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คานา
คู่มือการใช้งานนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ DMS Data Acquisition
และบริการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะสมาชิก (Data Dissemination Portal : DDP) เข้าใจและใช้งานระบบ
บริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทาการปรับปรุงใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งาน การเพิ่มบริการ DMS การ
กาหนดสิทธิให้ตนเอง ผู้จัดการหัวข้อและผู้ปฏิบัติงาน การลงทะเบียนใบรับรอง (Certificate) การเข้ารหัส
ข้อมูลด้วยใบรับรอง และการส่งข้อมูลให้ ธปท. โดยผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตาม
คาอธิบายที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานนี้
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1. วัตถุประสงค์ และขอบเขตของระบบงาน
1.1 วัตถุประสงค์
การบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ใช้งานมาเป็น
เวลานานมากกว่า 10 ปี และปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยน รวมทั้ง ธปท. มีการขยายขอบเขต กากับ
ดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึง่ มีปริมาณการทาธุรกรรมทางการเงิน
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากและมีความหลากหลาย จึงเห็นควรปรับปรุงบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง มีระบบลงทะเบียนและการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความ
ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน
1.2 ขอบเขตของระบบงาน
ประกอบด้วย ระบบงานย่อย 2 ระบบ คือ
1. ระบบ BOT SecureNet เป็นระบบงานลงทะเบียน สาหรับเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับ ธปท.
ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานและสิทธิในบริการต่าง ๆ ตามที่ ธปท.
กาหนด ผู้ใช้บริการลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว สามารถขอใช้บริการได้ทุกบริการ
ตามที่ ธปท. กาหนด
2. ระบบ DMS Data Acquisition เป็นระบบงานบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาหรับผู้ที่ ธปท. กาหนดให้ส่งข้อมูล ผ่านระบบดังกล่าว

รูปที่ 1 ระบบการส่งข้อมูลใหม่
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2. คานิยามที่เกี่ยวข้อง
ธปท.

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระบบ BOT SecureNet

หมายถึง การลงทะเบียนใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของ ธปท.

ระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบงานที่ ธปท. พัฒนาขึ้นสาหรับให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูล
(DMS-DA)
ทั้งทาง Extranet และทาง Internet ตามรูปแบบที่ ธปท.
กาหนด
บริการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะ
สมาชิก (DDP)

หมายถึง ระบบงานที่ ธปท. พัฒนาขึ้นสาหรับใช้เป็นช่องทางในการรับ
ข้อมูลเฉพาะที่กาหนด ให้สาหรับสมาชิกในระบบเท่านั้น
ไม่ได้เป็นการเผยแพร่ทั่วไป

ช่องทาง Extranet

หมายถึง ช่องทางที่เชื่อมต่อกับ ธปท. ทางสายเคเบิ้ล (Leased Line)
ผ่าน IP Address ที่ ธปท.กาหนด

ช่องทาง Internet

หมายถึง ช่องทางที่เชื่อมต่อกับ ธปท. ผ่านทางผู้ให้บริการ Internet

ผู้ใช้บริการ

หมายถึง สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดา ที่ได้รับอนุญาต
จาก ธปท.ตามระเบียบนี้ ให้ส่งข้อมูลแก่ ธปท. หรือ รับ
ข้อมูลจาก ธปท.

ผู้มีอานาจลงนาม

หมายถึง บุคคลที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ หรือได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจ แต่งตั้งหรือเพิกถอนผู้จัดการสิทธิ
ในบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดการสิทธิ

หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอานาจลงนามของ
ผู้ใช้บริการและได้รับการอนุมัติจาก ธปท. ให้เป็นผู้แต่งตั้ง
เพิกถอน หรือกาหนดสิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในบริการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดการหัวข้อ

หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสิทธิ ให้เป็นผู้กาหนดสิทธิ
ข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิของระบบ DDP ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
(Officer)

