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หมวดที ่1 คำถามทั่วไป 

1. ผู้แนะนำการลงทุน (IC : Investment Consultant) คือใคร ? 

ตอบ  คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำ ชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

2. ผู้แนะนำการลงทุน (IC) มีกี่ประเภท ? 

 ตอบ มี 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป  

2. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 

3. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2  

4. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 

3. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC plain)  คือใคร ? 
ตอบ IC ที่ให้คำแนะนำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน  

4.  ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 (IC complex 1) คือใคร ? 
ตอบ IC ที่ให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภท 

5. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 (IC complex 2)  คือใคร ? 
ตอบ IC ที่ให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ในหลักทรัพย์ทุกประเภท  

6. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 (IC complex 3)  คือใคร ? 
ตอบ IC ที่ให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนและสามารถให้คำแนะนำในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

7. ผู้วางแผนการลงทุน (IP : Investment Planner) คือใคร ?  

ตอบ คือ ผู้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ IC แต่สามารถวางแผนการลงทุนแก่ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงให้

เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย IP มีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่า IC  

8. ขอความเห็นชอบประเภทไหนดี ? 

ตอบ ขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่ต้องการทำ  
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ประเภทธุรกรรมท่ี IP และ IC สามารถทำได้  

ประเภท 
การให้ความเห็นชอบ 

ประเภทธุรกรรมท่ีสามารถทำได ้

แนะนำการลงทุน วางแผนการ
ลงทุน 

(Asset 
Allocation) 

ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่มีความ
ซับซ้อน 

ตราสารหนี้และกองทุน
รวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน 

สัญญาซื้อ
ขาย

ล่วงหน้า 

1. ผู้วางแผนการลงทุน (IP) ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 1 (IC complex 1) 

✓ ✓ ✓ − 

3. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 2 (IC complex 2) 

✓ ✓ − − 

4. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 3 (IC complex 3) 

✓ − ✓ − 

5. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC 
plain) 

✓ − − − 

             
             ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่อะไรบ้าง  

 

 
 
 
                   
       

          
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน  
                        (ก)  กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
                        (ข)  กองทุนรวมที่มีการลงทนุแบบซับซ้อน 
                        (ค)  กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ 
ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไมส่ามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย 
                        (ง)  กองทนุรวมที่มีมูลค่าการลงทนุสุทธิ (net exposure) ในสนิค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนใน 
ตราสารหรือสัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นัน้ 
                        (จ)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับทีส่ามารถลงทนุได้เกิน
กว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรพัย์สินสทุธิของกองทุน 
                       (ฉ)  หน่วยของโครงการจัดการลงทนุต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไข
ทำนองเดียวกับหนว่ยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)  
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9. ประกาศเกี่ยวกับ IC/IP ปัจจุบันคือประกาศที่เท่าไหร่ ? 
  ตอบ ประกาศที่ ทลธ. 8/2557  (ฉบับประมวล) คลิกเพ่ืออ่านรายละเอียด 6727p_r (4).pdf 
  

                                                   ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน  
         (ก)  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เกินกว่าสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วนัที่ออก 
ตราสารและมีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
              1.  มีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการชำระหนี้ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการ
จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร 
             2.  มีข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ออกตราสารด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้  
แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เปน็ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสาร 
        (ข)  ตราสารหนีท้ี่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)           
        (ค)  ตราสารหนี้ที่มีการจดัอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ (non-investment grade bond) หรือไม่มีการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) 
        (ง)  หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารอ่ืนที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
       (จ)  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเปน็เงินกองทุน  
       (ฉ)  ตราสารหนี้ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ 
(จ)  

 

file:///C:/Users/sukta/Downloads/6727p_r%20(4).pdf
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หมวดที ่2 การขอความเห็นชอบใหม ่

1. การขอความเห็นชอบเป็น IC ต้องมีคุณสมบัติอะไร ? 
       ตอบ จบปริญญาตรี + ทดสอบผ่านหลักสูตรของ TSI หรือทดสอบผ่านหลักสูตร CISA, CFA, 
FRM หรือ CFP (คลิกอ่านตารางคุณสมบัติได้ที่ link นี้ 8869s.pdf (sec.or.th)) 

หลักสูตรของ TSI ที่ต้องทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็น IC 

