
 

 

 

 
 

 

 

 

Data Acquisition Web Application Manual 

คู่มอืระบบบรกิารรบัส่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบ  
Web Application 

 
 
 
 

กนัยายน 2565 



 

2 
Data Acquisition Web Application Manual 

Document Information 
Revision History 

Version number Released Date Effective Date Summary of changes Revision marks 
1.0 29 ตุลาคม 2564    

1.1 12 กนัยายน 2565  
Removed foot note topic 
8.2.1. 

 

 

  



 

3 
Data Acquisition Web Application Manual 

Table of Contents 
ค าน า…...………………………………………………………………………………………………… 4  
1. วตัถุประสงค ์และขอบเขตของระบบงาน ..................................................................................... 5 
2. ค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้ง ................................................................................................................... 6 
3. การเตรยีมการเครอืข่าย อุปกรณ์และโปรแกรม ........................................................................... 7 
4. ระบบ BOT Securenet .............................................................................................................. 9 
5. การลงทะเบยีนเปิดบญัชผีูใ้ชง้าน .............................................................................................. 10 

5.1. การเขา้สู่ระบบลงทะเบยีน ................................................................................................. 11 

5.2. การลงทะเบยีนใหม ่........................................................................................................... 14 

5.3. การลงทะเบยีนกรณีทีม่บีญัชผีูใ้ชง้านในระบบอื่น ............................................................... 20 

5.4. กรณีเปลีย่นหรอืลมืรหสัผ่าน ............................................................................................. 21 

6. การก าหนดสทิธขิองผูจ้ดัการสทิธ ิ............................................................................................. 24 
6.1. การอนุมตัสิทิธกิารรบัสง่ขอ้มูลใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน ............................................................... 24 

6.2. การก าหนดสทิธใิหก้บัผูป้ฏบิตังิาน .................................................................................... 26 

7. ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate) ............................................................................ 30 
7.1. การขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate)........................................................... 31 

7.2. การ Export ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate) .................................................. 32 

7.3. การลงทะเบยีนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate) .............................................. 40 

7.4. กรณีใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสห์มดอายุ ............................................................................... 42 

7.5. การขอยกเลกิใบรบัรอง ..................................................................................................... 43 

8. การส่งขอ้มูล ............................................................................................................................ 45 
8.1. ขัน้ตอนการส่งขอ้มูล ......................................................................................................... 45 

8.1.1 .การเขา้รหสัขอ้มูลก่อนส่ง ......................................................................................... 45 
8.1.2. การส่งขอ้มูลและการสง่ขอ้มูลเพื่อแก้ไข (File Submission & Adjust Submission) .... 48 
8.1.3. การตดิตามการส่งขอ้มูล .......................................................................................... 59 
8.1.4. การตรวจสอบสทิธใินการส่งขอ้มูล (Submission Requirement) ............................... 64 

8.2. การส่งขอ้มูลลบัดว้ย Username/Password ....................................................................... 65 

9. การจดัส่งขอ้มูลในกรณีทีม่ปัีญหา.............................................................................................. 67 



 

4 
Data Acquisition Web Application Manual 

ค าน า 
 

คู่มอืการใชง้านนี้จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัส่งขอ้มูลผา่นระบบ (DMS) Data Acquisition 
เขา้ใจและใชง้าน ระบบบรกิารรบัส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าการ
ปรบัปรุงใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่เนื้อหาประกอบดว้ยการลงทะเบยีนสมคัรบญัชผีูใ้ชง้าน การ
เพิม่บรกิาร การก าหนดสทิธใิหต้นเอง ผูจ้ดัการหวัขอ้และผูป้ฏบิตังิาน การลงทะเบยีนใบรบัรอง 
(Certificate) การเขา้รหสั ขอ้มูลดว้ยใบรบัรอง และการสง่ขอ้มูลให ้ธปท. โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง ๆ ตาม ค าอธบิายทีป่รากฏในคู่มอืการใชง้านนี้ 
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1. วตัถปุระสงค ์และขอบเขตของระบบงาน 
1.1.  วตัถปุระสงค ์

การบรกิารรบัส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสก์บัธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดใ้ชง้านมาเป็น
เวลานาน เพื่อใหร้ะบบงานรองรบักบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ อกีทัง้ 
ธปท. มกีารขยายขอบเขตการก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ม่ใชส่ถาบนั
การเงนิ ซึง่มปีรมิาณการท าธุรกรรมเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากและมคีวามหลากหลาย จงึเหน็
ควรปรบัปรุงบรกิารรบัสง่ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัเทคโนโลยทีี่
เปลีย่นไป ปรบัการเขา้รหสัเพื่อใหม้คีวามปลอดภยัในการรบัส่งขอ้มูลระหว่างกนัยิง่ขึน้ และ
เพิม่ทางเลอืกช่องทางการรบัสง่ แบบ API เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่สถาบนัการเงนิและผู้
ประกอบธุรกจิทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิทีม่คีวามต้องการพฒันาระบบการส่งขอ้มูลแบบอตัโนมตั ิ

1.2. ขอบเขตของระบบงาน 
ประกอบดว้ย ระบบงานย่อย 2 ระบบ คอื  

1.2.1. ระบบ BOT SecureNet เป็นระบบงานลงทะเบยีน ส าหรบัเปิดบญัชผีูใ้ชง้านกบั ธปท. 
ทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อระบุตวัตนของผูเ้ขา้ใชง้านและสทิธใินบรกิารต่าง ๆ ตามที ่ธปท. 
ก าหนด ผูใ้ชบ้รกิารลงทะเบยีนไดเ้พยีงครัง้เดยีว สามารถขอใชบ้รกิารไดทุ้กบรกิาร 
ตามที ่ธปท. ก าหนด  

1.2.2. ระบบ (DMS) Data Acquisition เป็นระบบงานบรกิารรบัส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ธปท. ส าหรบัผูท้ี ่ธปท. ก าหนดใหส้่งขอ้มูล ผ่านระบบดงักล่าว 

รูป 1 ระบบการสง่ขอ้มูล  



 

6 
Data Acquisition Web Application Manual 

2. ค านิยามท่ีเก่ียวข้อง 
ธปท.  หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ระบบ BOT SecureNet  หมายถงึ  การลงทะเบยีนใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของ ธปท.  

ระบบรบัส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ หมายถงึ  ระบบงานที ่ธปท. พฒันาขึน้ส าหรบัใหผู้ใ้ชบ้รกิารส่ง  
(DMS) Data Acquisition  ขอ้มูลทัง้ทาง Extranet และทาง Internet ตามรูปแบบที ่ 
   ธปท. ก าหนด  

บรกิารเผยแพร่ขอ้มูลเฉพาะ  หมายถงึ  ระบบงานที ่ธปท. พฒันาขึน้ส าหรบัใชเ้ป็นช่องทางใน 
สมาชกิ (DDP)   การรบัขอ้มูลเฉพาะทีก่ าหนดใหส้ าหรบัสมาชกิในระบบ 
   เท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นการเผยแพร่ทัว่ไป  

ช่องทาง Extranet  หมายถงึ  ช่องทางทีเ่ชื่อมต่อกบั ธปท. ทางสายเคเบิ้ล  
   (Leased Line) ผ่าน IP Address ที ่ธปท. ก าหนด  

ช่องทาง Internet  หมายถงึ  ช่องทางทีเ่ชื่อมต่อกบั ธปท. ผ่านทางผูใ้หบ้รกิาร Internet  

ผูใ้ชบ้รกิาร  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิ หน่วยงานราชการ องคก์รของรฐั  
   รฐัวสิาหกจิ นิตบุิคคลอื่น หรอืบุคคลธรรมดา ทีไ่ดร้บั 
   อนุญาต จาก ธปท. ตามระเบยีบนี้ ใหส้ง่ขอ้มูลแก่ ธปท.   
   หรอืรบัขอ้มูลจาก ธปท.  