ผู้ปฏิบัติงาน

หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุมัตจิ ากผู้จัดการสิทธิให้เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
บริการการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
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3. การเตรียมการ อุปกรณ์และโปรแกรม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Equipment)
 CPU - ไม่ต่ากว่า 3 GHz
 RAM - ไม่ต่ากว่า 4 GB
 Browser – Internet Explorer (IE) version 10 ขึ้นไป
 ระบบปฏิบัติการ - Windows 7 64-bits SP1
(กรณีส่งข้อมูลด้วย username/password ใช้ Windows 7 32-bits)
ระบบเครือข่าย (Network)
 กรณี Extranet:
ใช้ MPLS (Multi Protocol Label Switching)
(ไม่รองรับ Dial up และ frame relay)
เช่าระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการจานวน 2 ราย
 กรณี Internet ขี้นอยู่เครีอข่ายของแต่ละสถาบัน
ใบรับรอง (Certificate)
 Token ที่ ธปท. ทดสอบผ่านแล้ว (1,700 -2,000 บาท/ชิ้น)
 ยี่ห้อ SafeNet รุ่น Aladdin eToken PRO (72K Java)
 ยี่ห้อ Safenet iKey 2032
 ยี่ห้อ Safenet iKey 4000
 ยี่ห้อ Safenet iKey 5100
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 Trust Root Certificate
โปรแกรม (Application) เฉพาะการส่งข้อมูลด้วยใบรับรอง
 DMS DA Preparation Tool
 .NET Framework 4.5
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4. ระบบ BOT SecureNet
ระบบการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของ ธปท. (BOT SecureNet) เป็นระบบที่ ธปท.
พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
และส่งเอกสารให้ ธปท. เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน จึงจะได้รับการอนุมัติบัญชีผู้ใช้ที่สมัครมา
นอกจากระบบ BOT SecureNet นี้ใช้สาหรับเปิดบัญชีผู้ใช้งานแล้วยังรวมถึงขัน้ ตอนการยื่นคาขอใช้
บริการต่างๆของ ธปท. รวมทั้งบริการงานส่งข้อมูล DMS Data Acquisition ด้วย กรณีที่เปิดบัญชีใน
ระบบงานใดแล้ว สามารถเพิ่มบริการอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
การยื่นคาขอใช้บริการงานส่งข้อมูล DMS Data Acquisition นั้น แยกเป็นบริการที่ผู้ใช้
ดาเนินการเพื่อตนเองและบริการที่ผู้ใช้ดาเนินการแทนนิติบุคคล สาหรับบริการที่ผู้ใช้ดาเนินการแทนนิติ
บุคคล ผู้ใช้หนึ่งบัญชีสามารถยื่นคาขอใช้บริการเพื่อดาเนินการแทนนิติบุคคลได้มากกว่าหนึ่งนิติบุคคล
โดยผู้ใช้ที่ทาหน้าที่ผู้จัดการสิทธิ สามารถจัดการสิทธิการใช้บริการของตนเอง ผู้จัดการหัวข้อหรือ
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้นิติบุคคลเดียวกันได้

รูปที่ 2 กระบวนการลงทะเบียน
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5. การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ในระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DMS Data
Acquisition) ของ ธปท. แบ่งเป็นการใช้บริการเพื่อตนเองและการใช้บริการแทนนิติบุคคล
การลงทะเบียนดาเนินการแทนนิติบุคคล จะต้องกาหนดบุคคลที่จะทาหน้าที่ผู้จัดการสิทธิ
และผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้จัดการสิทธิ มีหน้าที่
 อนุมัติการลงทะเบียน เข้าใช้งานบริการ DMS-DA ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 กาหนดสิทธิให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการหัวข้อ มีหน้าที่
 กาหนดสิทธิข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิของระบบ DDP ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน (Officer)
ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่
 ส่งข้อมูล หรือรับข้อมูล
 เรียกดูสถานการณ์ส่งข้อมูล
ข้อพึงระวัง
1. กรณีส่งข้อมูลให้ ธปท.อย่างเดียว ให้กาหนดสิทธิการใช้งานเพียง 2 ประเภทคือ
 จัดการสิทธิ์แทนนิติบุคคล
 เป็นผู้ปฏิบัติงาน
2. กรณีรับข้อมูลจาก ธปท.เพียงอย่างเดียว หรือทั้งรับและส่งข้อมูลจาก ธปท. ให้
กาหนดสิทธิการใช้งาน 3 ประเภทคือ
 จัดการสิทธิ์แทนนิติบุคคล
 เป็นผู้จัดการหัวข้อ
 เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ใช้บริการ 1 ท่านสามารถมี 3 บทบาทได้ และ 1 บทบาทสามารถมีผู้ใช้บริการได้มากกว่า 1 คน

รูปที่ 3 การลงทะเบียน
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5.1 การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
การลงทะเบียนสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี ในระบบ BOT SecureNet สามารถเลือก
ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ทาง Internet และทาง Extranet ดังนี้
5.1.1 การลงทะเบียนทาง Internet
 ให้ไปที่ BOT Website : www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ รู้จัก ธปท. เลือก บริการทาง
อินเทอร์เน็ต

รูปที่ 4 การลงทะเบียนทาง Internet

 จะปรากฏระบบงานต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนการใช้งานผ่าน BOT SecureNet
ให้เลือก บริการส่งข้อมูล DMS เลือก เพิ่ม/สมัครบริการ และเลือกสมัครใหม่

รูปที่ 5 หน้าจอบริการ DMS
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5.1.2 การลงทะเบียนทาง Extranet
ผู้ใช้งานต้องติดตั้งการเชื่อมโยงกับ ธปท. ผ่าน เครือข่าย MPLS เสร็จเรียบร้อย และไปที่
Internet Explorer ระบุ URL https://botefs-p.x-bot.or.th/ จะปรากฏ web ชื่อ BOT Web Portal
เลือก สมัครบริการ ดังรูป

รูปที่ 6 การลงทะเบียนทาง Extranet
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5.2 การลงทะเบียนใหม่
หลังจาก click สมัครบริการ -> click เลือก สมัครใหม่ แล้วจะปรากฏข้อความเงื่อนไขการ
ใช้บริการ ให้อ่านข้อความเงื่อนไขในการใช้บริการ -> click ที่ปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และ click
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ เพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูลส่วนตัวในการลงทะเบียน

