเริมการส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ทีกาํกบัด้วยลายมือชือดิจิทัลต่อสํานักงาน 

ให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลจัดให้มีใบรับรองทีออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที

น่าเชือถือ 
ใบรับรองตามวรรคหนึงต้องมีรูปแบบมาตรฐานตามทีกาํหนดไว้บนเว็บไซต์ของ

สํานักงาน 

ข้อ    ผู้ให้บริการออกใบรับรองทีน่าเชือถือตามข้อ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี 
( )  กรณผีู้ให้บริการออกใบรับรองภายในประเทศต้องเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานที

ได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root 

Certification Authority) 

( )  กรณีผูใ้หบ้ริการออกใบรับรองต่างประเทศตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานทีมี

ชืออยูใ่น Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตห์รือเป็น immediate 

certification authority ของ Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบติัการดงักล่าว 

ข้อ    เพอืประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

ทีกาํกบัด้วยลายมือชือดิจิทัล นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที

ปฏิบัติการปฏิบัติตามหน้าทีและข้อผกูพนัทีผู้ให้บริการออกใบรับรองกาํหนดในแนวนโยบาย 

(Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบติั (Certificate Practice Statement: CPS) ของผูใ้หบ้ริการออก

ใบรับรองอยา่งเคร่งครัด 

หมวด  
การรับส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

__________________________ 

ข้อ    การส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ต่อสํานักงานทุกครังต้องกระทําโดยมีการลง 

ลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์ของเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ ตามประเภทและวิธีการทีระบุในคู่มือการใช้งาน

สําหรับการรับส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์หรือคู่มืออืน ๆ ทีเกยีวข้องทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังาน 

ข้อ    ในการส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ต่อสํานกังาน นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมี

มาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติการดําเนินการส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ต่อสํานักงาน 
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ให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานสําหรับการรับส่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออืน ๆ ทีเกยีวข้องทีจัดไว้

บนเว็บไซต์ของสํานักงานอย่างเคร่งครัด 

ข้อ    ให้ถือว่าสํานักงานได้รับข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์กต่็อเมือสํานักงานได้แจ้งเป็น

ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยข้อความว่า “สํานักงานได้รับข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ซึงเป็นไปตามข้อกาํหนด

ทางเทคนิคแล้ว” หรือข้อความอืนในทํานองเดียวกัน 
การแจ้งของสํานกังานตามวรรคหนึงมิให้ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่าสํานักงาน 

ได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ทีนําส่ง 

ข้อ    สํานักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่รับข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ทีได้ส่งต่อสํานักงานใน

กรณีดังต่อไปนี 
( )  เมือข้อมูลทางเทคนิคบ่งชีว่าข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ทีนําส่งถูกแก้ไข เพมิเติม  

หรือเปลยีนแปลงภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์ทีกาํกับข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส์ทีนําส่ง 
( )  เมือพบว่าข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ทีได้รับไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางเทคนิคที 

ระบไุว้ในคู่มือการใช้งานสําหรับการรับส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์หรือคู่มืออืน ๆ ทีเกยีวข้องทีจัดไว้ 

บนเว็บไซต์ของสํานักงานทีใช้บังคับอยู่ในเวลาทีได้นําส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์นนั 
ในกรณีทีสํานักงานปฏิเสธไม่รับข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ สํานักงานจะแจ้งเป็นข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลทราบโดยทันที 

ข้อ  ในการส่งหรือการรับข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ให้ถือเอา 
(1)  เวลาตามทีปรากฏทีระบบคอมพวิเตอร์ของสํานักงาน ณ ขณะทีเจ้าหน้าที

ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกดส่งข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามทีปรากฏทีระบบรับรองเวลา

อเิลก็ทรอนิกส์ทีน่าเชือถือ ณ ขณะทีสํานักงานได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ 
( )  ทีทําการสํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเป็นสถานทีทีส่งข้อมูล และ 

ทีทําการของสํานักงานเป็นสถานทีทีได้รับข้อมูล 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตัิสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที ) ลงวนัที  เมษายน 

พ.ศ.  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที  พฤษภาคม พ.ศ. ) 
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หมวด  
บทเฉพาะกาล 

_________________ 

ข้อ    ใบรับรองทีสํานักงานออกตามระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ก่อนวันที

ระเบียบวิธีปฏิบัตินใีช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะสินอายุใบรับรองนนั และให้ถือว่าใบรับรองดังกล่าวเป็น

ใบรับรองทีออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี 

ประกาศ  ณ  วันที  กนัยายน พ.ศ.  
  
  
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 