ผูม้อี านาจลงนาม  หมายถงึ  บุคคลทีผู่ม้อี านาจตามกฎหมายของผูใ้ชบ้รกิาร หรอื 
   ไดร้บัมอบหมายจากผูม้อี านาจ แต่งตัง้หรอืเพกิถอน 
   ผูจ้ดัการสทิธ ิในบรกิารรบัส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ผูจ้ดัการสทิธ ิ หมายถงึ  บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากผูม้อี านาจลงนามของ 
   ผูใ้ชบ้รกิารและไดร้บัการอนุมตัจิาก ธปท. ใหเ้ป็นผู ้
   แต่งตัง้ เพกิถอน หรอืก าหนดสทิธแิก่ผูป้ฏบิตังิาน ใน 
   บรกิารรบัส่ง ขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ผูจ้ดัการหวัขอ้  หมายถงึ  บุคคลซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการสทิธ ิใหเ้ป็นผูก้ าหนด 
   สทิธขิอ้มูลทีต่นเองมสีทิธขิองระบบ DDP ใหแ้ก่  
   ผูป้ฏบิตังิาน (Officer)  

ผูป้ฏบิตังิาน  หมายถงึ  บุคคลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการสทิธใิหเ้ป็น 
   ผูป้ฏบิตังิานในบรกิารการรบัส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์  
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3. การเตรียมการเครือข่าย อุปกรณ์และโปรแกรม 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์(Computer Equipment) 

• CPU – ไม่ต ่ากว่า 3 GHz 

• RAM – ไม่ต ่ากว่า 4 GB 

• Browser – Microsoft Edge หรอื Google Chrome 

• ระบบปฏบิตักิาร – Windows 10 64-bits  

ใบรบัรอง (Certificate) 

• Token ที ่ธปท. ทดสอบผ่านแลว้ (1,700 -2,000 บาท/ชิน้) 

• ยีห่อ้ SafeNet PRO 72K 

• ยีห่อ้ Safenet iKey 2032 

• ยีห่อ้ Safenet iKey 4000 

• ยีห่อ้ Safenet iKey 5100 

• ยีห่อ้ Safenet iKey 5110 

• ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

• Trust Root Certificate 

โปรแกรม (Application) เฉพาะการส่งข้อมูลด้วยใบรบัรอง 

• DA Preparation Tool (DA Encryption Tool) 

• .NET Framework 4.8 เป็นต้นไป 

ระบบเครือข่าย (Network) 

• กรณี Extranet: 
ใช ้MPLS (Multi-Protocol Label Switching) 
(ไม่รองรบั Dial up และ frame relay) 
เช่าระบบเครอืข่ายจากผูใ้หบ้รกิารจ านวน 2 ราย 

• กรณี Internet ขีน้อยู่กบัเครอืข่ายของแต่ละองคก์ร 
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Bandwidth 

• สถาบนัการเงนิควรต้องประเมนิขนาด Bandwidth ของเครอืข่ายจากผูใ้หบ้รกิารใหเ้พยีงพอ
กบัปรมิาณขอ้มูลทีส่่งไปยงั ธปท. และครอบคลุมกบัระบบงานอื่น ๆ ของสถาบนัการเงนิ 

• ตวัอย่างประมาณ Bandwidth และเวลาในการสง่ขอ้มูล 1 ไฟล์ โดยตารางเป็นการส่งขอ้มูล
ภายใต้เงื่อนไขดงันี้  
o File Size 1 GB 

• หมายเหตุ : กรณีการส่งขอ้มูลผ่านช่องทาง Internet เวลาอาจเพิม่ขึน้ตามความหนาแน่นของ 
Traffic ในขณะนัน้  
 
 
Bandwidth 

Estimated File Transfer Time (Minutes) 

FASP Normal (TCP) 

1 Mbps 144 144.8 

2 Mbps 71.7 72.5 

10 Mbps 14.3 15 

15 Mbps 9.6 10.2 

20 Mbps 7.2 7.8 

100 Mbps N/A 1.6 
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4. ระบบ BOT Securenet 
ระบบการใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของ ธปท. (BOT SecureNet) เป็นระบบส าหรบัใหบ้รกิาร

ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ถงึระบบงานบรกิารต่าง ๆ ของ ธปท. โดยผูใ้ชง้านจ าเป็นต้องลงทะเบยีนเพื่อเปิด
บญัชผีูใ้ชง้านและไดร้บัการตรวจสอบยนืยนัตวัตนก่อนจงึจะสามารถเขา้ใชง้าน (DMS) Data 
Acquisition ได ้หรอืในกรณทีีผู่ใ้ชง้านเคยลงทะเบยีนกบัระบบงานบรกิารอื่นก่อนแลว้สามารถใชบ้ญัชี
เดมิแลว้ขอสทิธเิขา้ใชง้าน (DMS) Data Acquisition ไดโ้ดยไม่ต้องเปิดบญัชใีหม ่

การยื่นค าขอใชบ้รกิารส่งขอ้มูลผ่านระบบ (DMS) Data Acquisition นัน้ แยกเป็นบรกิารทีผู่ใ้ช ้
ด าเนินการเพื่อตนเองและบรกิารทีผู่ใ้ชด้ าเนนิการแทนนติบุิคคล ส าหรบับรกิารทีผู่ใ้ชด้ าเนินการแทน
นิตบุิคคล ผูใ้ชห้นึง่บญัชสีามารถยื่นค าขอใชบ้รกิารเพื่อด าเนินการแทนนิตบุิคคลไดม้ากกว่าหนึ่งนิติ
บุคคล โดยผูใ้ชท้ีท่ าหน้าทีผู่จ้ดัการสทิธสิามารถจดัการสทิธกิารใชบ้รกิารของตนเอง ผูจ้ดัการหวัขอ้
หรอืผูป้ฏบิตังิานภายใต้นิตบุิคคลเดยีวกนัได้ 
 

 
รูป 2 กระบวนการลงทะเบยีน 
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5. การลงทะเบียนเปิดบญัชีผู้ใช้งาน 
การลงทะเบยีนเปิดบญัชผีูใ้ชง้าน ในระบบบรกิารรบัส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์(DMS) Data 

Acquisition ของ ธปท. แบ่งเป็นการใชบ้รกิารเพื่อตนเองและการใชบ้รกิารแทนนิตบุิคคล 

การลงทะเบียนด าเนินการแทนนิติบุคคล จะต้องก าหนดบุคคลทีจ่ะท าหน้าทีผู่จ้ดัการสทิธ ิและ
ผูป้ฏบิตังิาน ดงันี้ 

ผู้จดัการสิทธิ มหีน้าที ่

• อนุมตักิารลงทะเบยีน เขา้ใชง้านบรกิาร (DMS) DA ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 

• ก าหนดสทิธใิหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 

ผู้ปฏิบติังาน มหีน้าที ่

• ส่งขอ้มูล หรอืรบัขอ้มูล 

• เรยีกดูสถานการณ์สง่ขอ้มูล 

ผู้จดัการหวัข้อ มหีน้าที ่

• ก าหนดสทิธขิอ้มูลทีต่นเองมสีทิธขิองระบบ DDP ใหแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิาน (Officer) 
 

 
รูป 3 การลงทะเบยีนใชง้าน  
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ข้อพึงระวงั 

1.  กรณีส่งข้อมูลให้ ธปท. อย่างเดียว ใหก้ าหนดสทิธกิารใชง้านเพยีง 2 ประเภทคอื 

• จดัการสทิธิแ์ทนนิตบุิคคล 

• เป็นผูป้ฏบิตังิาน 

2. กรณีรบัข้อมูลจาก ธปท. เพยีงอย่างเดยีว หรือทัง้รบัและส่งข้อมูลจาก ธปท. ให ้

ก าหนดสทิธกิารใชง้าน 3 ประเภทคอื 

• จดัการสทิธิแ์ทนนิตบุิคคล 

• เป็นผูจ้ดัการหวัขอ้ 

• เป็นผูป้ฏบิตังิาน 

ผูใ้ชบ้รกิาร 1 ท่านสามารถม ี3 บทบาทได ้และ 1 บทบาทสามารถมผีูใ้ชบ้รกิารไดม้ากกว่า 1 คน 

5.1. การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน 
การลงทะเบยีนส าหรบัผูท้ีย่งัไม่เคยเปิดบญัช ีในระบบ BOT SecureNet สามารถเลอืก 

ลงทะเบยีนได ้2 ช่องทาง คอื ทาง Internet และทาง Extranet ดงันี้  

5.1.1. การลงทะเบียนทาง Internet  

• ใหไ้ปที ่BOT Website : www.bot.or.th ภายใต้หวัขอ้ “การรบัส่งขอ้มูล ธปท.” 
หรอื สามารถเขา้ผ่าน สถติ ิ-> การรบัส่งขอ้มูลกบั ธปท. ตามรูป 5 และ 6 

 
รูป 4 การเขา้สู่ระบบ BOT SecureNet จากหน้าหลกั   

http://www.bot.or.th/
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รูป 5 การเขา้สู่ระบบ BOT SecureNet จากรายการ “การรบัส่งขอ้มูลกบั ธปท.” 