รูปที่ 7 ลงทะเบียนใหม่


ขั้นตอนที่ 1/6 กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน
ระบุชื่อผู้ใช้งาน และ click ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน ก่อนเพื่อให้ระบบทาการตรวจสอบชื่อ
ผู้ใช้งาน ไม่ให้ซ้ากับท่านอื่นที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และหลังจากนั้นให้กรอก
รายละเอียดจนครบทุกช่อง ให้ click ที่ปุ่ม ดาเนินการต่อ

รูปที่ 8 กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
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 ขั้นตอนที่ 2/6 ขอสิทธิ์การใช้บริการ
ช่องกลุ่มบริการ ให้เลือก “งานส่งข้อมูล” และที่ช่องบริการที่ต้องการให้เลือก “(DMS)
Data Acquisition” และเลือก “ดาเนินการเพื่อตนเอง” หรือ “ดาเนินการแทนนิติ
บุคคล”

รูปที่ 9 เลือกกลุ่มบริการงานส่งข้อมูล

 การดาเนินการเพื่อตนเอง สาหรับบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ในการทา
ธุรกรรมและต้องส่งรายงาน เช่นการลงทุนในต่างประเทศ ให้ click เลือกข้อมูลที่
ต้องการส่ง เสร็จแล้ว click ที่ปุ่ม เพิ่มคาขอสิทธิการใช้บริการ

รูปที่ 10 เลือกดาเนินการเพื่อตนเอง

 การดาเนินการแทนนิติบุคคล เป็นการส่งข้อมูลแทนกิจการ เมื่อ Click เลือกดาเนินการ
แทนนิติบุคคล จะปรากฏหน้าจอให้กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลและชื่อนิติบุคคล ซึง่
ต้องระบุให้ตรงตามที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้นให้ click เลือกสิทธิ์การใช้บริการ สามารถเลือกได้ทั้งจัดการสิทธิ์แทนนิติ
บุคคล เป็นผู้จัดการหัวข้อ และผู้ปฏิบัติงาน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับ
มอบหมาย เสร็จแล้ว click ที่ปุ่ม เพิ่มคาขอสิทธิ์การใช้บริการ
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* ข้อควรระวังในการกรอกชื่อนิติบุคคลของผู้ใช้บริการคนที่ 2 หากไม่ตรงกับคนแรก
ที่ได้รับอนุมัติแล้วจะเกิด error ทาให้ไม่สามารถอนุมัติให้ใช้งานได้ ต้องลงทะเบียน
ใหม่ ดังนั้นจึงควรกรอกข้อมูลให้ตรงกับที่จดทะเบียนไว้

รูปที่ 11 เลือกดาเนินการแทนนิตบิ ุคคล

 ระบบจะแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้ click ปุ่มดาเนินการต่อ
หากไม่ถูกต้องให้ click ที่ปุ่ม ย้อนกลับ หรือลบคาขอใช้บริการ

รูปที่ 12 ตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคลและชื่อนิติบุคคล
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 ขั้นตอนที่ 3/6 รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มบริการ
click ที่
หน้ากลุ่มบริการ เพื่อกรอกข้อมูล ประเภทนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ และ
วันจดทะเบียน เพิ่มเติม หลังจากนั้น click ที่ปุ่ม “ดาเนินการต่อ” ไม่ควรแก้ไขชื่อและ
เลขที่นิติบุคคล ที่หน้าจอนี้ หากต้องการแก้ไขให้กลับไปที่ขั้นตอน 2/6

รูปที่ 13 กรอกข้อมูลนิติบุคคลเพิม่ เติม

 ขั้นตอนที่ 4/6 ตรวจสอบรายละเอียดคาขอให้บริการ
ระบบจะแสดงรายละเอียดคาขอใช้บริการ ให้ทาการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากไม่
ถูกต้องให้ click ที่ปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไขข้อมูล หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้
click รับรองข้อความข้างต้น และ click ที่ปุ่ม “ส่งคาขอลงทะเบียน”

รูปที่ 14 ตรวจสอบรายละเอียดคาขอใช้บริการ
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 ขั้นตอนที่ 5/6 ยืนยันการลงทะเบียน
ระบบจะแจ้งหมายเลขคาขอและส่ง mail ไปยังผู้ยื่นคาขอใช้บริการ ตาม e-mail ที่
แจ้งไว้ในตอนแรก ให้ผู้ยื่นคาขอเปิด mail และยืนยันการลงทะเบียน ตาม Link ที่
กาหนด

รูปที่ 15 ยืนยันการลงทะเบียน

 การยืนยันการลงทะเบียน ให้ผู้ใช้บริการเปิด mail และ click ที่ Link ในข้อ 1 และ
ดาเนินการส่งเอกสารให้ ธปท. ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 2 (ประมาณ 10 วัน
ทาการ) หากไม่ดาเนินการในเวลาที่กาหนดระบบจะยกเลิกคาขออัตโนมัติ

รูปที่ 16 Mail ที่ ธปท. ส่งให้ยืนยันการขอใช้บริการ
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 ขั้นตอนที่ 6/6 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอใช้บริการ
หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งให้ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบคาขอใช้
บริการ โดยให้จัดส่งที่ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่กาหนดไว้ในระบบ

รูปที่ 17 เอกสารที่ต้องส่งให้ ธปท.

