
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การออกเสนอขายหุน้  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูเ้ร ิม่จัดตัง้บรษัิทมหำชน หรอืบรษัิทมหำชน หรอืนติบิคุคลตำมกฎหมำยเฉพำะทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้ 

 1.1 กรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อประชำชนเป็นครัง้แรกเพือ่กำรจดทะเบยีนหุน้ทีเ่สนอขำยนัน้เป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์(IPO) หรอืกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนในกรณีปกตติำมสว่นที ่1 หมวด 2 

ภำค 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่(เกณฑ ์

normal track) ใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-1 พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ 

Digital IPO ของตลำดหลักทรัพย ์

 1.2 กรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมโ่ดยบรษัิทจดทะเบยีนทีไ่มม่ปีระเด็นเกีย่วกับกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ตีำม 

สว่นที ่2 หมวด 2 ภำค 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย 

หุน้ทีอ่อกใหม ่(เกณฑ ์fast track) ใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-2 พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำต 

ตำมทีก่ ำหนด ในรูปกระดำษต่อส ำนักงำน 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.1 จะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนต่อเมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้่ำ 

มคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นเรือ่งดังต่อไปนี้ 

 2.1 มกีำรรักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นธรรม เชน่ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทีช่ัดเจนเป็นธรรม 

และมกีลไกกำรบรหิำรจัดกำรทีด่ ีรวมทัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ไมม่คีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 2.2 ก ำหนดบทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ โดยโครงสรำ้ง 

คณะกรรมกำรมกีำรตรวจสอบและถว่งดุลอย่ำงเพยีงพอ คณะกรรมกำรเขำ้ใจบทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของตน 

 2.3 มกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น เพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทนุ และไมม่ขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคัญผดิ 

โดยงบกำรเงนิของผูย้ืน่ค ำขอตอ้งถกูตอ้ง น่ำเชือ่ถอืตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด ประกอบกับมรีะบบทีเ่พยีงพอในกำรจัดท ำ 

และเปิดเผยขอ้มลูไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและน่ำเชือ่ถอื 

 2.4 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุไมม่ลีักษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 2.5 มคีณุสมบัตอิืน่ๆ เชน่ ไมม่ลัีกษณะทีต่อ้งหำ้ม ไมม่สีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิทีผ่ดิกฎหมำย ไมม่ปีระวัตกิำรฝ่ำฝืน 

หรอืไมป่ฏบัิตติำมหลักเกณฑก์ำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหลักทรัพยใ์นเรือ่งทีม่นัียส ำคัญ 

 2.6 ไดร้ับมตชิดัแจง้ใหเ้พิม่ทุน โดยมตนัิน้ไดม้ำไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวันยืน่ค ำขอ 

 2.7 กรณีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ตอ้งไมอ่ยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำสง่หรอืปรับปรุงแกไ้ข งบกำรเงนิหรอืรำยงำนตำม 

มำตรำ 56 มำตรำ 57 และมำตรำ 58 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์และไมอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรตำมค ำสัง่ของส ำนักงำน 

หรอืตลำดหลักทรัพยใ์นเรือ่งกำรไมร่ักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อยำ่งไมเ่ป็นธรรม หรอืกำรเปิดเผยขอ้มลู 

ไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

 2.8 กรณีบรษัิทจดทะเบยีนเสนอขำยใหเ้ฉพำะบคุคลทีก่ ำหนด (placement) ในรำคำต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด 

ใหป้ฏบัิตติำมเกณฑก์ำรเสนอขำยหุน้ในรำคำต ่ำ ซึง่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับหนังสอืนัดประชมุและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ 

กวำ่กรณีท่ัวไป 

3. ผูย้ืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.2 จะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนต่อเมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้่ำ 

มคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นเรือ่งดังต่อนี้ 

 3.1 จ ำนวนหุน้ออกใหมท่ีข่ออนุญำตตอ้งมจี ำนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ในวันยืน่ค ำขอ 

 3.2 รำคำเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ้งไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยวธิกีำรค ำนวณรำคำตลำดเป็นไป 

ตำมทีก่ ำหนด 

 3.3 ไมเ่ป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่ share swap 

 3.4 มคีณุสมบัตติำมขอ้ 2.4 ถงึ 2.7 

 3.5 ในชว่ง 1 ปียอ้นหลัง บรษัิทจดทะเบยีนไมม่ปีระวัตถิูกสั่งใหแ้กไ้ขงบกำรเงนิ หรอืถกูออกขำ่วเตอืนผูล้งทนุ 

(Investor Alert) เกีย่วกับกำรใชข้อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนประกอบกำรตัดสนิใจลงทนุหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

หรอืถกูก ำชบัหรอืตักเตอืนเกีย่วกับกำรไมร่ักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงไมเ่ป็นธรรม หรอืกำรเปิดเผย 

ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

 3.6 ไมอ่ยูร่ะหวำ่งถกูขึน้เครือ่งหมำย NP และ SP 

  



3.7 ในชว่ง 1 ปียอ้นหลัง กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ไม่มปีระวัตถิูกก ำชบัหรอืตักเตอืน 

เกีย่วกับกำรไม่ท ำหนำ้ที ่fiduciary duties 

 3.8 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ไม่อยูร่ะหว่ำงถกูสัง่ใหช้ีแ้จงเนื่องจำกมเีหตุสงสัยว่ำ 

อำจมสีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรกระท ำผดิในเรือ่ง กำรไมร่ักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อย่ำงไมเ่ป็นธรรม หรอื 

กำรเปิดเผยขอ้มูลไมถู่กตอ้งครบถว้น หรอืกำรกระท ำอันไมเ่ป็นธรรมในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยห์รอืสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

 3.9 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ไม่อยูร่ะหว่ำงถกูกลำ่วโทษโดยหน่วยงำนทำงกำร 

หรอืถกูด ำเนนิคดอัีนเนื่องจำกกรณีทีห่น่วยงำนทำงกำรกล่ำวโทษ ในมลูเหตเุนื่องจำกกำรด ำเนนิงำนทีม่ลีักษณะหลอกลวง 

ฉอ้โกง หรอืทจุรติ ซึง่ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยในวงกวำ้ง 

 3.10 งบกำรเงนิประจ ำปีลำ่สดุและไตรมำสล่ำสดุตอ้งไมม่เีงือ่นไข 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยต์่อประชำชนท่ัวไปมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศ 

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ 

4. ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 

เอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืฉบับนี้ 

 

หมำยเหต*ุ*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เติมไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 (1) กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.1 จะตอ้งยืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งยอมรับเงือ่นไขของกำร 

ยืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO เรือ่งทีก่ ำหนดว่ำ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิในประเด็นควำมบกพร่อง 

ของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอและจัดสง่ใหส้ ำนักงำนภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแตวั่นที่ส ำนักงำน 

ไดแ้จง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอไดร้ับทรำบทำง email ผำ่นระบบ Digital IPO ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำน 

ประกอบค ำขอนัน้ 

 (2) กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.2 ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

ร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยใน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำ 

ดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไม่ถกูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอ 

แทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

**ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
กรณียืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพย ์

(https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/)  
หำกผูร้ับบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

โทรศัพท ์02 009 9999  
e-mail: listinganddisclosure@set.or.th  

2. ส ำนักงำน ก.ล.ต.  
โทรศัพท ์02 033 9999  

e-mail: corporat@sec.or.th  

กรณีอืน่ 
หำกผูร้ับบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต.  
โทรศัพท ์02 033 9999  

e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซทแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์ 
 

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
ช ำระคำ่ธรรมเนียม ณ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กทม. 10900 โทรศัพท ์02 033 
9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.1 จะตอ้งยืน่ผำ่นระบบ Digital IPO 

•บรษัิทตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจใหท้ีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA)  
เป็นผูย้ืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO และตอ้งน ำสง่หนังสอื 

มอบอ ำนำจดังกลำ่วผำ่นระบบ Digital IPO ดว้ย 
• FA ยืน่แบบค ำขออนุญำต (แบบ 35-1) พรอ้มเอกสำรหลักฐำน 

ประกอบ ตอ่ส ำนักงำนผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพย ์
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.2 (ใชเ้วลำ 1 วัน) 
บรษัิทจะตอ้งยืน่ฉบับจรงิตอ่ส ำนักงำน 

•บรษัิทยืน่แบบค ำขออนุญำต (แบบ 35-2) 
พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ตำมหัวขอ้รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ ล ำดับที ่1 – 4 และ 
6 – 11 ต่อส ำนักงำน  ทัง้นี้ เมือ่ FA หรอื 

บรษัิทน ำสง่เอกสำรครบถว้นแลว้ 

ใหบ้รษัิทช ำระคำ่ธรรมเนียมค ำขอ 
โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบให ้

ส ำนักงำน ซึง่ส ำนักงำนจะม ีemail แจง้รับแบบผำ่นระบบ 
Digital IPO (กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.1) 

หรอืมหีนังสอืแจง้รับแบบ (กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.2) 

เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) การพจิารณา 

กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.1 
เมือ่ไดร้ับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบครบถว้นแลว้ 

ส ำนักงำนจะพจิำรณำถงึควำมถกูตอ้งของเอกสำรและขอ้เท็จจรงิ 
โดยด ำเนนิกำร  ดังนี้ 

(หมำยเหต:ุ -)  

119 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

4) การพจิารณา 
•ศกึษำรวบรวมประเด็น 

•ตรวจกระดำษท ำกำรผูส้อบบัญช ีและ FA 
•พบกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษัิทและเยีย่มชมกจิกำร(ถำ้ม)ี 

