
ระบบแจง้แตง่ต ัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในการน าสง่ขอ้มูล

อเิล็กทรอนิกส ์Electronic Information Submission Management System

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร



วตัถปุระสงคข์องโครงการ

ส านักงานปรบัปรงุ “ระเบยีบวธิปีฏบิตัสิ านักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. วา่ดว้ยการรบัสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส”์ โดยเปลีย่นจากการ

ก าหนดใหส้ง่หนังสอืฯ ในรปูเอกสารสิง่พมิพ ์ เป็นการยืน่ผ่านระบบ

อเิล็กทรอนิกสท์ีส่ านักงานจดัเตรยีมไวบ้นเว็บไซตส์ านักงานและให ้

ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นระบบดงักล่าว

เพือ่ลดภาระในการยืน่เอกสาร เพิม่ความถกูตอ้งของขอ้มูลและ

เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน



เอกสารทีใ่หส้ง่ในรปูแบบของ e-

Form

1. หนังสอืแสดงความตกลงในการ

น าสง่ขอ้มูลและแต่งตัง้ผู ้

ก าหนดเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร
(EF2)

2. หนังสอืแสดงความตกลงในการ

น าสง่ขอ้มูลและแต่งตัง้

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร (EF3)

3. หนังสอืเพกิถอนผูก้ าหนด

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารหรอื

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร (EF4)



รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง

เขา้ที่

https://www.sec.or.th/ca

https://www.sec.or.th/ca


Login เขา้ใชง้านระบบ

1. กรณีม ีUsername + 
Password (ระบบ 
Exam) สามารถใช ้
Username + 
Password ทีม่ ีเพือ่
เขา้ใชง้านระบบไดเ้ลย

2. กรณีทีไ่ม่ม ี
Username + 
Password (ระบบ 
Exam) กรณุา
ลงทะเบยีน 

1.

2.



ท าไดง้่าย ๆ ใน 3 ขัน้ตอน

1. กรอกขอ้มูลผ่านระบบแจง้แต่งตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในการน าส่งขอ้มูล

อเิล็กทรอนิกส ์

2. น าแบบฟอรม์ทีพ่มิพจ์ากระบบ เสนอผูม้อี านาจลงนาม

3. อปัโหลดแบบฟอรม์ฉบบัลงนามขึน้ระบบ พรอ้มประทบัตรานิติ

บคุคล (ถา้ม)ี และ เอกสารอืน่ๆ จากน้ันรอการตอบยนืยนัทางเมล

ทัง้นี ้ นิตบิคุคลผูม้หีนา้ทีส่่งขอ้มูลจะตอ้งจดัเก็บเอกสารแบบฟอรม์

ฉบบัจรงิทีล่งนามแลว้ในลกัษณะทีพ่รอ้มใหส้ านักงานเรยีกดู หรอื

ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั



กรอกขอ้มูลผ่านระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้ง

ในการน าส่งขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์
(จดัท าเอกสาร EF-2  EF-3)



การยืน่แบบ EF-2 

EF-3 

กดปุ่ม Create 

เมือ่ตอ้งการสรา้ง

หนังสอื EF-2  EF-3 

EF-4 และ Account 

Admin กดปุ่ ม Create





ขัน้ตอนการกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ EF-2 EF-3 

เลอืกประเภท

หนังสอื
บนัทกึขอ้มูล

บุคคล

ทีถ่กูแตง่ตัง้

บนัทกึขอ้มูล

นิตอบุคคล

ทีท่ีส่ง่ขอ้มูล

เลอืก

แบบรายงาน

เลอืก

ผูม้อี านาจ

ลงนาม

บนัทกึขอ้มูล

ผูป้ระสานงาน



1. เลอืกประเภทหนังสอื
เลอืกประเภทหนังสอื EF-2 หรอื EF-3



2. บนัทกึขอ้มูลบคุคลทีถ่กูแต่งตัง้

- บตัรประชาชน (คนไทย) ระบบจะตรวจสอบขอ้มูลจากทะเบยีนราษฎร ์
- หนังสอืเดนิทาง (คนตา่งชาต)ิ

เลอืกประเภทบตัร



2.  บนัทกึขอ้มูลบคุคลทีถ่กูแต่งตัง้
เลอืกสถานะของบคุคลทีแ่ต่งตัง้

● คอื พนักงานของบรษิทัน้ัน

● คอื กรรมการบรษิทั

● คอื พนักงานของบรษิทัทีร่บับรกิารดา้นงานสนับสนุน

กรรมการ / Committee

พนักงาน / Staff

ผูด้ าเนินการดา้นสนับสนุน / Outsourcee



- พนักงาน / Stalf

- ผูด้ าเนินการดา้น

สนับสนุน / 

Outsourcee

สถานะของบคุคลทีแ่ต่งตัง้ (EF-2)