รูปที่ 17.1 ที่อยู่ในการส่งเอกสาร
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 ธปท. จะทาการตรวจสอบข้อมูลคาขอใช้บริการกับเอกสารที่ได้รับ และจะอนุมัติบัญชี
ผู้ใช้งานภายใน 5 วันทาการหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
 สาหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นทั้งผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงานในคราวเดียวกัน ธปท. จะ
อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้งานและอนุมัติเป็นผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วให้ดาเนินการกาหนดสิทธิให้ตนเองส่ง และดาเนินการอนุมัติสิทธิสิทธิการส่งข้อมูล
 สาหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ธปท. จะอนุมัติเปิดบัญชี
ผู้ใช้งานเท่านั้น ผู้จัดการสิทธิหรือผู้จัดการหัวข้อ ต้องอนุมัติพร้อมทั้งกาหนดสิทธิให้
ผู้ปฏิบัติงาน จึงสามารถใช้งานได้
5.3 การลงทะเบียนกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบอื่น
 กรณีส่งข้อมูลทาง Extranet เลือก เพิ่ม/ลดสิทธิบริการ ใส่ user name/password
เลือกการจัดการสิทธิใช้บริการ -> เลือกการขอสิทธิใช้บริการเพิ่มเติม แล้วทาตาม
ขั้นตอนการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2/6 ตามข้อ 5.2
 กรณีส่งข้อมูลทาง Internet เลือก เพิ่ม/สมัครบริการ -> เลือก เพิ่ม/ลดสิทธิ์ ใส่
user name/password เลือกการจัดการสิทธิใช้บริการ -> เลือกการขอสิทธิใช้บริการ
เพิ่มเติม แล้วทาตามขั้นตอนการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2/6 ตามข้อ 5.2
5.4 กรณีลืมรหัสผ่าน
 ใช้ช่องทาง Internet ในการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยเลือก เพิ่ม/ลดสิทธิบริการ ใส่ user
name และกดลืมรหัสผ่าน

รูปที่ 18 ลืมรหัสผ่าน
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 จะปรากฏหน้าจอลืมรหัสผ่านสาหรับป้อนรายละเอียดยืนยันข้อมูลส่วนตัว ให้ป้อนชื่อ
ผู้ใช้งาน e-mail และเอกสารยืนยันตัวตน และกดดาเนินการ

รูปที่ 19 ยืนยันข้อมูลส่วนตัว

 เมื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวถูกต้องแล้วระบบจะส่ง e-mail เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ไปยัง e-mail ที่แจ้งไว้

รูปที่ 20 แจ้งส่ง e-mail

 หลังจากได้รับ e-mail แล้ว ผู้ใช้บริการต้องยืนยันการขอเปลี่ยนรหัสผ่านโดย Click
URL ที่แนบมา
DMS Data Acquisition Manual

หน้ า 18

รูปที่ 21 e-mail ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 เมื่อ Click URL ยืนยันแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ใส่รหัสผ่านใหม่ และยืนยัน
รหัสผ่านใหม่ และ Click ดาเนินการต่อ จะปรากฏหน้าจอดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน
เรียบร้อย จะสามารถใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อ log in เข้าระบบต่อไป

รูปที่ 22 เปลี่ยนรหัสผ่าน

รูปที่ 23 ดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อย
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6. การกาหนดสิทธิของผู้จัดการสิทธิ
ผู้จัดการสิทธิ ของนิติบุคคล จะเป็นผู้ทาหน้าที่กาหนดสิทธิให้ตนเอง และดาเนินการแทน
นิติบุคคลในการอนุมัติการใช้งานของผู้จัดการหัวข้อ และผู้ปฏิบัติงานและกาหนดสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงาน

รูปที่ 24 flow การจัดการสิทธิ

6.1 การอนุมัติการเข้าใช้บริการให้กับผู้จัดการหัวข้อ และผู้ปฏิบัติงาน
หลังจากที่ผู้จัดการหัวข้อ และผู้ปฏิบัติงานได้รับอนุมัตเิ ปิดบัญชีการใช้บริการจาก ธปท. แล้ว
ผู้จัดการสิทธิจะต้องเป็นผู้อนุมัติและกาหนดสิทธิในการเข้าใช้งานให้กับผู้จัดการหัวข้อและผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าใช้บริการให้กับผู้จัดการหัวข้อและผู้ปฏิบัติงาน
 กรณี Internet เลือก เพิ่ม / สมัครบริการ และเลือก เพิ่ม/ลด สิทธิ์
 กรณี Extranet เลือก เพิ่ม/ลดสิทธิ์บริการ
 จะปรากฎหน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ Password ตามที่ได้
ลงทะเบียน

รูปที่ 25 log in เข้าสู่ระบบ
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 ไปที่เมนู การจัดการสิทธิ์ใช้บริการ คลิกเลือก รายการคาขอรออนุมัติ

รูปที่ 26 เมนู การจัดการสิทธิ

 หน้าจอจะแสดงรายการคาขอที่รออนุมัติ ให้คลิกที่รายชื่อผู้ใช้งาน เพื่ออนุมัติการใช้งาน