•มหีนังสอืหรอื email ใหบ้รษัิทและ FA สรุปรำยงำนกำรประชมุ 

วันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร(ถำ้ม)ี 
•บรษัิทและ FA 

สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร(ถำ้ม)ี 
•ส ำนักงำนแจง้ประเด็นขอ้สงัเกตเพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงขอ้สังเก

ตนัน้ 
•ผูย้ืน่ค ำขอชีแ้จงส ำนักงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5) การพจิารณา 
กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.1 

•เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนขอ้เ
ท็จจรงิ ส ำนักงำนจะม ีemail 

แจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 
•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 

แหง่ 
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  

(หมำยเหต:ุ -)  

35 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

6) การพจิารณา 
(หมำยเหต:ุ เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 

ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ 
เขำ้หำรอืคณะท ำงำนดำ้นกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย ์(IPO 

Steering) เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดังกลำ่ว 
ภำยหลังกำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 

หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีุณสมบัตไิมเ่ป็น

ไป 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอโตแ้ยง้  

แสดงหลักฐำน (right to be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอื 
เพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

(หมำยเหต:ุ -)  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

7) การพจิารณา 
กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 1.2 (ใชเ้วลำ 3 วัน) 

•เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบครบถว้น
แลว้ 

ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 

•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง 
และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 

แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
(หมำยเหต:ุ -)  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับขัน้ 
เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ส ำเนำหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทและบรษัิทย่อยซึง่บคุคลทีม่อี ำนำ

จลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง พรอ้มประทับตรำบรษัิท(ถำ้ม)ี ) 

กระทรวงพำณชิย ์

2) 
 

หนงัสอืรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ส ำเนำหนังสอืรับรองของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทีอ่อกมำไมเ่กนิ 3 

เดอืนซึง่บุคคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

กระทรวงพำณชิย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

ขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ส ำเนำขอ้บังคับของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยซึง่บุคคลทีม่อี ำนำจลงนำมได ้
ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กระทรวงพำณชิย ์

4) 

 

แบบ 35-1 หรอื แบบ 35-2 แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
 

5) 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค าขอทีจ่ะออกเสนอขายหุน้ 
โดยมรีายละเอยีดลกัษณะเดยีวกบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเส

นอขายหลกัทรพัย ์กรณียืน่แบบ filing และรา่งหนงัสอืชีช้วน 
พรอ้มค าขออนุญาตผูย้ ืน่ค าขอจะไมย่ืน่เอกสารนีก็้ได ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

เอกสารซึง่ระบเุกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูม้อี านาจควบคมุในเรือ่ง ชือ่และสกลุ 
(หากมกีารเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบชุือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย) 

เลขประจ าตวัประชาชนและการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอืผู ้
บรหิารในบรษิทัอืน่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

8) 

 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหอ้อกหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

9) 

 

สญัญาใหบ้คุคลอืน่มอี านาจเด็ดขาดในการบรหิารงาน  (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

10) 

 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคร ัง้ที ่

คณะกรรมการบรษิทัมกีารมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืบุ
คคลอืน่ท าหนา้ทีแ่ทนซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองค

วามถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

11) 

 

หนงัสอือนุญาตใหเ้พิม่ทุนจากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล (lead 

regulator) (กรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต) (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ( ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

12) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอผา่นระบบ 
Digital IPO (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบบัลา่สุด 

ซึง่รวมถงึรายงานเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในดว้ย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

14) 
 

หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัเกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบั
ผดิชอบภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

15) 
 

หนงัสอืรบัรองจากกรรมการและผูบ้รหิาร 
เกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบการรายงานการถื

อหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

17) 
 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการอสิระวา่ มคีวามเขา้ใจในบทบาท 

หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 
(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเขา้ใจในบทบา
ท หนา้ที ่

และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานขอ

งผูข้ออนุญาต (กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

20) 
 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอเหมาะสมของระบบควบ
คมุภายในของผูข้ออนุญาตและบรษิทัยอ่ยจากคณะกรรมการตรว

จสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

21) 

 

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของระบบงานส าคญั

ลา่สุด และรายงานการตดิตามผลการตรวจสอบ 
และแผนตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง 

พรอ้มตารางอ านาจอนุมตั ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

22) 

 

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัความบกพรอ่งของระบบควบคมุ

ภายในทางบญัชทีีส่ าคญัฉบบัลา่สุด (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

23) 
 

Checklist แนวทางการตรวจสอบกจิการ (Due Diligence) 
ของทีป่รกึษาทางการเงนิในการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

24) 
 

Checklist 
แสดงวา่ผูข้ออนุญาตมคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑบ์รษิทั 

Holding กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็นบรษิทั Holding 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

25) 
 