 
รูป 6 ปุ่มไปยงัระบบ Bot Securenet  
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• จะปรากฏระบบงานต่าง ๆ ทีล่งทะเบยีนการใชง้านผ่าน BOT SecureNet ใหเ้ลอืก
บรกิารส่งขอ้มูล DMS เลอืก เพิม่/สมคัรบรกิาร และเลอืกสมคัรใหม่ 

 
รูป 7 หน้าจอบรกิาร DMS 

5.1.2. การลงทะเบียนผ่าน Extranet 
   ผูใ้ชง้านต้องตดิตัง้การเชื่อมโยงกบั ธปท. ผ่าน เครอืข่าย MPLS เสรจ็เรยีบรอ้ย 
และไปที ่Internet Explorer ระบุURL https://botefs-p.x-bot.or.th/ จะปรากฏ web ชื่อ 
BOT Web Portal เลอืก สมคัรบรกิาร ดงัรูป 

 
รูป 8 การลงทะเบยีนทาง Extranet  

https://botefs-p.x-bot.or.th/
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5.2. การลงทะเบียนใหม่ 
หลงัจากเลอืกสมคัรบรกิาร และสมคัรใหม่แลว้จะปรากฏขอ้ความเงื่อนไขการใชบ้รกิาร ใหอ่้าน

ขอ้ความเงื่อนไขในการใชบ้รกิาร ใหผู้ใ้ชง้านกดทีปุ่่ม “ยอมรบัเงื่อนไขการใชบ้รกิาร” และกด 
“ลงทะเบยีนผูใ้ชง้านใหม่” เพื่อเริม่ต้นกรอกขอ้มูลส่วนตวัในการลงทะเบยีน 

 
รูป 9 ลงทะเบยีนใหม ่

5.2.1. ขัน้ตอนท่ี 1/6 กรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้งาน ระบุชื่อผูใ้ชง้าน และกดปุ่ม “ตรวจสอบชื่อ
ผูใ้ชง้าน” เพื่อใหร้ะบบท าการตรวจสอบชื่อ ผูใ้ชง้าน ไม่ใหซ้ ้ากบัท่านอื่นทีไ่ดล้งทะเบยีน
ไวแ้ลว้ หลงัจากนัน้ใหก้รอกรายละเอยีดจนครบทุกช่อง ใหก้ดทีปุ่่ม “ด าเนนิการต่อ” 

 
รูป 10 กรอกขอ้มูลผูใ้ชง้าน  
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5.2.2. ขัน้ตอนท่ี 2/6 ขอสิทธ์ิการใช้บริการ ช่องกลุ่มบรกิาร ใหเ้ลอืก “งานส่งขอ้มูล” และที่
ช่องบรกิารทีต้่องการใหเ้ลอืก “(DMS) Data Acquisition” และเลอืก “ด าเนินการเพื่อ
ตนเอง” หรอื “ด าเนินการแทนนิตบุิคคล” 
 

 
รูป 11 เลอืกกลุ่มบรกิารงานสง่ขอ้มูล 

 

5.2.2.1. การด าเนินการเพื่อตนเอง ส าหรบับุคคลธรรมดาทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก ธปท. ใน
การท าธุรกรรมและต้องส่งรายงาน เช่น บุคคลรบัอนุญาต ใหเ้ลอืกขอ้มูลที ่
ต้องการส่ง เสรจ็แลว้กดทีปุ่่ม “เพิม่ค าขอสทิธกิารใชบ้รกิาร” 

 
รูป 12 เลอืกด าเนินการเพื่อตนเอง 
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5.2.2.2. การด าเนินการแทนนิติบุคคล เป็นการส่งขอ้มูลแทนกจิการ เมื่อเลอืก 
ด าเนินการแทนนิตบุิคคล จะปรากฏหน้าจอใหก้รอกเลขทะเบยีนนิตบุิคคลและชื่อ
นิตบุิคคล ซึ่งต้องระบุใหต้รงตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยห์รอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หลงัจากนัน้ใหเ้ลอืก สทิธิก์ารใชบ้รกิาร สามารถเลอืกไดท้ัง้
จดัการสทิธิแ์ทนนิตบุิคคล เป็นผูจ้ดัการหวัขอ้ และผูป้ฏบิตังิาน หรอือย่างใดอย่าง
หนึ่งตามทีไ่ดร้บั มอบหมาย เสรจ็แลว้กดทีปุ่่ม “เพิม่ค าขอสทิธิก์ารใชบ้รกิาร” 
* ขอ้ควรระวงัในการกรอกชื่อนิตบุิคคลของผูใ้ชบ้รกิารคนที ่2 หากไม่ตรงกบัคน
แรกทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ ระบบจะไมส่ามารถอนุมตัใิหใ้ชง้านได้และต้องลงทะเบยีน 
ใหม่ดงันัน้จงึควรกรอกขอ้มูลใหต้รงกบัทีจ่ดทะเบยีนไว้ 

 

 
รูป 13 เลอืกด าเนินการแทนนิตบุิคคล 
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5.2.2.3. ระบบจะแสดงขอ้มูลใหต้รวจสอบ หากถกูต้องใหก้ดทีปุ่่ม “ด าเนินการต่อ” หากไม่
ถูกต้องใหก้ดทีปุ่่ม “ยอ้นกลบั” หรอื “ลบค าขอใชบ้รกิาร” 

 

รูป 14 ตรวจสอบเลขทะเบยีนนิตบุิคคลและชื่อนิตบุิคคล 

5.2.3. ขัน้ตอนท่ี 3/6 รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรบักลุ่มบริการ กรอกขอ้มูล ประเภทนิติ
บุคคล ประเภทธุรกจิ และวนัจดทะเบยีน เพิม่เตมิ หลงัจากนัน้ กดทีปุ่่ม  
“ด าเนินการต่อ” ไม่ควรแก้ไขชื่อและเลขทีน่ิตบุิคคลทีห่นา้จอนี้ หากต้องการแก้ไขให้
กลบัไปทีข่ ัน้ตอน 2/6 

 

รูป 15  กรอกขอ้มูลนิตบุิคคลเพิม่เตมิ 
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5.2.4. ขัน้ตอนท่ี 4/6 ตรวจสอบรายละเอียดค าขอให้บริการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดค า
ขอใชบ้รกิาร ใหท้ าการตรวจสอบขอ้มูลอกีครัง้ หากไมถ่กูต้องใหก้ดทีปุ่่ม “ยอ้นกลบั” 
เพื่อแก้ไขขอ้มูล หากตรวจสอบถูกต้องแลว้ ให้เลอืกรบัรองขอ้ความขา้งต้น และกดทีปุ่่ม 
“สง่ค าขอลงทะเบยีน” 

 

รูป 16 ตรวจสอบรายละเอยีดค าขอใชบ้รกิาร 

5.2.5. ขัน้ตอนท่ี 5/6 ยืนยนัการลงทะเบียน ระบบจะแจง้หมายเลขค าขอและส่ง mail ไปยงั
ผูย้ื่นค าขอใชบ้รกิารตาม e-mail ทีแ่จง้ไวใ้นตอนแรก ใหผู้ย้ื่นค าขอเปิด mail และยนืยนั
การลงทะเบยีน ตาม Link ที ่ก าหนด 

 
รูป 17 ยนืยนัการลงทะเบยีน 
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ในการยนืยนัการลงทะเบยีน ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเปิด mail และกดที ่“Link” ในขอ้ 1 และ 
ด าเนินการส่งเอกสารให ้ธปท. ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในขอ้ 2 (ประมาณ 10 วนั 
ท าการ) หากไม่ด าเนินการในเวลาทีก่ าหนดระบบจะยกเลกิค าขออตัโนมตัิ 

 
รูป 18 Mail ที ่ธปท. ส่งใหย้นืยนัการขอใชบ้รกิาร 

5.2.6. ขัน้ตอนท่ี 6/6 จดัเตรียมเอกสารประกอบการขอใช้บริการ หลงัจากยนืยนัการ
ลงทะเบยีนแลว้ ระบบจะแจง้ใหส้ง่เอกสารทีใ่ชป้ระกอบค าขอใชบ้รกิาร โดยใหจ้ดัสง่ที่
ทมีบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามทีก่ าหนดไวใ้นระบบ 

 
รูป 19  เอกสารทีต้่องสง่ให ้ธปท. 
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รูป 20 ทีอ่ยู่ในการสง่เอกสาร 

5.2.6.1. ธปท. จะท าการตรวจสอบขอ้มูลค าขอใชบ้รกิารกบัเอกสารทีไ่ดร้บั และจะอนุมตัิ
บญัช ีผูใ้ชง้านภายใน 5 วนัท าการหลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารครบถ้วนแลว้ 