รูปที่ 27 รายการคาขอรออนุมตั ิ

 ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการ เลือกคลิกอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม
ส่งผลการพิจารณา (Submit) ระบบจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอโดยอัตโนมัติ ถ้า
อนุมัติให้ไปดาเนินการกาหนดสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

รูปที่ 28 การอนุมตั ิผู้ใช้งาน

DMS Data Acquisition Manual

หน้ า 21

6.2 การกาหนดสิทธิให้กับผู้ปฏิบัติงาน
หลังจากที่ได้อนุมัติผู้ปฏิบัติงานแล้ว ต้องดาเนินการจัดการสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
 ให้เลือกเมนู การจัดการสิทธิ์สาหรับผู้ดูแลนิติบุคคล

รูปที่ 29 เมนูการจัดการสิทธิให้ผปู้ ฏิบัติงาน

 เลือกบริการ DMS – DA และเลือกนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ รายชื่อนิติบุคคลที่ปรากฏ
ตามที่ได้รับมอบอานาจและลงทะเบียนกับ ธปท. แล้ว

รูปที่ 30 เลือกนิติบุคคล
 หลังจากเลือกนิติบุคคลแล้ว จะปรากฏรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติและยังไม่ได้

กาหนดสิทธิ ให้เลือกผู้ปฏิบัติงานและกาหนดสิทธิตามความเหมาะสมของแต่ละคน

รูปที่ 31 เลือกรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน และกาหนดสิทธิข้อมูลที่ต้องการให้ส่ง

การแก้ไขข้อมูล และฟังก์ชั่นในการทางานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละคน
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รูปที่ 32 กาหนดสิทธิให้ผู้ปฏิบตั ิงาน

DMS Data Acquisition Manual

หน้ า 23

7. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
เพื่อให้การส่งข้อมูลมีความปลอดภัย ระบบ DMS Data Acquisition นี้ นอกจากการเข้า
ระบบโดยใช้ User name และ Password เพื่อระบุบุคคลที่สามารถส่งข้อมูลได้ตามสิทธิแล้ว ธปท. ยังได้
กาหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) สาหรับข้อมูลที่ถือว่า
เป็นความลับของกิจการ ทาให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) นั้นจะต้องออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority-CA) และได้รับการรับรองจาก ธปท. เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้อง
นาใบรับรองฯ มาลงทะเบียนในการรับ-ส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
7.1 ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
7.2 Export ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
7.3 ลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 33 ขั้นตอนการลงทะเบียน Certificate
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7.1 การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)

ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
 ผู้ใช้บริการ กรอกข้อมูลในใบคาขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 ยื่นใบคาขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน (Registration
Authority) เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นขอใบรับรองฯ ซึ่งหน่วยงานรับลงทะเบียนอาจ
เป็นหน่วยงานของผู้ออกใบรับรองฯ (รูปที่ 28) หรือเป็นหน่วยงานของผู้ขอใบรับรองที่
ได้รับความเห็นชอบของนิติบุคคลที่ออกใบรับรองฯ (รูปที่ 29)
 ผู้ให้บริการใบรับรอง จะออกใบรับรองฯ ให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในข้อ 2

1.
รูปที่ 34 ผู้ออกใบรับรองฯ (CA) เป็น หน่วยงานรับลงทะเบียน (RA)

รูปที่ 35 นิติบุคคลของผู้ใช้งาน เป็น หน่วยงานรับลงทะเบียน (RA)
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7.2 การ Export ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
ในการลงทะเบียน Certificate ผู้ใช้บริการต้องทาการ Export Certificate ใน Token ลงที่
Harddisk เพื่อใช้ในการลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
การ Export สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
7.2.1 ใช้โปรแกรม SafeNet Authentification Client Tools
 โดยผู้ใช้บริการต้องทาการติดตั้งโปรแกรม SafeNet Authentification Client Tools
และเปิดโปรแกรมใช้งาน พร้อมทั้งเสียบ Token ที่ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปที่ 36 โปรแกรม SafeNet Authentication Client

 click เลือก Advanced View ด้านซ้ายจะปรากฏ User certificates

รูปที่ 37 เลือก Advanced View
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 Click ทีเ่ ครื่องหมายบวกหน้า User certificates และเลือก Certificate ที่ต้องการ
Export และ click mouse ขวาที่ Certification เลือก Export Certificate

รูปที่ 38 Certificate Data

 ป้อน Token Password แล้ว Click OK

รูปที่ 39 ป้อน รหัส Token
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 กาหนดชื่อ File โดยมี type เป็น .cer และ Folder ที่ต้องการ Save และ Click Save

รูปที่ 40 ระบุที่เก็บ Certificate

 หลังจาก Save เรียบร้อย จะแสดงข้อความ “Certificate exported successfully”
พร้อมกับได้ไฟล์นามสกุล .cer

รูปที่ 41 เสร็จสิ้นการ Export
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7.2.2 ใช้โปรแกรม Internet Explorer Browser ในการ export certificate
 เปิดโปรแกรม Internet Explorer ไปที่เมนู Tools เลือก Internet Options

รูปที่ 42 เลือก Internet Options

 ที่หน้าจอ Internet Options เลือก Tab Content Click ที่ปุ่ม Certificates

รูปที่ 43 เลือก Certificates
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 เลือก Certificates ที่ต้องการลงทะเบียน และ Click ที่ปุ่ม Export

รูปที่ 44 Export Certificate

 ที่ Certificate Export Wizard click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 45 Certificate Export Wizard
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 เลือก No, do not export the private key และ click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 46

 เลือก Base-64 encoded X.509 (.CER) และ click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 47
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 ตัง้ ชื่อไฟล์ Certificate ที่ต้องการ และ click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 48

 แสดงข้อมูลที่กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าถูกต้อง click ที่ปุ่ม Finish จะปรากฏข้อความ
“ The Export was successful.”