หลักสูตรที่ต้องทดสอบ IC ตราสาร
ทั่วไป 

IC ตราสาร
ซับซ้อนประเภท 

1 

IC ตราสาร
ซับซ้อนประเภท 

2 

IC ตราสาร
ซับซ้อนประเภท 

3 

P1 : ผู้แนะนำการลงทุนตรา
สารทั่วไป      

P2 : ความรู้เกี่ยวกับ 
ตราสารที่มีความซับซ้อน  
( ตราสารหนี้และกองทุน)  

    

P3 : ความรู้เกี่ยวกับ 
ตราสารที่มีความซับซ้อน   
(สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)   

 
  

 

2.  จะทดสอบ หรืออบรม หลักสูตรของ TSI เพื่อขอความเห็นชอบเป็น IC/ IP ต้องติดต่อใคร ? 
           ตอบ  1. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) (http://www.ati-asco.org)  
                                      โทร. 02-264-0909  ต่อ 210 – 215 อบรม | ต่อ 202 – 207 ทดสอบ 

  2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) (www.aimc.or.th/center)  
           โทร. 02-264-0900 ต่อ 1 อบรม / ต่อ 2 ทดสอบ 

3. หลังทดสอบผ่านหลักสูตรของ TSI  ต้องรอกี่วันจึงจะขอความเห็นชอบได้ ? 
           ตอบ  ประมาณ 4 วันทำการหลังจากทดสอบผ่าน  
                         
                       
 
  

ตรวจผลทดสอบว่ามาแล้วหรือไม่ ผ่านระบบ ORAP 
เลือก menu P5 

https://publish.sec.or.th/nrs/8869s.pdf
http://www.ati-asco.org/
http://www.aimc.or.th/center
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
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4. หลังอบรม 15 ช.ม. หรือ 30 ช.ม. ของ TSI แล้ว  ต้องรอกี่วันจึงจะขอความเห็นชอบได้ ? 
           ตอบ  เมื่อสำนักงานได้รับผลการอบรมแล้ว  (ประมาณไม่เกิน  1  เดือน หลังจากอบรม 
 โดยสำนักงานจะได้รับผลอบรมทุก ๆ วันที่ 15 ถัดจากเดือนที่อบรบ เช่น อบรมวันที่ 16 กันยายน 2564  
ผลจะส่งมาท่ีระบบ สำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้น) 

5. ผลทดสอบผ่าน CISA/ CFA/ FRM/ CFP มีหมดอายุหรือไม่ ? 
          ตอบ กรณีนำมาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอความเห็นชอบใหม่ฯ ผลทดสอบไม่มีหมดอายุ 

6. การขอความเห็นชอบทำอย่างไร ? 
              ตอบ  ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบ online ผ่านระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) และชำระ
ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร   

7. จะทราบผลการขอความเห็นชอบเม่ือไหร่ ? 
 ตอบ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำขอ และชำระค่าธรรมเนียมแล้ว  
                           **สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมลท่ีท่านระบุไว้ในคำขอความ
เห็นชอบ หรือท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานในหัวข้อ  SEC Check First 
หรือ ระบบ ORAP หรือ Mobile Application SEC Check First 

8. การให้ความเห็นชอบมีอายุกี่ปี ? 
             ตอบ  มีอายุ  2 ปีปฏิทิน โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ เช่น ได้รับความเห็นชอบ  
เมื่อ 4 ม.ค. 2564 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 

9. ต้องการหลักฐานรับรองความเป็น IC/ IP ต้องทำอย่างไร ? 
 ตอบ   

 

10. กรณีที่ท่านไม่ได้สังกัด บล. / บลจ./ ธนาคาร / ประกันชีวิต หากต้องการขอความเห็นชอบ  
หรือต่ออายุต้องทำอย่างไร ? 
 ตอบ  ท่านสามารถยื่นแบบคำขอเองได้ทาง online ผ่านระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) และ
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร  โดยคลิกที่ “กรณีบุคคลทั่วไป” หากเข้าระบบเป็นครั้งแรก ท่านต้องสมัครใช้
งานระบบก่อน โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมที่ “คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ-บุคคลอิสระ” 

11. เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็น IC/IP สามารถเริ่มปฏิบัติงานที่ บล. / บลจ./ ธนาคาร / ประกันชีวิต  
ได้เลยหรือไม่ 
 ตอบ บล. / บลจ./ ธนาคาร / ประกันชีวิต จะต้องแจ้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่การเป็น IC/IP ของท่านก่อนจึง
จะสามารถปฏิบัติงานได้ 
  

พิมพ์หนังสือรับรองผ่านระบบ ORAP เลือก Menu P6 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
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หมวดที ่3 การต่ออายุ 

1. ตรวจสอบวันที่สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ ได้ที่ไหน ? 
ตอบ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหัวข้อ  SEC Check First หรือระบบ ORAP หรือ Mobile Application 

SEC Check First 

2. การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ IC/IP ทำอย่างไร ? 
 ตอบ   (1)  IC/ IP ที่จะต่ออายุต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เช่น มีประวัติถูกลงโทษ เนื่องจาก
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน เป็นต้น (สามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมวด 7 ของประกาศท่ี ทลธ. 8/2557)  

(2) อบรมหลักสูตร Refresher course 15 ช.ม. ในรอบระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน เช่น 
ถ้าการให้ความเห็นชอบสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 ต้องอบรมในช่วง 1 ม.ค. 2563 - ก่อนวันยื่นต่ออายุ     
                    (3) ยื่นแบบคำขอต่ออายุผ่านระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) ตั้งแต่วันที่  
1 ก.ย. – 15 ธ.ค. ของปีที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด  
 
 
ท่านสามารถติดต่อเพ่ือขออบรมหลักสูตร Refresher course ได้ที่สถาบันฝึกอบรมที่อยู่ในลิงค์นี้ 
https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html 

3. การสอบผ่าน CISA หรือ CFA ในระดับที่สูงข้ึน สามารถใช้ในการต่ออายุแทนการอบรมได้หรือไม่? 
   ตอบ ได้ โดยต้องสอบผ่านภายในรอบ 2 ปีปฏิทิน เช่น ความเห็นชอบสิ้นสุด 30 ธ.ค. 

2564 ต้องทดสอบผ่าน CISA, CFA ภายในปี 2563 หรือ 2564 เท่านั้น (ก่อนปี 2563 ใช้ไม่ได้) 

                                 ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมลภายใน 5 วันทำการ   
                               เมือ่มีผลอบรมหลักสูตร Refresher course 15 ช.ม. หรือการสอบ CISA / CFA  
ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุในระบบ ORAP ได ้ 
                                  

คำเตือน 
กรณีท่ีท่านไม่ยื่นแบบคำขอต่ออายุฯ และชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ความเห็นชอบของท่าน 
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น และหากท่านประสงค์จะเป็น IC/ IP อีก ท่านจะต้องมายื่น 
ขอความเห็นชอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กำหนด 
  

ตรวจสอบชั่วโมงอบรมผ่านระบบ ORAP เลือก Menu P5 

ส่งผลสอบดังกล่าวให้ ก.ล.ต. พิจารณาก่อน โดยผ่านระบบ ORAP เลือก Menu P2 
 

 

http://www.sec.or.th/orap
https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
http://www.sec.or.th/orap
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4. คุณสมบัติในการต่ออายุ IC/ IP มีอะไรบ้าง ? 
 ตอบ  อบรม Refresher course 15 ช.ม. หรือศึกษาเพ่ิมเติม  
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
https://market.sec.or.th/documents/orap/documents/RenewalStep_2564.pdf 

5. IC/IP ที่ความเห็นชอบสิ้นสุดไปแล้ว แต่อยากกลับมาทำหน้าที่อีก ต้องทำอย่างไร?  
 ตอบ ต้องขอความเห็นชอบโดย 

(1) ถ้าความเห็นชอบสิ้นสุดไปแล้วไม่เกิน 5 ปี* ท่านสามารถใช้การอบรม 15 ชม. หรือ 30 ชม. 
มาข้ึนทะเบียนได้ โดยการอบรมดังกล่าวจะต้องมีจะต้องมีหลักสูตร Migration Module 1 
หรือ Module 2 (แล้วแต่ประเภทความเห็นชอบที่ต้องการขอ) รวมอยู่ด้วย   

(2) ถ้าความเห็นชอบสิ้นสุดไปแล้วเกิน 5 ปี ท่านต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอความ
เห็นชอบ ไม่สามารถใช้การอบรมมาขอความเห็นชอบได้ (เช่น รับการทดสอบใหม่ เป็นต้น) 