5.2.6.2. ส าหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนเป็นทัง้ผูจ้ดัการสทิธแิละผูป้ฏบิตังิานในคราวเดยีวกนั ธปท. 
จะอนุมตัเิปิดบญัชผีูใ้ชง้านและอนุมตัเิป็นผู้จดัการสทิธเิทา่นัน้ และจะสื่อสาร
กลบัไปยงัผูจ้ดัการสทิธอินุมตัใิหผู้ป้ฏบิตังิาน และด าเนินการก าหนดสทิธใิหส้่ง
ขอ้มูล 

5.2.6.3. ส าหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนเป็นผูป้ฏบิตังิานเพยีงอย่างเดยีว ธปท. จะอนุมตัเิปิดบญัช ี
ผูใ้ชง้านเท่านัน้ ผูจ้ดัการสทิธหิรอืผูจ้ดัการหวัขอ้ ต้องอนุมตัิพรอ้มทัง้ก าหนดสทิธิ
ให ้ผูป้ฏบิตังิาน จงึสามารถใชง้านได ้

5.3. การลงทะเบียนกรณีท่ีมีบญัชีผู้ใช้งานในระบบอ่ืน  
5.3.1. กรณีสง่ขอ้มูลทาง Extranet เลอืก เพิม่/ลดสทิธบิรกิาร ใส่ Username/Password  

เลอืกการจดัการสทิธใิชบ้รกิาร -> เลอืกการขอสทิธใิชบ้รกิารเพิม่เตมิ แลว้ท าตาม
ขัน้ตอนการลงทะเบยีนในขัน้ตอนที ่2/6  

5.3.2. กรณีสง่ขอ้มูลทาง Internet เลอืก เพิม่/สมคัรบรกิาร -> เลอืก เพิม่/ลดสทิธิ ์ใส่  
Username/Password  เลอืกการจดัการสทิธใิชบ้รกิาร -> เลอืกการขอสทิธใิชบ้รกิาร 
เพิม่เตมิ แลว้ท าตามขัน้ตอนการลงทะเบยีนในขัน้ตอนที ่2/6  
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5.4. กรณีเปลี่ยนหรือลืมรหสัผ่าน 
5.4.1. ใชช้่องทาง Internet ในการตัง้รหสัผ่านใหม่ โดยเลอืก เพิม่/ลดสทิธบิรกิาร  

ใส่ username และกด “ลมืรหสัผ่าน” 

 
รูป 21 ลมืรหสัผ่าน 

5.4.2. จะปรากฏหน้าจอลมืรหสัผ่านส าหรบัป้อนรายละเอยีดยนืยนัขอ้มูลส่วนตวั ใหป้้อนชื่อ 
ผูใ้ชง้าน e-mail และเอกสารยนืยนัตวัตน และกด “ด าเนนิการ” 

 
รูป 22 ยนืยนัขอ้มูลส่วนตวั 



 

22 
Data Acquisition Web Application Manual 

5.4.3. เมื่อยนืยนัขอ้มูลถูกต้องแลว้ระบบจะสง่ e-mail เพื่อยนืยนัการเปลีย่นรหสัผ่านไปยงั e-
mail ทีแ่จง้ไว ้

 
รูป 23 แจง้สง่ e-mail 

5.4.4. หลงัจากไดร้บั e-mail แลว้ ผูใ้ชบ้รกิารต้องยนืยนัการขอเปลีย่นรหสัผ่านดว้ยการเขา้
ผ่าน URL ทีแ่นบมา 

 
รูป 24 e-mail ยนืยนัการเปลีย่นรหสัผ่าน 
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5.4.5. ระบบจะปรากฏหน้าจอใหใ้ส่รหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่านใหม่ และ เลอืก
ด าเนินการต่อ จะปรากฏหน้าจอด าเนินการเปลีย่นรหสัผา่นเรยีบรอ้ย จะสามารถใช้
รหสัผ่านนัน้เพื่อเขา้ระบบต่อไป 

 
รูป 25 เปลีย่นรหสัผ่าน 

 
รูป 26 ด าเนินการเปลีย่นรหสัผ่านเรยีบรอ้ย 
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6. การก าหนดสิทธิของผู้จดัการสิทธิ 
ผูจ้ดัการสทิธ ิของนิตบุิคคล จะเป็นผูท้ าหน้าทีก่ าหนดสทิธใิหต้นเอง และด าเนินการแทน นิติ

บุคคลในการอนุมตักิารใชง้านของผูจ้ดัการหวัขอ้ และผูป้ฏบิตังิานและก าหนดสทิธใิหผู้ป้ฏบิตังิาน 

 
รูป 27 Flow การก าหนดสทิธ ิ

6.1. การอนุมติัสิทธิการรบัส่งข้อมูลให้กบัผู้ปฏิบติังาน 
หลงัจากทีผู่จ้ดัการหวัขอ้ และผูป้ฏบิตังิานไดร้บัอนุมตัเิปิดบญัชกีารใชบ้รกิารจาก ธปท. แลว้ 

ผูจ้ดัการสทิธจิะต้องเป็นผูอ้นุมตัแิละก าหนดสทิธใินการเขา้ใชง้านใหก้บัผูจ้ดัการหวัขอ้และผูป้ฏบิตังิาน 
ขัน้ตอนในการอนุมตักิารเขา้ใชบ้รกิารใหก้บัผูจ้ดัการหวัขอ้และผูป้ฏบิตังิาน 

• กรณี Internet เลอืก เพิม่ / สมคัรบรกิาร และเลอืก เพิม่/ลด สทิธิ ์ 

• กรณี Extranet เลอืก เพิม่ / ลดสทิธิบ์รกิาร  

• จะปรากฎหน้าจอ Log in เขา้สู่ระบบ ดว้ย Username และ Password ตามทีไ่ด ้
ลงทะเบยีน 

 
รูป 28 หน้าจอ Login  
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• ไปทีเ่มนู การจดัการสทิธิใ์ชบ้รกิาร กดเลอืก “รายการค าขอรออนุมตั”ิ 

 

รูป 29 เมนูการจดัการสทิธ ิ

• หน้าจอจะแสดงรายการค าขอทีร่ออนุมตั ิใหก้ดที ่รายชื่อผูใ้ชง้าน เพื่ออนุมตักิารใชง้าน 

 
รูป 30 รายการค าขอรออนุมตัิ 

• ตรวจสอบสทิธริายการ ขอสทิธิ ์เลอืกอนุมตั ิหรอืไม่อนุมตั ิหลงัจากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ม  
“สง่ผลการพจิารณา (Submit)” ระบบจะแจง้ผลการพจิารณาไปยงัอเีมลผูข้อโดยอตัโนมตั ิ 

 
รูป 31 การอนุมตัผิูใ้ชง้าน 
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6.2. การก าหนดสิทธิให้กบัผู้ปฏิบติังาน 
หลงัจากทีไ่ดอ้นุมตัผิูป้ฏบิตังิานแลว้ ต้องด าเนินการจดัการสทิธใิหผู้ป้ฏบิตังิาน ดงันี้ 

• ใหเ้ลอืกเมนู การจดัการสทิธิส์ าหรบัผูดู้แลนิตบุิคคล 

 
รูป 32 เมนูการจดัการสทิธใิหผู้ป้ฏบิตังิาน 

 

• เลอืกบรกิาร (DMS) Data Acquisition และเลอืกนิตบุิคคลทีม่อบอ านาจให ้รายชื่อนิตบุิคคลที่
ปรากฏ ตามทีไ่ดร้บัมอบอ านาจและลงทะเบยีนกบั ธปท. แลว้ 

 
รูป 33 เลอืกนิตบุิคคล 
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• หลงัจากเลอืกนิตบุิคคลแลว้ จะปรากฏรายชื่อผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละยงัไมไ่ด ้ 
ก าหนดสทิธ ิใหเ้ลอืกผูป้ฏบิตังิานและก าหนดสทิธติามความเหมาะสมของแต่ละคน 

 
รูป 34 เลอืกรายชื่อผูป้ฏบิตังิาน 
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• ตรวจสอบรายละเอยีดของผูป้ฏบิตังิาน และก าหนดสทิธขิอ้มูลทีต้่องการใหส้่ง การแกไ้ขขอ้มูล 
และฟังก์ชัน่ในการท างานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละคน และกดปุ่ม “+ก าหนดสทิธิ”์ 
ตรวจรายละเอยีดทีข่อสทิธ ิกดปุ่ม “เริม่ต้นใหม่” เพื่อแก้ไขขอ้มูล ถ้าถูกต้อง กดปุ่ม  
“ด าเนินการต่อไป”  