รูปที่ 49

รูปที่ 50 เสร็จสิ้นการ Export Certificate
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7.3 การลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
เมื่อได้ดาเนินการ Export ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (ได้ไฟล์นามสกุล .cer) ลาดับถัดไป
ต้องลงทะเบียนใบรับรองกับ ธปท. โดย login เข้าสู่ระบบ ด้วย User name / password ที่ได้สมัครไว้
ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้ว

รูปที่ 51 log in เข้าระบบ

 เลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล เลือก จัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และ Click ที่ปุ่ม
เพิ่มใบรับรองด้านล่าง

รูปที่ 52 เพิ่มใบรับรอง
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 click ปุ่ม Browse เลือกไฟล์ใบรับรอง (.cer) ที่ได้ทาการ Export ตามข้อ 7.2 และ
click ที่ปุ่ม Upload จะปรากฏรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ
ข้อมูลว่าเป็นใบรับรองฯที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้น click ที่ปุ่มยืนยัน

รูปที่ 53 เลือกไฟล์ใบรับรอง

 จะปรากฏหน้าจอ แสดงเลขที่ใบคาขอและเอกสารที่ต้องส่งให้ ธปท. โดยต้อง
Download ใบสมัครขอลงทะเบียนฯ ที่ หัวข้อ “ใบสมัครขอลงทะเบียนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวบุคคล” และจัดส่งเอกสารมาที่ทีมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธปท. พร้อมสาเนาบัตรประชาชน ตามที่กาหนด

รูปที่ 54 แสดงเลขที่คาขอและที่อยู่ในการส่งเอกสาร
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 หลังจากที่ ธปท. ตรวจสอบเอกสารและได้อนุมัติคาขอแล้ว สถานะของใบรับรองจะ
เป็น Valid แสดงว่าการลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 55 สถานการณ์ลงทะเบียนใบรับรองฯ
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7.4 กรณีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ
เมื่อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ จะต้องดาเนินการดังนี้
7.4.1 ต่ออายุที่ TDID
7.4.2 นาใบรับรองที่ต่ออายุกับ TDID แล้วตาม 7.4.1 ลงทะเบียนใบรับรองกับ ธปท. ด้วย โดย
ดาเนินการ Export ใบรับรองฯ ตามข้อ 7.2 และลงทะเบียน
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8. การส่งข้อมูลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ธปท. ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมูลลับ และกาหนดให้การส่งข้อมูลลับ ส่งโดยใช้ใบรับรอง ซึ่งข้อมูลที่ ธปท. กาหนดให้ส่งใบรับรองนั้น
จะแสดงข้อความ “certificate” ด้านหลังของข้อมูลแต่ละชุด ส่วนข้อมูลทั่วไปให้ส่งข้อมูลได้ด้วย User
name/Password จะแสดงข้อความ “User/Password” ต่อท้ายข้อมูล แต่หากผู้ใช้บริการต้องการส่งข้อมูล
โดยใช้ใบรับรองฯ ต้องดาเนินการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งเช่นเดียวกับข้อมูลลับที่ต้องส่งด้วย certificate
ขั้นตอนการส่งข้อมูลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
8.1 การเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่ง
ข้อมูลที่ส่งด้วยใบรับรองฯ นั้น ต้องทาการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลด้วยโปรแกรม DMS DA
Preparation Tool ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ www.bot.or.th และติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการเข้ารหัสข้อมูลมีดังนี้
 เปิดโปรแกรม DMS DA Preparation Tool พร้อมทั้งเสียบ Token ที่ใช้ส่งข้อมูล
 click ที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์

รูปที่ 56 โปรแกรม DMS DA Preparation Application
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 เลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัส สามารถเลือกเข้ารหัสข้อมูลได้มากกว่า 1 ไฟล์ (multiple
selection) แล้ว click ที่ปุ่ม Open

รูปที่ 57 เลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัส

 ตรวจสอบรายชื่อไฟล์ที่เลือก และ Click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 58 แสดงรายชื่อไฟล์ทตี่ ้องการเข้ารหัส
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 กรณีที่ต้องการลบข้อมูลบางไฟล์ ให้ click ขวา ที่ไฟล์ดังกล่าวแล้วเลือก remove แต่
หากต้องการลบข้อมูลทุกไฟล์ให้เลือก Remove All และ click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 59 การลบไฟล์ข้อมูล

 จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูล Certificate เลือก Certificate ของผู้ส่งข้อมูลที่ได้
ลงทะเบียนกับ ธปท. และ click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 60 เลือก Certificate ผู้ส่งข้อมูล
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 เลือก Recipient Certificate ในการ Encrypt ในที่นี้คือ Certificate ของ ธปท. และ
click ที่ปุ่ม Next