รายงาน/ความเห็นผูเ้ชีย่วชาญ 
ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

26) 
 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ ารอบปีบญัชลีา่สุด 
และงบการเงนิไตรมาสลา่สุดของบรษิทั และในกรณีทีเ่ป็นบรษิทั 

Holding ใหน้ าสง่ (1) 
งบการเงนิประจ ารอบปีบญัชลีา่สุดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

ซึง่มขีนาดเป็นนยัส าคญั และ (2) 

งบการเงนิหรอืรายงานทางการเงนิอืน่ใดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกิ
จหลกัซึง่ไดย้ืน่ตอ่ตลาดหลกัทรพัยเ์พือ่ขอใหร้บัหุน้เป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีน และ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

27) 

 

(3) งบการเงนิไตรมาสลา่สุดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

ซึง่มขีนาดเป็นนยัส าคญัและเป็นบรษิทัตา่งประเทศ 
หรอืหากไมม่งีบการเงนิไตรมาสใหน้ าสง่หนงัสอืชีแ้จงจากผูส้อบบ ั

ญชขีองผูข้ออนุญาตทีแ่สดงวา่งบการเงนิไตรมาสลา่สุดของบรษิทั

ทีป่ระกอบธุรกจิหลกัขา้งตน้ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชทีี่
มลีกัษณะตามทีป่ระกาศก าหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

28) 
 

หนงัสอืของผูข้ออนุญาตทีใ่หค้วามยนิยอมแกผู่ส้อบบญัชใีนการแ
จง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูข้ออนุญาตซึง่ผูส้อบบญัชไีดจ้ากการปฏบิตัหิ

นา้ทีใ่หแ้กท่ีป่รกึษาทางการเงนิ (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

29) 

 

รายงานสรปุขอ้มลูและประเด็นซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัจากผู้

สอบบญัช ี
และการด าเนนิการของทีป่รกึษาทางการเงนิในประเด็นดงักลา่ว 

(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

30) 

 

เอกสารหรอืกระดาษท าการประกอบการท างบเสมอืนกรณีทีง่บการ

เงนิของผูย้ ืน่ค าขอไมส่ะทอ้นผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของกจิการ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

31) 
 

แผนฟ้ืนฟูกจิการ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

32) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่ค าขออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

33) 
 

เอกสารทีแ่สดงวา่ 
มรีายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารในระบบขอ้มลูรายชือ่กรรมการและ

ผูบ้รหิารบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

34) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

35) 
 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายง
านบญัชแีละการเงนิวา่ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป) 

- 

36) 

 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในกา

รควบคมุดแูลการท าบญัชวีา่ 

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป) 

- 

37) 

 

ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมค

ร ัง้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่ 
ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงิ

นมปีระสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่การด าเนิ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

นกจิการของผูข้ออนุญาต 
และระยะเวลาการท างานดงักลา่วเป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ในกรณีทีบุ่คคลดงักลา่วไมม่ปีระสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี

หรอืการเงนิตามทีก่ าหนดในประกาศ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป) 

38) 
 

ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมค
ร ัง้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาหลกัสูตรอบรมผูท้ ีไ่ดร้บัมอ

บหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

และผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลก
ารท าบญัช ี

ซึง่ผูข้ออนุญาตจดัขึน้เองมเีนือ้หาและจ านวนช ัว่โมงเป็นไปตามที่
ก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน (ถา้ม)ี (กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป) 

- 

39) เอกสำรทีแ่สดงเหตผุลทำงกฎหมำย หรอืเหตผุลทำงกำรคำ้ที่
สอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิของผูข้ออนุญำต (ส ำหรบักรณีที ่

ผูข้ออนุญำตเป็นบรษิทั Holding ทีม่กีำรประกอบธุรกจิหลกั 

ผำ่นบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเป็นจ ำนวนมำก และมกีำรก ำกบัดแูล
กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัดงักลำ่วเป็นกลุม่ ๆ ผำ่นบรษิทัทีเ่ป็น

ศนูยก์ลำงของแตล่ะกลุม่)   
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.1 ทีย่ืน่กับส ำนักงำนกอ่นวันที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 2561 และส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.2 ทีย่ืน่กับส ำนักงำน))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.1 ทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แตวั่นที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 2561 ถงึ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 

  
 

3) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.1 ทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แตวั่นที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 2562 ถงึ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 

  
 

4) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.1 ทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แต ่วันที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ.วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 

0-2033-9999 email:complain@sec.or.th 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7873 / คูม่อื 8311 
 

15/07/2558 13:12 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

15/07/2558 13:12 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 19:21 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

30/06/2558 19:13 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
19/06/2558 14:30 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

17/06/2558 15:11 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่
17 ม.ิย. 58 

22/05/2558 18:12 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

22/05/2558 13:37 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 11/04/2561 

http://www.info.go.th/