 
รูป 35 ก าหนดสทิธใิหผู้ป้ฏบิตังิาน 

• ตรวจสอบสทิธทิีข่ออกีครัง้ ถ้าต้องการแก้ไข กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” หากถูกต้องแลว้ ใหเ้ลอืก
รบัรองขอ้ความขา้งต้น และกดทีปุ่่ม “ด าเนนิการต่อ” 

 
รูป 36 ยนืยนัการยื่นขอสทิธ ิ
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• หลงัจากยื่นค าขอเสรจ็สิน้ใหไ้ปทีเ่มนู การจดัการสทิธิใ์ชบ้รกิาร กดเลอืก “รายการค าขอรอ
อนุมตั”ิ 

 

รูป 37 เมนูการจดัการสทิธ ิ

• หน้าจอจะแสดงรายการค าขอทีร่ออนุมตั ิใหก้ดที ่รายชื่อผูใ้ชง้าน เพื่ออนุมตักิารใชง้าน 

 
รูป 38 รายการค าขอรออนุมตัิ 

• ตรวจสอบสทิธริายการ ขอสทิธิ ์เลอืกอนุมตั ิหรอืไม่อนุมตั ิหลงัจากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ม  
“สง่ผลการพจิารณา (Submit)” ระบบจะแจง้ผลการพจิารณาไปยงัอเีมลผูข้อโดยอตัโนมตั ิ 

 
รูป 39 การอนุมตัผิูใ้ชง้าน 
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7. ใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
เพื่อใหก้ารสง่ขอ้มูลมคีวามปลอดภยั ระบบ (DMS) Data Acquisition นี้ นอกจากการเขา้ระบบ

โดยใช ้Username และ Password เพื่อระบุบุคคลทีส่ามารถสง่ขอ้มูลไดต้ามสทิธแิลว้ ธปท. ยงัได ้
ก าหนดใหม้กีารเขา้รหสัขอ้มูลโดยใชใ้บรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate) ส าหรบัขอ้มูลทีถ่อื
ว่าเป็นความลบัของกจิการ ท าใหผู้ใ้ชง้านมัน่ใจไดว่้า การรบั-สง่ขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสม์คีวาม
น่าเชื่อถอื ยิง่ขึน้  

ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Certificate) นัน้จะต้องออกโดยผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรอง 
อเิลก็ทรอนิกส ์(Certificate Authority-CA) และไดร้บัการรบัรองจาก ธปท. เท่านัน้ โดยผูใ้ชบ้รกิารต้อง 
น าใบรบัรองฯ มาลงทะเบยีนในการรบั-สง่ ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมขีัน้ตอนดงันี้  

• ขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ 

• Export ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ 

• ลงทะเบยีนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 
รูป 40 ขัน้ตอนการลงทะเบยีน Certificate 
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7.1. การขอใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
ขัน้ตอนการขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์มดีงันี้ 

• ผูใ้ชบ้รกิาร กรอกขอ้มูลในใบค าขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

• ยื่นใบค าขอและเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อหน่วยงานรบัลงทะเบยีน (Registration 
Authority) เพื่อตรวจสอบตวัตนของผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ซึง่หน่วยงานรบัลงทะเบยีนอาจ 
เป็นหน่วยงานของผูอ้อกใบรบัรองฯ หรอืเป็นหน่วยงานของผูข้อใบรบัรองที ่ไดร้บัความ
เหน็ชอบของนิตบุิคคลทีอ่อกใบรบัรองฯ 

• ผูใ้หบ้รกิารใบรบัรอง จะออกใบรบัรองฯ ใหผู้ท้ีผ่่านการตรวจสอบและอนุมตัใินขอ้ 2 

 
รูป 41 ผูอ้อกใบรบัรองฯ (CA) เป็น หน่วยงานรบัลงทะเบยีน (RA) 

 
รูป 42 นิตบุิคคลของผูใ้ชง้าน เป็น หน่วยงานรบัลงทะเบยีน (RA)  
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7.2. การ Export ใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
ในการลงทะเบยีน Certificate ผูใ้ชบ้รกิารต้องท าการ Export Certificate ใน Token ลงที ่Hard 

disk เพื่อใชใ้นการลงทะเบยีนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

การ Export สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื 

7.2.1. ใชโ้ปรแกรม SafeNet Authentification Client Tools 
7.2.1.1. ผูใ้ชบ้รกิารต้องท าการตดิตัง้โปรแกรม SafeNet Authentification Client Tools 

และเปิดโปรแกรมใชง้าน พรอ้มทัง้เสยีบ Token ที ่USB Port ของเครื่อง
คอมพวิเตอร์ 

 
รูป 43 โปรแกรม SafeNet Authentication Client 
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7.2.1.2. กดเลอืก “Advanced View” ดา้นซ้ายจะปรากฏ User certificates 

 
รูป 44 เลอืก Advanced View 

7.2.1.3. กดที ่“เครื่องหมายบวก” หน้า User certificates และเลอืก Certificate ทีต้่องการ 
Export และ คลกิ mouse ขวาที ่Certification เลอืก Export Certificate 

 
รูป 45 Certificate Data  
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7.2.1.4. กรอก Token Password แลว้ กดปุ่ม “OK” 

 
รูป 46 ป้อน รหสั Token 

7.2.1.5. ก าหนดชื่อ File โดยม ีtype เป็น .cer และ Folder ทีต้่องการ Save และ  
กดทีปุ่่ม “Save” 

 
รูป 47 ระบุทีเ่กบ็ Certificate 
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7.2.1.6. หลงัจาก Save เรยีบรอ้ย จะแสดงขอ้ความ “Certificate exported successfully” 
พรอ้มกบัไดไ้ฟล์นามสกุล .cer  

 
รูป 48 เสรจ็สิน้การ Export 

7.2.2. ใชโ้ปรแกรม Internet Options ในการ export certificate 

7.2.2.1. ไปที ่Search bar หรอื กดปุ่ม “Window s Key  + S” แลว้พมิพค์น้หา 
Internet Options 
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7.2.2.2. ทีห่น้าจอ Internet Options เลอืก Tab Content กดทีปุ่่ม “Certificates” 

 
รูป 49 เลอืก Certificates 

7.2.2.3. เลอืก Certificates ทีต้่องการลงทะเบยีน และ กดทีปุ่่ม “Export” 

 
รูป 50 Export Certificate 
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7.2.2.4. ที ่Certificate Export Wizard กดทีปุ่่ม “Next” 

 
รูป 51 Certificate Export Wizard 

7.2.2.5. เลอืก No, do not export the private key และ กดทีปุ่่ม “Next” 

 
รูป 52 Certificate Export Wizard 
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7.2.2.6. เลอืก Base-64 encoded X.509 (.CER) และ กดทีปุ่่ม “Next” 

 
รูป 53 Certificate Export Wizard 

7.2.2.7. ตัง้ชื่อไฟล์Certificate ทีต้่องการ และ กดทีปุ่่ม “Next” 

 
รูป 54 Certificate Export Wizard 
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7.2.2.8. แสดงขอ้มูลทีก่ าหนดไวก้่อนหน้านี้ ถ้าถูกต้อง กดทีปุ่่ม “Finish” จะปรากฏ
ขอ้ความ “ The Export was successful.” 