รูปที่ 61 เลือก Certificate ผุ้รับข้อมูล

 click ที่ปุ่ม Change ด้านล่าง หากต้องการเปลี่ยนที่เก็บข้อมูลที่ได้ผ่านการเข้ารหัส
แล้ว

รูปที่ 62 เปลีย่ นที่เก็บข้อมูล
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 click ที่ปุ่ม Finish โปรแกรมจะถาม Password ของ Token

รูปที่ 63 ใส่ รหัสผ่านของ Token

 ไฟล์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วจะมีนามสกุล .bot ต่อท้ายและจะ pop up ข้อความว่าได้
ทาการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 64 การเข้ารหัสข้อมูลเรียบร้อย

DMS Data Acquisition Manual

หน้ า 41

8.2 การส่งข้อมูลปกติ (Normal Submission)
ผู้ใช้บริการ เข้าระบบ DMS DA โดยต้องเสียบ Token ที่ใช้ส่งข้อมูล และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
ด้วยใบรับรอง (กรณีส่งข้อมูลด้วย User name / Password ให้ใส่ User name / Password ใน
กล่องเข้าสู่ระบบ)

รูปที่ 65 Login เข้าระบบด้วยใบรับรอง

 ยืนยัน Certificate ว่าเป็น Certificate ชุดเดียวกับที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล และ
Click ที่ปุ่ม OK

รู ปที่ 66 Confirm Certificate

 ใส่ Token Password และ Click ที่ปุ่ม OK

รูปที่ 67 ใส่ รหัสผ่านของ Token
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 เมื่อเข้าระบบ DMS DA ได้ จะปรากฏหน้า Home

รูปที่ 68 Home Page ของ DMS DA

 เลือกเมนู Submit Data เพื่อส่งข้อมูล

รูปที่ 69 เมนู Submit Data

 เลือก Subject Area , Data และ Data Date จากนั้น click ที่ปุ่ม Browse File และ
เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง หลังจากนั้น click ที่ปุ่ม Open

รูปที่ 70 เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
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 ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่ส่งใน List ด้านล่าง ทั้งนี้ DMS DA สามารถส่งข้อมูลได้
ครั้งละหลายไฟล์ หากต้องการส่งข้อมูลอื่นอีกให้ทาตามขั้นตอนที่ผ่านมา หรือ หาก
ต้องการลบไฟล์ให้ click ทีร่ ูปถังขยะ ของไฟล์ที่ต้องการลบ จนกระทั่งได้ข้อมูลตามที่
ต้องการ และ click ที่ปุ่ม Submit ด้านล่าง

รูปที่ 71 การส่งข้อมูลมากกว่า 1 ไฟล์

 ระบบจะทยอยส่งข้อมูลทีละไฟล์และแสดง Reference Number เมื่อส่งข้อมูลได้
สาเร็จ หากส่งไม่สาเร็จจะแสดง error message ที่ช่อง Remark

รูปที่ 72 Reference Number
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8.3 การส่งข้อมูลแก้ไข (Adjustment Submission)
ข้อมูลที่มเี ครื่องหมาย  ใน Column Adjust ให้ส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขที่เมนู
Adjustment Request หากไม่มีคาว่า Adjustment ให้ส่งข้อมูลแก้ไขตามขั้นตอนการส่งข้อมูลปกติ

รูปที่ 73 แสดงข้อมูลที่ต้องส่ง Adjustment

 ที่ เมนู Adjustment Request ให้ดาเนินการคล้ายกับการส่งข้อมูลตามปกติ โดยจะ
เพิ่มรายการ (Subject) เหตุผลในการแก้ไข (Reason Type) และรายละเอียดการ
แก้ไข (Detail) พร้อมทั้ง browse file ที่ต้องการส่งแก้ไข และ click ที่ปุ่ม Submit

รูปที่ 74 การส่งข้อมูล Adjustment

DMS Data Acquisition Manual

หน้ า 45

8.4 การติดตามสถานะการส่งข้อมูล (View Log)
ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ดังนี้
8.4.1 Submission Log สาหรับการติดตามสถานะการส่งข้อมูลตามปกติ
 ที่เมนู Submission Log ให้ใส่เงื่อนไขเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการดูสถานะ เช่น ชื่อ
ข้อมูล วันที่ของข้อมูล วันที่ส่งข้อมูล Reference No. เป็นต้น และ click ที่ปุ่ม
Search

รูปที่ 75 ดูสถานะการส่งข้อมูล

 เมื่อ click ที่ปุ่ม Search จะแสดงผลสถานะการส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือกตามรูป
หากต้องการดูรายละเอียดของการส่งข้อมูล ให้ click ทีห่ มายเลข Reference No

รูปที่ 76 แสดงผลการตรวจสอบข้อมูล
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 เมื่อ click ที่ หมายเลข Reference No. จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ส่งแต่ละไฟล์
ซึง่ สามารถ Download Source File หรือ Download Error Log ได้ตามรูป