- กรรมการ / 

Committee

- พนักงาน / Stalf

- ผูด้ าเนินการดา้น

สนับสนุน / 

Outsourcee

สถานะของบคุคลทีแ่ต่งตัง้ (EF-3)



- นิตบิุคคลในประเทศไทยทีม่เีลขทะเบยีนนิตบิุคคล  

Juristic (Thailand) registered in Thailand

- นิตบิุคคลในประเทศไทยไม่มเีลขทะเบยีนนิตบิุคคล  

Juristic (Thailand) registered outside of Thailand

- นิตบิุคคลตา่งประเทศ 

Juristic (Foreign)

3. กรอกขอ้มูลนิตบิคุคลทีส่่งขอ้มูล
เลอืกประเภทนิตบิคุคล



1. เลอืกประเภทนิติ

บคุคล

2.ระบเุลขทะเบยีน

นิตบิคุคล

3.กดปุ่ ม Validate      

เพือ่ตรวจสอบ

นิตบิคุคลในประเทศไทยทีม่เีลขทะเบยีนนิตบิคุคล



เมือ่กรอกเลข

ทะเบยีนนิตบิคุคล

ระบบจะดงึชือ่นิติ

บคุคล จาก

ฐานขอ้มูลขอ

งก.ล.ต. หรอื

ฐานขอ้มูลของ

ของกรมพฒันา

ธรุกจิการคา้ มา

แสดงให ้

นิตบิคุคลในประเทศไทยทีม่เีลขทะเบยีนนิตบิคุคล



นิตบิคุคลในประเทศไทยทีไ่ม่มเีลขทะเบยีนนิตบิคุคล หรอื

นิตบิคุคลตา่งประเทศ
1. เลอืกประเภทนิติ

บคุคล

2.ระบชุ ือ่บางสว่นเพือ่

คน้หาในฐานขอ้มูล

3.หากไม่มรีายชือ่นิติ

บคุคลในฐานขอ้มลู

ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ”ใหต้ดิตอ่
helpdesk”



4. เลอืกระบบ และแบบรายงาน

เพือ่ขอสทิธแิตล่ะรายงานโดย

4.1. เลอืกระบบ
4.2. เลอืกชือ่แบบรายงาน

4.1. 4.2.



4. เลอืกระบบ และแบบรายงาน



เลอืกวนัทีม่ผีล



5. เลอืกผูม้อี านาจลงนาม

5.1. กรณีทีเ่ป็นนิตบิคุคลทีส่่งขอ้มูลเป็นนิตบิคุคลในประเทศไทยทีม่เีลข

ทะเบยีนนิตบิคุคล (Juristic (Thailand) registered in Thailand) ผูก้รอกขอ้มูล

ตอ้งเลอืกรายชือ่ผูม้อี านาจลงนามตามเงือ่นไขการลงนามของทางกรม

พฒันาธรุกจิการคา้ (DBD)

5.2. กรณีเคยแจง้แต่งตัง้ EF-2 มาแลว้ จะมรีายชือ่ผูม้อี านาจลงนามแสดง

ใน Dropdown

5.3. กรณีทีเ่ป็นนิตบิคุคลในประเทศไทยไม่มเีลขทะเบยีนนิตบิคุคล

Juristic (Thailand) registered outside of Thailand  และ นิตบิคุคลตา่งประเทศ

Juristic (Foreign)ใหไ้ประบรุายชือ่ผูล้งนามในแบบฟอรม์เอกสาร



กรณีนิตบิคุคลใน

ประเทศ ทีม่เีลขทะเบยีน

นิตบิคุคล ใหเ้ลอืกผูม้ี

อ านาจลงนามตาม

เงือ่นไขในการลงนาม

กรณีเคยแจง้แตง่ตัง้ EF-2 

มาแลว้ จะมรีายชือ่ผูม้ี

อ านาจลงนามแสดงใน
Dropdown

เลอืกผูม้อี านาจลงนาม



กรณีนิตบิุคคลทีไ่ม่มี

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล

และนิตบิุคคล

ต่างประเทศ ไม่ตอ้ง

บนัทกึชือ่ผูม้อี านาจลง

นาม แต่ใหร้ะบใุน

เอกสารแบบฟอรม์ที่

พมิพอ์อกจากระบบ

เลอืกผูม้อี านาจลงนาม



6. ผูป้ระสานงาน

ผูป้ระสานงานจะไดร้บัอเีมลแจง้สถานะของการขอแต่งตัง้ โดยใน

เบือ้งตน้ระบบจะระบขุอ้มูลผูป้ระสานงาน คอืขอ้มูลของผู ้ Login in 

เขา้ระบบ อยา่งไรก็ดี สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลผูป้ระสานงานได ้



