ระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.
(ฉบับประมวล)
_________________
เพือให้การรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ส่งข้อมูลซึงเป็ นบุคคลภายนอก
กับสํานักงานมีความปลอดภัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับทางปฏิบัติ และทันต่อ
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็ นการสมควรจัดให้มีระบบและวิธีปฏิบัติทีสามารถยืนยันได้ ว่า
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นของผู้ส่งข้ อมูลและการส่ งข้อมูลนันได้กระทําโดยบุคคลทีมีสิทธิจริง และ
สามารถตรวจสอบได้ ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีสํานักงานได้รับนันเป็ นข้อมูลเดียวกับทีผู้ส่งข้อมูล
ได้นําส่ ง ตลอดจนสามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยป้ องกันมิให้ บุคคลอืน
ทีไม่เกียวข้องล่ วงรู้ข้อมูลทีรับส่ ง สํานักงานจึงออกระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ ดังต่ อไปนี
ข้ อ ระเบียบวิธีปฏิบัตินให้
ี ใช้ บังคับตังแต่ วันที ตุลาคม พ.ศ.

เป็ นต้ นไป

ข้ อ ให้ยกเลิก
( ) ระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์
ว่าด้ วยการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
ลงวันที กุมภาพันธ์ พ.ศ.
( ) ระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้ วยการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
( ฉบับที ) ลงวันที มกราคม พ.ศ.
ข้ อ ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี
“นิติบุคคลผู้ส่งข้ อมูล” หมายความว่า นิติบุคคลทีมีหน้ าทีส่ งข้อมูลต่ อสํ านักงาน
และได้ ทําความตกลงในการนําส่ งข้อมูลต่อสํานักงานในรู ปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“เจ้ าหน้าทีปฏิบัติการ” หมายความว่า กรรมการ พนักงานทีได้รับมอบอํานาจ
ให้ ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสํ านักงาน และให้ รวมถึง
บุคคลอืนซึงเป็ นผู้รับดําเนินการให้ แก่ นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพือการดังกล่ าวด้ วย



แก้ไขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ) ลงวันที
พ.ศ.
(มีผลใช้บงั คับเมือวันที พฤษภาคม พ.ศ. )

เมษายน
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“ผู้กาํ หนดเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการ” (designating person) หมายความว่า พนักงานที
มีตําแหน่ งตังแต่ระดับผู้อาํ นวยการฝ่ ายขึนไปหรื อเทียบเท่ าซึงได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลผู้ส่ง
ข้ อมูล ให้ มีอาํ นาจในการแต่ งตัง เพิกถอน และกําหนดสถานะ ตลอดจนขอบเขตอํานาจหน้ าทีของ
เจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการ และให้ รวมถึงบุคคลอืนทีมีตําแหน่ งในระดับเดียวกับพนักงานข้ างต้นซึงเป็ น
ผู้รับดําเนินการให้ แก่ นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพือการดังกล่าวด้วย
“ข้อความ” หมายความว่า เรื องราวหรือข้ อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรู ปแบบของ
ตัวอักษร ตัวเลข เสี ยง ภาพ หรื อรู ปแบบอืนใดทีสื อความหมายได้ โดยสภาพของสิ งของนันเองหรื อ
โดยผ่ านวิธีการใด ๆ
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้ อความทีได้สร้ าง ส่ ง รับ เก็บรักษา หรื อ
ประมวลผล ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสี ยงหรื อ
สั ญลักษณ์ อืนใด ทีสร้ างขึนให้ อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงนํามาใช้ ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพือแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือระบุตัวบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ ทีเกียวข้องกับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นัน
และเพือแสดงว่ าบุคคลดังกล่ าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นัน
“ลายมือชื อดิจิทัล” หมายความว่า ลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึงทีสร้ างขึน
โดยการนําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาแปลงเป็ นตัวเลขและใช้ กับระบบคู่กุญแจ โดยนําไปคํานวณร่ วมกับ
กุญแจส่ วนตัวของผู้ลงลายมือชื อในข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะทีสามารถใช้ กุญแจสาธารณะ
ของผู้ลงลายมือชื อตรวจสอบได้ว่าลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ นันได้สร้ างขึนโดยกุญแจส่ วนตัวของ
ผู้ลงลายมือชื อนันหรือไม่ และข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีการลงลายมือชื อดังกล่าวได้ มีการแก้ ไข
เปลียนแปลงภายหลังการลงลายมือชื อหรื อไม่
“ผู้ให้ บริการออกใบรับรอง” (Certification Authority) หมายความว่า นิติบุคคลหรื อ
หน่ วยงานซึงทําหน้ าทีออกใบรับรอง เพือยืนยันว่ าข้ อมูลสํ าหรับใช้ สร้ างลายมือชื อดิจิทัลทีกํากับมากับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึงส่ งมายังสํานักงานเป็ นของเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการจริง
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อการบันทึกอืนใด ซึงยืนยัน
ความเชื อมโยงระหว่างเจ้ าของลายมือชื อกับข้อมูลสําหรับใช้ สร้ างลายมือชื อดิจิทัล
คําว่า “คู่กุญแจ” (Key pair) “กุญแจส่ วนตัว” (Private key) และ “กุญแจสาธารณะ”
(Public key) ให้ มีความหมายเช่ นเดียวกับบทนิยามของคําดังกล่ าวทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ข้ อ การรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบวิธปี ฏิบัตินีให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี
( ) การกําหนดเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการและผู้กาํ หนดเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการในการส่ งข้ อมูล
ให้ เป็ นไปตามหมวด
( ) การรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็ นไปตามหมวด
ข้ อ