รูปที่ 77 รายละเอียดของข้อมูลทีส่ ่ง

8.4.2 Adjustment Log สาหรับการติดตามสถานะการส่งข้อมูล Adjustment
 ที่เมนู Adjustment Log ให้ใส่เงื่อนไขเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการดูสถานะเช่นเดียวกับ
Submission log และเพิ่มเติมข้อมูล Reason Type และ Status

รูปที่ 78 Adjustment Log
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8.4.3 Cross Validation Log สาหรับการติดตามสถานะการตรวจสอบข้อมูลที่มีการ
กาหนดให้ตรวจสอบระหว่างชุดข้อมูล
 ที่เมนู Cross Validation log ให้ใส่เงื่อนไขเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการดูสถานะ เช่น
วันที่ของข้อมูล , Validation Group , Ref No. เป็นต้น

รูปที่ 79 Cross Validation Log

8.4.4 Activity Log สาหรับการติดตามดู activity ของกิจการว่ามีการติดต่อกับระบบ
DMS DA โดยแสดงข้อมูล วันที่ , User Name , Provider , Activity , Status , Remark
 ที่เมนู Activity Log ให้ใส่เงื่อนไขเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการดูสถานะ หากไม่ใส่เงื่อนไข
ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด

รูปที่ 80 Activity Log
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8.5 การเรียกดูข้อมูลที่ต้องส่งของแต่ละนิติบุคคล (Submission Requirement)
เลือกเมนู Requirement จะแสดงข้อมูลที่ต้องส่งของนิติบุคคล ชื่อข้อมูล, Subject Area,
Description, Adjust, Granularity, Frequency, Security

รูปที่ 81 Submission Requirement

8.6 การส่งข้อมูลลับด้วย user name/password
8.6.1 กรณีต้องการส่งข้อมูลลับด้วย username/password เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
อยู่ระหว่างจัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทาให้
ยังไม่สามารถส่งข้อมูลลับด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ ขอให้บริษัท mail แจ้งความจานงที่จะส่ง
ข้อมูลลับดังกล่าวด้วย username/password เป็นการชั่วคราว ถึง supportdms@bot.or.th เมื่อ
supportdms ได้รับ mail แจ้งเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูล จะดาเนินการตั้งค่าในระบบ DMS เพื่อให้
บริษัทสามารถส่งข้อมูลลับด้วย username/password เรียบร้อยแล้ว และ mail แจ้งให้บริษัททราบ
หลังจากนั้นบริษัทจึงจะสามารถส่งข้อมูลลับด้วย username/password ได้
8.6.2 กรณีต้องการส่งข้อมูลลับด้วย username/password เป็นการถาวร เนื่องจาก
บริษัทไม่มีความพร้อมในการจัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่รองรับ หรือ
บริษัทเห็นว่าการส่งข้อมูลด้วย username/password ระดับความปลอดภัยข้อมูลเพียงพอแล้ว จะต้อง
ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่ ธปท.กาหนด โดยสามารถ
download แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ BOT Website : http://www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ สถิติ>การ
รับส่งข้อมูลกับ ธปท.>ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูล และรหัสมาตรฐาน>ระบบบริการรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์>หัวข้อ แบบฟอร์ม หรือ ตาม link :
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/DMSDA/Pages/D
MSDA.aspx
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ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลที่จะจัดส่งด้วย username/password และลงนามโดยผู้มี
อานาจลงนาม และส่งกลับที่
ทีมจัดสิทธิข้อมูล
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
เมื่อ supportdms ได้รับหนังสือแจ้งเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลแล้ว จะดาเนินการตัง้
ค่าในระบบ DMS เพื่อให้บริษัทสามารถส่งข้อมูลลับด้วย username/password เรียบร้อยแล้ว และ
mail แจ้งให้บริษัททราบ หลังจากนั้นบริษัทจึงจะสามารถส่งข้อมูลลับด้วย username/password ได้
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9. การจัดส่งข้อมูลในกรณีที่มีปัญหา
9.1 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง หรือกิจการยังไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์จะส่งข้อมูลด้วย
ใบรับรอง ให้ผู้มีอานาจของกิจการแจ้งเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลโดยใช้ User name/Password ตาม
แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธปท.เผยแพร่บน web site
9.2 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูล ให้ติดต่อทีมสนับสนุนระบบ
ข้อสนเทศ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ เพื่อขอเข้ามาส่งข้อมูลที่ ธปท.
9.3 ข้อควรระวังในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
 Certificate ทีใ่ ช้ส่งข้อมูลต้องเป็น Certificate เดียวกับที่ใช้ทาการเข้ารหัสข้อมูล (ด้วย
โปรแกรม DMS DA Preparation Tool สาหรับ Production)
 ใช้ Template ของแต่ละระบบตามที่ ธปท.ประกาศไว้ล่าสุด
 การส่งข้อมูลต้องระบุงวด และ ชื่อไฟล์ให้ถูกต้องตรงกัน
 ควรตรวจสอบสถานะการส่งว่า ธปท.ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
9.4 หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อได้ที่
ทีมจัดการสิทธิข้อมูล
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทรศัพท์ 0-2283-5126, 0-2356-7575, 0-2283-5176, 0-2283-6499
หรือ e-mail : SupportDMS@bot.or.th
----------------------------------------
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