 

 
รูป 55 Certificate Export Wizard 

 

 
รูป 56 เสรจ็สิน้การ Export Certificate 
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7.3. การลงทะเบียนใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
เมื่อไดด้ ำเนินกำร Export ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ (ไดไ้ฟล์นำมสกุล .cer) ล ำดบัถดัไป ต้อง

ลงทะเบยีนใบรบัรองกบั ธปท. โดย login เขำ้สูร่ะบบ ดว้ย Username / password ทีไ่ดส้มคัรไว ้ซึ่งผู้
ทีจ่ะลงทะเบยีนไดต้้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัเิป็นผูป้ฏบิตังิำนแลว้ 

 
รูป 57 log in เขา้ระบบ 

• เลอืกเมนู ขอ้มูลส่วนบุคคล เลอืก จดักำรใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์และ กดทีปุ่่ม “เพิม่
ใบรบัรอง” ดำ้นล่ำง 

 
รูป 58 เพิม่ใบรบัรอง 
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• กด ปุ่ม “Browse” เลอืกไฟลใ์บรบัรอง (.cer) ทีไ่ดท้ ำกำร Export ตำมขอ้ 7.2 และ กดทีปุ่่ม 
“Upload” จะปรำกฏรำยละเอยีดของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ตรวจสอบ ขอ้มูลว่ำเป็นใบรบัรอง
ฯทีต้่องกำรลงทะเบยีน จำกนัน้ กดทีปุ่่ม “ยนืยนั” 

 

รูป 59 เลอืกไฟล์ใบรบัรอง 

• จะปรำกฏหน้ำจอ แสดงเลขทีใ่บค ำขอและเอกสำรทีต้่องส่งให ้ธปท. โดยต้อง Download ใบ
สมคัรขอลงทะเบยีนฯ ที ่หวัขอ้ “ใบสมคัรขอลงทะเบยีนใบรบัรอง อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อยนืยนัตวั
บุคคล” และจดัส่งเอกสำรมำทีท่มีบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ธปท. พรอ้มส ำเนำบตัร
ประชำชน ตำมทีก่ ำหนด 

 
รูป 60 แสดงเลขทีค่ าขอและทีอ่ยู่ในการสง่เอกสาร   
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• หลงัจำกที ่ธปท. ตรวจสอบเอกสำรและไดอ้นุมตัคิ ำขอแลว้ สถำนะของใบรบัรองจะ เป็น Valid 
แสดงว่ำกำรลงทะเบยีนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
รูป 61 สถานะลงทะเบยีนใบรบัรองฯ 

7.4. กรณีใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์หมดอาย ุ
เมื่อใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสห์มดอำยุ จะต้องด ำเนินกำรดงันี้  

7.4.1. ต่ออำยุที ่TDID  
7.4.2. น ำใบรบัรองทีต่่ออำยุกบั TDID แลว้ตำม 7.4.1 ลงทะเบยีนใบรบัรองกบั ธปท. โดย 

ด ำเนินกำร Export ใบรบัรองฯ ตำมขอ้ 7.2 และลงทะเบยีน 
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7.5. การขอยกเลิกใบรบัรอง 
หำกมกีำรยกเลกิใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสผ์ูใ้ชง้ำนสำมำรถกระท ำไดด้งันี้ 

• ไปที ่”จดักำรใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส”์ เพื่อเขำ้สูห่น้ำจอกำรจดักำร 

 
รูป 62 จดัการใบรบัรอง 

• กดทีปุ่่ม ”Delete” ทีใ่บรบัรองทีต้่องกำรยกเลกิ 

 
รูป 63 ยกเลกิใบรบัรอง 
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• ตรวจสอบขอ้มูลใบรบัรองทีต้่องกำรยกเลกิ หำกถูกต้องใหก้ดทีปุ่่ม “ยนืยนั” 

 
รูป 64 ยนืยนัขอ้มูล 

• จะปรำกฏหน้ำจอ แสดงเลขทีใ่บค ำขอและเอกสำรทีต้่องส่งให ้ธปท. โดยต้อง Download ใบ
สมคัรขอยกเลกิใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ที ่หวัขอ้ “ใบสมคัรขอยกเลกิใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
เพื่อยนืยนัตวับุคคล” และจดัสง่เอกสำรมำทีท่มีบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ธปท. พรอ้ม
ส ำเนำบตัรประชำชน ตำมทีก่ ำหนด 

 
รูป 65 แสดงเลขทีค่ าขอและทีอ่ยู่ในการสง่เอกสาร 
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8. การส่งข้อมูล 
เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล ธปท. ไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คอืขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูล

ลบั ในการส่งขอ้มูลลบัใหส้ง่โดยใชใ้บรบัรอง ซึง่ขอ้มูลที ่ธปท. ก าหนดใหส้ง่ใบรบัรองนัน้ จะแสดง
ขอ้ความ “certificate” ดา้นหลงัของขอ้มูลแต่ละชุด ส่วนขอ้มูลทัว่ไปทีส่ามารถสง่ขอ้มูลดว้ย 
Username/Password  จะแสดงขอ้ความ “User/Password” ต่อทา้ยขอ้มูล แต่หากผูใ้ชบ้รกิารต้องการ
ส่งขอ้มูล โดยใชใ้บรบัรองฯต้องด าเนินการเขา้รหสัขอ้มูลก่อนส่งเชน่เดยีวกบัขอ้มูลลบัทีต้่องส่งดว้ย 
certificate 

8.1. ขัน้ตอนการส่งข้อมูล 

8.1.1. การเข้ารหสัข้อมูลก่อนส่ง 

ผูใ้ชง้านจ าเป็นต้องตดิตัง้โปรแกรม (DMS) DA Preparation Application Version 
2.0.3.0 ขึน้ไปโดยมวีธิกีารเขา้รหสัดงันี้ 

8.1.1.1. เปิดโปรแกรม (DMS) DA Preparation Tool พรอ้มทัง้เสยีบ Token ทีใ่ชส้่ง
ขอ้มูล 

8.1.1.2. เลอืก Encrypt And Sign แลว้กดปุ่ม “Browse” เพื่อเลอืกไฟล์ หากผูใ้ชง้าน
ต้องการลบไฟล์ทีไ่ดท้างการเลอืกไฟลส์ามารถกดทีปุ่่ม “Reset” เพื่อท าการลา้ง
ไฟล์ทัง้หมดทีไ่ดท้ าการเลอืกไว ้

8.1.1.3. หลงัจากเลอืกไฟล์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยใหท้ าการกด “Next” 

 
รูป 66 DMS DA Preparation Application Version 2.0.3.0 
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8.1.1.4. จะแสดงหน้าจอแสดงขอ้มูล Certificate เลอืก Certificate ของผูส้่งขอ้มูลทีไ่ด ้
ลงทะเบยีนกบั ธปท. และ กดทีปุ่่ม “Next” 

 
รูป 67 รายการ Certificate 

8.1.1.5. ตรวจสอบรายการไฟล์ทีจ่ะใชส้ าหรบัการเขา้รหสัและ Path ส าหรบัไฟลท์ีเ่ขา้รหสั
แลว้ใหถู้กต้องจากนัน้กด “Finish” 

 
รูป 68 รายการไฟล์ทีเ่ลอืก 
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8.1.1.6. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อใหผู้ใ้ชง้านกรอก Password ของ Token 

 
รูป 69 หน้าจอส าหรบักรอก Password Certificate 

8.1.1.7. ไฟล์ทีเ่ขา้รหสัแลว้จะมนีามสกุล .bot ต่อทา้ยโดยหลงัเขา้รหสัเสรจ็ระบบจะแสดง 
path ไฟล์ทีเ่ขา้รหสัแลว้แก่ผูใ้ชง้าน 

 
รูป 70 หน้าจอสรุปผลการเขา้รหสั  
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8.1.2. การส่งข้อมูลและการส่งข้อมูลเพื่อแก้ไข (File Submission & Adjust 
Submission) 
ในการปรบัปรุงระบบ (DMS) Data Acquisition ในครัง้นี้เพื่อใหร้องรบัปรมิาณขอ้มูลที่

มากยิง่ขึน้ ธปท. ไดพ้ฒันาช่องทางการสง่ขอ้มูลออกเป็นสองช่องทางดว้ยกนัดงันี้ 

• ช่องทาง Normal Submission 
เทยีบเท่ากบัหน้าจอ Submission เดมิ โดยผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นต้องตดิตัง้หรอืแก้ไข
อะไรเพิม่เตมิ 

• ช่องทาง File Transfer Protocol 
เป็นช่องทางเสรมิ ซึ่งจะมคีวามเสถยีรในการสง่ขอ้มูลทีม่ขีนาดใหญม่าก และ
จ าเป็นต้องมกีารตดิตัง้โปรแกรมเพิม่เตมิในครัง้แรกครัง้เดยีวก่อนเขา้ใชง้าน รวมถงึ
องคก์รของผูใ้ชง้านจ าเป็นต้องมกีารอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านสามารถตดิตัง้ Browser 
Extension และเปิดการใชง้าน Network ผ่าน TCP/UDP 33001  

ทัง้นี้ ทัง้สองช่องทางเป็นเพยีงทางเลอืกช่องทางส าหรบัการส่งขอ้มูลเท่านัน้ กระบวนการ
ท างานหลงัจากนี้และรูปแบบหน้าจอจะเหมอืนกนัทุกประการ 

 

 
รูป 71 เปรยีบเทยีบการใชง้านช่องทางการส่งขอ้มูล  
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8.1.2.1. วิธีการเข้าสู่ระบบ 