ยกเลิก

ข้อ 6 ให้นิติบุคคลทีประสงค์จะเป็ นนิติบุคคลผูส้ ่งข้อมูลแสดงความตกลง
ในการนําส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
หมวด
การกําหนดเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการและผู้กาํ หนดเจ้าหน้ าทีปฏิบัติการ
ในการส่ งข้ อมูล
____________________
ข้อ 7 ให้นิติบุคคลผูส้ ่ งข้อมูลแจ้งรายชือของเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการ รวมทังขอบเขต
อํานาจหน้าทีของเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการรายดังกล่าวต่อสํานักงาน
ในกรณี ทีนิตบิ ุคคลผูส้ ่ งข้อมูลประสงค์จะจัดให้มีบุคคลซึงทําหน้าทีเป็ นผูก้ าํ หนด
เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการ ให้นิติบุคคลดังกล่าวแจ้งรายชือของผูก้ าํ หนดเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการ รวมทังขอบเขต
อํานาจหน้าทีของผูก้ าํ หนดเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการรายดังกล่าวต่อสํานักงานด้วย
การแต่งตัง เพิกถอน หรื อเปลียนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าทีของบุคคลตามวรรคหนึง
และวรรคสอง ให้นิติบุคคลผูส้ ่งข้อมูลแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสํานักงานด้วย
การแจ้งข้อมูลทีกําหนดตามข้อนี ให้นิติบุคคลผูส้ ่ งข้อมูลกระทําผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน



ยกเลิกโดยระเบียบวิธีปฏิบตั ิสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ) ลงวันที กันยายน พ.ศ.
(มีผลใช้บงั คับเมือวันที ธันวาคม พ.ศ.
)

แก้ไขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ) ลงวันที กันยายน
พ.ศ.
(มีผลใช้บงั คับเมือวันที ธันวาคม พ.ศ. )