7. ตรวจสอบผลการกรอกขอ้มูล PDF (EF-2  EF-3)

- ตรวจสอบความถกู

ตอ้งของขอ้มูล

- ถา้ตอ้งการแกไ้ข

ขอ้มูล ใหก้ดปุ่ ม
Cancel 

- ถา้ขอ้มูลถกูตอ้ง

แลว้ ใหพ้มิพ ์

เอกสาร (กดไอคอน

รปู printer) และกด

ปุ่ ม exit เพือ่บนัทกึ

ขอ้มูล และกลบัไป

หนา้หลกั



ขัน้ตอนการเตรยีมเอกสารกอ่นอปัโหลด

พมิพแ์บบฟอรม์ เสนอผูม้อี านาจลงนาม อปัโหลดแบบฟอรม์ทีล่ง

ลายมอืชือ่ พรอ้ประทบัตรา

(ถา้ม)ี และเอกสารอืน่ๆ



ขัน้ตอนการอปัโหลดเอกสาร

1. เลอืกรายการในหนา้

หลกั ทีม่สีถานะ
Waiting for attachments

2. อปัโหลดไฟลต์าม

รายการเอกสารที่

ระบบก าหนดไว ้

3. ยนืยนั เงือ่นไขการส่ง

ขอ้มูล (Submitting 

condition)



2.1.

2.2.

2.1. อปัโหลดไฟลต์าม

รายการเอกสารที่

ระบบก าหนดไว ้

2.2. กดปุ่ ม Submit

ขัน้ตอนการอปัโหลดเอกสาร



อปัโหลดไฟล ์

- อปัโหลดแบบฟอรม์ และ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

- กรณีอปัโหลดไฟลผ์ดิสามารถกด Icon ถงัขยะ เพือ่ลบไฟลท์ีอ่ปัโหลดไปแลว้ได ้

- กรณีตอ้งการดตูวัอยา่งเอกสารแนบสามารถกดปุ่ ม Example เพือ่ดตูวัอยา่งเอกสาร



ยนืยนั เงือ่นไขการสง่ขอ้มูล ( Submitting condition)

ดโ

ตอ้ง click       เพือ่

ยอมรบัเงือ่นไขการสง่

ขอ้มูล ซึง่ถอืวา่เป็น

การลงลายมอืชือ่

อเิล็กทรอนิกสก์ ากบั

ขอ้มูลทีน่ าสง่แลว้

ทัง้นี ้ นิตบิุคคลผูม้ี

หนา้ทีส่ง่ขอ้มูลจะตอ้ง

จดัเก็บเอกสาร

แบบฟอรม์ฉบบัจรงิที่

ลงนามแลว้ในลกัษณะ

ทีพ่รอ้มใหส้ านักงาน

เรยีกดู หรอืตรวจสอบ

ไดใ้นภายหลงั



การตดิตามสถานะของรายการขอ้มูลแบบ EF2 EF3

1. แบ่งกลุม่สถานะงาน 2 

กลุม่

• กลุม่ “พจิารณาแลว้” 

• กลุม่ “อยู่ระหวา่ง

จดัท า”

2.  สามารถคน้หารายการ

แบบฟอรม์ได ้

3. สามารถดรูายละเอยีด

แตล่ะรายการ



ดรูายละเอยีดแตล่ะรายการขอ้มูล
รายละเอยีดของขอ้มูลจะแสดงเฉพาะเนือ้หาทีส่ามารถเปิดเผยไดเ้ท่าน้ัน



สถานะในหนา้หลกั

อยูร่ะหวา่งการจดัท า

อปัโหลดเอกสาร

รอส านักงานพจิารณา

อปัโหลดเอกสารทีต่อ้งแกไ้ขตามทีส่ านักงานแจง้กลบัทาง e-mail

ส านักงานอนุมตัิ แตต่อ้งสง่ส าเนาเอกสารมาภายหลงัตามระยะเวลาทีก่ าหนด

อนุมตัิ

ไม่อนุมตัิ



กรณุาตดิตอ่ helpdesk โทร. (66) 1207 กด 3 หรอื e-mail : helpdesk@sec.or.th

กรณีตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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