 * เฉพาะ IP/IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์+IC สัญญาฯ /IC หลักทรัพย์/ IC Complex 1-3/ IC ตราสารทั่วไป
ทั้งนี ้ 5 ปี นับถึงวันที่ยืนคำขอและชำระค่าธรรมเนียมขอความเห็นชอบเรียบร้อย 

ความเห็นที่สุดไปแล้ว  
(ไม่เกิน 5 ปี) 

ดำเนินการอบรม ความเห็นชอบ 
ที่สามารถขอใหม่ได้ 

IP อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ  
30 ชม. + อบรม Migration M1 + อบรม 
Migration M2  

IP 

IC ตลาดทุน หรือ  
IC หลักทรัพย์  + IC สัญญาฯ 

อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ 
30 ชม. + อบรม Migration M1 + อบรม 
Migration M2 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 1 

IC หลักทรัพย์ อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ 
30 ชม. + อบรม Migration M1 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 2 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 1 อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ 
30 ชม. 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 1 
 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 2 อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ 
30 ชม. 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 2 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 3 อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ 
30 ชม. 

IC ตราสารซับซ้อนประเภท 3 

IC ตราสารทั่วไป อบรม Refresher course 15 ชม. หรือ 
30 ชม. 

IC ตราสารทั่วไป 
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หมวดที ่ 4 การชำระค่าธรรมเนียมและใบเสร็จรับเงิน 

1. ค่าธรรมเนียมขอความเห็นชอบ IC/ IP เท่าไหร่ ? 
 ตอบ  ความเห็นชอบละ 2,140 บาท (รวม VAT) 
2. ค่าต่ออายุ IC/ IP เท่าไหร่ ? 

 ตอบ  ต่ออายุครั้งละ 1,070 บาท (รวม VAT) 

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบได้ที่ไหน  ?  
 ตอบ  สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการหรือผ่าน Mobile Banking ตามท่ีระบุในใบแจ้งเรียกเก็บ 
                    **เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านระบุ
ไว้ในคำขอความเห็นชอบ 

4. รับใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมได้อย่างไร ?   
 ตอบ สำนักงานจะจัดส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในระบบ ORAP ภายใน T + 2 โดยบัญชีอีเมลชื่อ 

getinvoice.noreply@ginkgosoft.co.th หากท่านไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน อาจตรวจสอบที่ Junkmail Box 

ของท่าน หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-2033-9973 หรือ e-mail finance@sec.or.th 

5. การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกเลขท่ีและจัดส่งให้แล้ว ทำอย่างไร ? (ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่าย
การเงิน) 
              ตอบ ติดต่อที่ Finance@sec.or.th  โดยระบุเลขที่ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน หรือ Ref.2 และแจ้ง
รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือแก้ไข 

6. พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน (Invoice) ไม่ได้ / ลืมรหัสผ่าน / จำรหัสผ่านไม่ได้ (Password) ต้องทำอย่างไร ? 
 ตอบ ติดต่อ Helpdesk service ที่เบอร์สายด่วน 1207 ต่อ 3 
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หมวดที ่ 5  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และข้อมูลเพ่ือติดต่อสอบถาม 

1. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ อาทิ ช่ือ - นามสกุล ที่อยู่ อีเมล ฯลฯ ทำอย่างไร? 
(เพิ่ม) 

ตอบ  สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านระบบ ORAP ใน Menu P4 โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารใด ๆ 
มายังสำนักงาน (ข้อมูลในระบบจะได้รับการปรับปรุงภายใน 1 สัปดาห์) 

2. พบปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ/ต่ออายุ ติดต่อใคร ? 

ระบบ ORAP เช่น  
- ใช้ระบบไม่ได้ / ระบบขัดข้อง / ลืม password /upload เอกสาร
ไม่ได้/ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อ่ืน ๆ ) ไม่ได้ 

โทร. 1207  กด 3 หรือ  
e-mail : helpdesk@sec.or.th 

การชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน เช่น 
- ใบเสร็จหาย/ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ในใบเสร็จ   
- ชำระเงินเกิน 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล 

โทร. 0-2033-9973 หรือ e-mail 
finance@sec.or.th 

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข การขอความเห็นชอบ / ต่ออายุ โทร. 1207  กด 1 
 