• ผูใ้ชบ้รกิำร เขำ้ระบบ DMS DA โดยต้องเสยีบ Token ทีใ่ชส้ง่ขอ้มูล และคลกิปุ่ม “เขำ้
สู่ระบบดว้ยใบรบัรอง” (กรณสี่งขอ้มูลดว้ย User name / Password ใหใ้ส ่User 
name / Password ใน กล่อง “เขำ้สู่ระบบ”) 

 
รูป 72 เขา้สู่ระบบดว้ยใบรบัรอง 

• ยนืยนั Certificate ว่ำเป็น Certificate ชุดเดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรเขำ้รหสัขอ้มูล และ กดที่
ปุ่ม “OK” 

 
รูป 73 หน้าจอเลอืก Certificate 
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• ใส่ Token Password และ กดทีปุ่่ม “OK” 

 

รูป 74 ใส่รหสัผ่าน 
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8.1.2.2. วิธีการส่งข้อมูล 

• ในการสง่ขอ้มูลเมื่อผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบส าเรจ็ระบบจะแสดงหน้าหลกัแกผู่ใ้ชง้านโดย
ผูใ้ชง้านสามารถดูประกาศของทาง ธปท. รวมถงึเมนูต่าง ๆ ของระบบงานไดจ้าก
หน้านี้ ในการสง่ขอ้มูลใหก้ดทีปุ่่ม “Submission” เพื่อแสดงตวัเลอืกของรูปแบบการ
ส่งขอ้มูล 
 

 
รูป 75 หน้า Home 
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• ระบบจะแสดงปุ่มส าหรบัไปยงัหน้า Normal Submission และ File Transfer 
Protocol โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกวธิสี่งไดต้ามต้องการ  ทัง้น้ี Normal 
Submission และ File Transfer Protocol เป็นเพียงช่องทางส าหรบัการส่ง
เท่านัน้ไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูล 

 
รูป 76 ปุ่มไปยงัหน้า File Submission และ File Transfer Protocol 

• หลงัจากผูใ้ชง้านท าการเลอืกวธิสีง่ขอ้มูลระหว่าง Normal Submission หรอื File 
Transfer Protocol หน้าจอจะแสดงหน้าส าหรบั Upload ใหผู้ใ้ชง้านเลอืก Provider 
ทีต้่องการส่งจาก Dropdown List (1) จากนัน้หน้าจอจะแสดง กล่องส าหรบัส่งขอ้มูล
โดยผูใ้ชง้านสามารถทีจ่ะลากไฟล์มาวางตรงบรเิวณทีก่ าหนดหรอืกดทีปุ่่ม  
“Browse File” (2) โดยสามารถเลอืกไดท้ลีะหลายไฟล์พรอ้มกนั 

 
รูป 77 หน้าจอ File Submission 
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รูป 78 เลอืกไฟล์ทีต้่องการ Upload 

• หากไฟล์ทีผู่ใ้ชท้ าการ Upload นัน้มชีื่อไฟล์ตรงตาม Format ทีท่าง ธปท. ก าหนด 
ระบบจะท าการกรอกรายละเอยีดของไฟลใ์หอ้ตัโนมตัิ (1) ใหผู้ใ้ชง้านท าการ
ตรวจสอบรายละเอยีด จากนัน้กดทีปุ่่ม “Submit” เพื่อท าการ Upload (2) 

 
รูป 79 ชื่อไฟล์ตรง Format 
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• ในกรณีทีช่ื่อไฟล์ของผูใ้ชง้านไม่ตรงกบั Format ของทาง ธปท. ผูใ้ชง้านจ าเป็นต้อง
ท าการเลอืก Subject Area และ Dataset ใหต้รงกบัไฟลท์ีต้่องการ  

 
รูป 80 ชื่อไฟล์ไม่ตรง Format 

• เมื่อผูใ้ชง้านท าการเลอืก Dataset ระบบจงึจะแสดงตวัเลอืกส าหรบั Data Date 

 

รูป 81 ระบบแสดงตวัเลอืก Data Date 

• หาก Data Date ของชุดขอ้มูลทีเ่ลอืกนัน้เคยผ่านการส่งขอ้มูลและไดส้ถานะเป็น 
Pass Complex มาก่อนแลว้ ระบบจะถอืว่าขอ้มูลนัน้ คอื รายการทีต้่องการแก้ไข
หรอื Adjust และจะแสดงกล่องหน้าจอใหก้รอกรายละเอยีดการแก้ไข โดยผูใ้ชง้าน
จ าเป็นต้องกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน 

 

 

รูป 82 รายการทีต้่องกรอกส าหรบัสง่ขอ้มูลเพื่อแก้ไข 
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• หลงัจากกรอกรายละเอยีดครบแลว้ใหผู้ใ้ชง้านกดทีปุ่่ม “Submit” เพื่อเริม่ท าการ 
Upload 

 

 
รูป 83 ปุ่ม upload ไฟล์ 

• รอจนกว่าสถานะ Upload เป็น Finish และแสดงเลข Reference Number ที ่
Column Reference Number (1) จากนัน้ผูใ้ชง้านสามารถกดทีปุ่่ม  “View log” 
(2) เพื่อไปหน้าส าหรบัตรวจสถานะสง่ไฟลห์รอืกด “Clear” เพื่อสง่ไฟล์เพิม่ 

 
รูป 84 หน้าจอแสดง Reference Number 
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8.1.2.3. การติดตัง้โปรแกรมเพื่อใช้งานช่องทาง File Transfer Protocol 

• เมื่อเขา้สู่หน้าจอ File Transfer Protocol หากเป็นการเขา้ใชง้านครัง้แรกและยงั
ไม่ไดต้ดิตัง้โปรแกรม Aspera ระบบจะแสดงขัน้ตอนการตดิตัง้ตามภาพ ใหผู้ใ้ชง้าน
กดทีปุ่่ม “Install Extension” 

 
รูป 85 ขัน้ตอนการตดิตัง้ Aspera 

• หากระบบท างานถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอใหม่ขึน้มาเพื่อใหผู้ใ้ชง้านท าการ
ตดิตัง้ Extension โดยกดปุ่มตามภาพ 

 

รูป 86 การตดิตัง้ Extension บน Google Chrome 

 
รูป 87 การตดิตัง้ Extension บน Microsoft Edge 



 

57 
Data Acquisition Web Application Manual 

• หลงัจากตดิตัง้ Extension เสรจ็แลว้ใหก้ลบัมาทีห่น้า Submission อกีครัง้ และกดที่
ปุ่ม “Install Connect” ระบบจะท าการ Download ไฟลส์ าหรบัตดิตัง้ใหอ้ตัโนมตัิ ให้
รอจนกว่า Download เสรจ็สิน้แลว้ใหเ้ปิดไฟล์เพื่อท าการตดิตัง้ 

 

รูป 88 ตดิตัง้ Aspera Connect 

 
รูป 89 Download ไฟลส์ าหรบัตดิตัง้ 
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• ใหก้ดปุ่ม “Start” เพื่อท าการตดิตัง้และรอจนการตดิตัง้เสรจ็สิน้ หลงัจากนัน้ให้
กลบัมาทีห่น้า File Transfer Protocol แลว้สามารถท าการส่งไฟล์ไดป้กต ิ

 

รูป 90 หน้าต่างตดิตัง้ Aspera Connect 

• หลงัตดิตัง้เสรจ็สิน้ผูใ้ชง้านจะสามารถส่งขอ้มูลไดต้ามวธิ ี8.1.2.2 

 

รูป 91 หน้า File Transfer Protocol  
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8.1.3. การติดตามการส่งข้อมูล 

8.1.3.1. การติดตามสถานะส่งข้อมูล (Submission Log) 

ผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาทีห่น้า View Submission Log เพื่อท าการตรวจสอบสถานะการส่ง
ขอ้มูลของตนเองโดยมวีธิกีารดงันี้ 

• ท าการคน้หารายละเอยีดของสถานะทีต้่องการจะตรวจสอบโดยจ าเป็นต้องกรอก
วนัทีข่องงวดขอ้มูลทีต้่องการยอ้นกลบัไปดู (Data from) หรอื วนัทีท่ีส่่งขอ้มูล 
(Submit From) จากนัน้กดทีปุ่่ม “Search” เพื่อดงึขอ้มูลตามล าดบั 

 

 
รูป 92 หน้า Submission Log 
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• ระบบจะแสดงรายการ ตามรายละเอยีดขอ้มูลทีต้่องการคน้หา โดยผูใ้ชง้าน
สามารถกดทีเ่ลข Reference number เพื่อดูรายละเอยีดเพิม่เตมิแต่ละรายการ 
 