แก้ไขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ) ลงวันที กันยายน
พ.ศ.
(มีผลใช้บงั คับเมือวันที ธันวาคม พ.ศ. )
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ข้ อ ก่อนเริมการส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีกํากับด้ วยลายมือชื อดิจิทัลต่ อสํานักงาน
ให้ เจ้าหน้ าทีปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้ อมูลจัดให้ มีใบรับรองทีออกโดยผู้ให้ บริการออกใบรับรองที
น่ าเชื อถือ
ใบรับรองตามวรรคหนึงต้องมีรูปแบบมาตรฐานตามทีกําหนดไว้ บนเว็บไซต์ ของ
สํ านักงาน
ข้ อ ผู้ให้ บริการออกใบรับรองทีน่ าเชื อถือตามข้อ ต้องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี
( ) กรณีผ้ ใู ห้ บริการออกใบรับรองภายในประเทศต้ องเป็ นนิติบุคคลหรื อหน่วยงานที
ได้รับใบรับรองจากผู้ให้ บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (Thailand National Root
Certification Authority)
( ) กรณีผใู ้ ห้บริ การออกใบรับรองต่างประเทศต้องเป็ นนิ ติบุคคลหรื อหน่วยงานทีมี
ชืออยูใ่ น Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์หรื อเป็ น immediate
certification authority ของ Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบตั ิการดังกล่าว
ข้ อ เพือประโยชน์ ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทีกํากับด้ วยลายมือชื อดิจิทัล นิติบุคคลผู้ส่งข้ อมูลต้ องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้ เจ้ าหน้ าที
ปฏิบัติการปฏิบัติตามหน้ าทีและข้อผูกพันทีผู้ให้บริ การออกใบรับรองกําหนดในแนวนโยบาย
(Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบตั ิ (Certificate Practice Statement: CPS) ของผูใ้ ห้บริ การออก
ใบรับรองอย่างเคร่ งครัด
หมวด
การรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
__________________________
ข้ อ การส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสํานักงานทุกครังต้ องกระทําโดยมีการลง
ลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการ ตามประเภทและวิธีการทีระบุในคู่มือการใช้ งาน
สํ าหรับการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อคู่มืออืน ๆ ทีเกียวข้องทีจัดไว้บนเว็บไซต์ ของสํ านักงาน
ข้ อ ในการส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสํานักงาน นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมี
มาตรการในการควบคุมดูแลให้ เจ้ าหน้าทีปฏิบัติการดําเนินการส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสํ านักงาน
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ให้ เป็ นไปตามคู่มือการใช้ งานสํ าหรับการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อคู่มืออืน ๆ ทีเกียวข้ องทีจัดไว้
บนเว็บไซต์ ของสํานักงานอย่ างเคร่ งครัด
ข้ อ ให้ ถือว่ าสํ านักงานได้ รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กต็ ่อเมือสํ านักงานได้แจ้ งเป็ น
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยข้ อความว่า “สํานักงานได้รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ทางเทคนิคแล้ว” หรือข้อความอืนในทํานองเดียวกัน
การแจ้ งของสํานักงานตามวรรคหนึงมิให้ ถือเป็ นการรับรองหรื อแสดงว่ าสํานักงาน
ได้ตรวจสอบแล้ วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีนําส่ ง
ข้ อ

สํานักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่ รับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ส่งต่ อสํานักงานใน

กรณีดังต่ อไปนี
( ) เมือข้อมูลทางเทคนิคบ่ งชีว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีนําส่ งถูกแก้ ไข เพิมเติม
หรื อเปลียนแปลงภายหลังการส่ ง หรื อมีความผิดปกติของลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ ทีกํากับข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทีนําส่ ง
( ) เมือพบว่ าข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีได้รับไม่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางเทคนิคที
ระบุไว้ ในคู่มือการใช้ งานสําหรับการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อคู่มืออืน ๆ ทีเกียวข้ องทีจัดไว้
บนเว็บไซต์ ของสํานักงานทีใช้ บังคับอยู่ในเวลาทีได้นําส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นนั
ในกรณีทีสํ านักงานปฏิเสธไม่ รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานจะแจ้ งเป็ นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เจ้ าหน้ าทีปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้ อมูลทราบโดยทันที
ข้ อ ในการส่ งหรื อการรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ถือเอา
(1) เวลาตามทีปรากฏทีระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานักงาน ณ ขณะทีเจ้าหน้ าที
ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกดส่ งข้ อมูลเป็ นเวลาส่ ง และเวลาตามทีปรากฏทีระบบรับรองเวลา
อิเล็กทรอนิกส์ ทีน่ าเชื อถือ ณ ขณะทีสํานักงานได้ รับข้ อมูลเป็ นเวลารับ
( ) ทีทําการสํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลผู้ส่งข้ อมูลเป็ นสถานทีทีส่ งข้อมูล และ
ทีทําการของสํานักงานเป็ นสถานทีทีได้ รับข้ อมูล



แก้ไขเพิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ) ลงวันที
พ.ศ.
(มีผลใช้บงั คับเมือวันที พฤษภาคม พ.ศ. )

เมษายน
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หมวด
บทเฉพาะกาล
_________________
ข้ อ ใบรับรองทีสํ านักงานออกตามระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
ก่อนวันที
ระเบียบวิธีปฏิบัตินใช้
ี บังคับ ให้ ใช้ ได้จนกว่าจะสิ นอายุใบรับรองนัน และให้ ถือว่ าใบรับรองดังกล่ าวเป็ น
ใบรับรองทีออกโดยผู้ให้ บริการออกใบรับรองตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี
ประกาศ ณ วันที

กันยายน พ.ศ.

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