 
รูป 93 รายการหน้า Submission Log 

8.15  

รูป 94 รายละเอยีด Log  
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• หากผูใ้ชง้านต้องการ Download ไฟล์ขอ้มูลหรอืไฟล์ Log สามารถกดทีภ่าพลูกศร
ชี้ลงในหมายเลข 1 และ 2 ตามล าดบั 

 

รูป 95 ปุ่มส าหรบั Download ไฟล์ขอ้มูลและ Error Log 

• หรอืในกรณีทีบ่างชุดขอ้มูล สามารถดู Log ผ่านหน้า Log Detail ไดผู้ใ้ชง้าน
สามารถกดเขา้ไปยงัหน้า Log Detail เพื่อดูรายละเอยีดของ Log ตามภาพ 

 
รูป 96 ปุ่มเพื่อเขา้สู่หน้า Log Detail 
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• ในหน้า Log Detail กราฟดา้นบนจะแสดงถงึจ านวน Log ทัง้หมด โดยแยกตาม 
Error Code และในส่วนของตารางดา้นล่างจะแสดงถงึรายละเอยีดของ Log โดย
ผูใ้ชง้านสามารถกรอง Log ทีต้่องการใหแ้สดงไดจ้ากตวัเลอืกตามภาพ 
 

 
รูป 97 หน้า Log Detail 
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8.1.3.2. การติดตามการตรวจสอบระหว่างชดุข้อมูล (Cross Validation Log) 
ในการตดิตามสถานะการตรวจสอบขอ้มูลระหว่างไฟล์ผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาทีห่น้า 

Cross Validation Log เพื่อท าการตรวจสอบสถานการณต์รวจสอบขอ้มูลโดยมวีธิกีารดงันี้ 

• ท าการกรอกรายละเอยีดทีต้่องการจะตรวจสอบโดยจ าเป็นต้องกรอกวนัทีข่องงวด
ขอ้มูลทีต้่องการ (Data from) จากนัน้กดทีปุ่่ม “Search” เพื่อดงึขอ้มูล 

 
รูป 98 หน้า Cross Validation Log 

• ผูใ้ชง้ำนสำมำรถกดทีปุ่่ม “Download” เพื่อดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

 
รูป 99 ปุ่ม Download Cross Log  
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8.1.4. การตรวจสอบสิทธิในการส่งข้อมูล (Submission Requirement) 
ในหน้า Submission Requirement ผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาตรวจสอบชุดขอ้มูลทีต่นเองมี

สทิธเิรยีกดูขอ้ก าหนดการส่งขอ้มูล โดยมวีธิกีารดงันี้ 

• ท าการเลอืก Provider จาก Dropdown จากนัน้กดปุ่ม “Search” 

 
รูป 100 หน้า Submission Requirement 

• ระบบจะแสดงรายการขอ้มูลทัง้หมดทีผู่ใ้ชม้สีทิธ ิ

 
รูป 101 รายการขอ้มูลทีม่สีทิธ ิ



 

65 
Data Acquisition Web Application Manual 

8.2. การส่งข้อมูลลบัด้วย Username/Password  
8.2.1. กรณีต้องการส่งข้อมูลลบัด้วย Username/Password  เป็นการชัว่คราว 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างจดัเตรยีมใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืจดัเตรยีมความพรอ้มของ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ท าใหย้งัไม่สามารถสง่ขอ้มูลลบัดว้ยใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ขอให้
ผูจ้ดัการสทิธใินระบบขององคก์รหรอืบรษิทัผูใ้ชบ้รกิาร E-mail แจง้ความจ านงทีจ่ะสง่ขอ้มูล
ลบัดงักล่าวดว้ย Username/Password  เป็นการชัว่คราวถงึ SupportDMS@bot.or.th เมื่อ 
Support DMS ไดร้บั E-mail แจง้เปลีย่นวธิกีารส่งขอ้มูล จะด าเนินการตัง้ค่าในระบบ เพื่อให้
องคก์รหรอืบรษิทัสามารถส่งขอ้มูลลบัดว้ย Username/Password  และจะ E-mail แจง้กลบัให้
ทราบ หลงัจากนัน้จงึจะสามารถส่งขอ้มูลลบัดว้ย Username/Password ได ้ทัง้นี้ บรษิทัทราบ
เป็นอย่างดถีงึระดบัความปลอดภยัในการสง่ขอ้มูลโดยใช ้user name/password อาจจะลดลง 
และยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

 
รูป 102 ตวัอย่างการระบุชุดขอ้มูล 

  

mailto:SupportDMS@bot.or.th
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8.2.2. กรณีต้องการส่งข้อมูลลบัด้วย Username/Password  เป็นการถาวร 

เนื่องจาก บรษิทัไมม่คีวามพรอ้มในการจดัเตรยีมใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอือุปกรณ์
คอมพวิเตอรไ์ม่รองรบั หรอืบรษิทัเหน็ว่าการส่งขอ้มูลดว้ย Username/Password  มรีะดบั
ความปลอดภยัข้อมูลเพยีงพอแลว้ จะต้องด าเนินการจดัท าหนังสอืแจง้เปลีย่นวธิกีารสง่ขอ้มูล 
ตามแบบฟอรม์ที ่ธปท. ก าหนด โดยสามารถ download แบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี ่BOT 
Website : http://www.bot.or.th ภายใต้หวัขอ้ สถติ ิ>การ รบัสง่ขอ้มูลกบั ธปท. >ระเบยีบ 
หลกัเกณฑ ์การรบัสง่ขอ้มูล และรหสัมาตรฐาน >ระบบบรกิารรบัส่งขอ้มูล อเิลก็ทรอนิกส ์>
หวัขอ้ แบบฟอรม์ หรอืตาม link :  
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/DMSDA/Pages/
DMSDA.aspx 

ทัง้นี้ ใหร้ะบุขอ้มูลทีจ่ะจดัสง่ดว้ย Username/Password  และลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นาม และสง่กลบัที ่ 

ส่วนจดัการขอ้มูลภาคการเงนิ  
ฝ่ายบรหิารขอ้มูลและดาต้าอนาไลตกิส ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เลขที ่273 ถนนสามเสน  
แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200  
 

เมื่อ Support DMS ไดร้บัหนังสอืแจง้เปลีย่นวธิกีารสง่ขอ้มูลแลว้ จะด าเนินการตัง้ค่า
ในระบบ (DMS) Data Acquisition เพื่อใหอ้งคก์รหรอืบรษิทัสามารถส่งขอ้มูลลบัดว้ย 
Username/Password  ได ้และจะท าการ E-mail แจง้ผลกลบัใหท้ราบ หลงัจากนัน้องคก์ร
หรอืบรษิทัจงึจะสามารถสง่ขอ้มูลลบัดว้ย Username/Password  ได ้  

http://www.bot.or.th/
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/DMSDA/Pages/DMSDA.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/DMSDA/Pages/DMSDA.aspx
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9. การจดัส่งข้อมูลในกรณีท่ีมีปัญหา 
9.1. กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ ขอใหส้่งภาพหน้าจอทีเ่กดิ Error มายงั 

e-mail: SupportDMS@bot.or.th 
9.2. กรณีกิจการยงัไม่พร้อมหรือไม่ประสงคจ์ะส่งข้อมูลดว้ยใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ ขอให้

แจง้เปลีย่นวธิกีารส่งขอ้มูลโดยใช ้Username/Password ตามคู่มอืขอ้ 8.2 
9.3. ข้อควรระวงัในการส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์มดีงันี้  

• Certificate ทีใ่ชส้ง่ขอ้มูลต้องเป็น Certificate เดยีวกบัทีใ่ชท้ าการเขา้รหสัขอ้มูล (ดว้ย 
โปรแกรม (DMS) DA Preparation Tool ส าหรบั Production)  

• ใช ้Template ของแต่ละระบบตามที ่ธปท. ประกาศไวล้่าสุด  

• การส่งขอ้มูลต้องเลอืกชุดขอ้มูลและไฟล์ขอ้มูลใหถู้กต้องตรงกนั  

• ควรตรวจสอบสถานะการส่งว่า ธปท. ไดร้บัขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้  
9.4. หากมีข้อสงสยัหรือมีปัญหาในบริการรบัส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์สามารถตดิต่อไดท้ี ่

ส่วนจดัการขอ้มูลภาคการเงนิ ฝ่ายบรหิารขอ้มูลและดาต้าอนาไลตกิส ์ 
โทร. 0-2283-5126, 0-2283-6898, 0-2283-5141หรอื e-mail: SupportDMS@bot.or.th 

mailto:SupportDMS@bot.or.th
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