
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพย ์ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทประกันชวีติ สถำบันกำรเงนิ หรอืบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ใหม ่

เพือ่ขอรับใบอนุญำต หรอืบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย แลว้แตก่รณีทีป่ระสงคจ์ะขอใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์

 

 

 

2 ในกรณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอฯ และนติบิคุคลในกลุม่นติบิคุคลเดยีวกับผูย้ืน่ค ำขอมใีบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยใ์นประเภท 

ทีก่ ำหนดอยูเ่ดมิ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอฯ ยืน่ค ำขอเพือ่คนืใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยซ์ึง่ตนและนติบิุคคลในกลุม่เดยีวกับผูย้ืน่ 

ค ำขอฯ มอียูพ่รอ้มกับกำรขอรับใบอนุญำตใหมด่ว้ย 

 

 

 

3 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอครบถว้น เพือ่แสดงวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูม้คีณุสมบัตติำมทีก่ ำหนด 

 

 

 

4 ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับใบอนุญำตตอ่เมือ่มคีณุสมบัตใินเรือ่ง ทุนจดทะเบยีน ฐำนะทำงกำรเงนิ ควำมสำมำรถในกำรด ำรง

เงนิกองทนุ ควำมพรอ้มดำ้นบคุลำกร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ รวมทัง้มคีณุสมบัตเิพิม่เตมิในกรณีทีผู่ย้ืน่ขอเป็นบรษัิททีป่ระกอบ

ธรุกจิอืน่อยู่แลว้ในวันทีย่ืน่ค ำขอ โดยในกำรออกใบอนุญำต รัฐมนตรจีะก ำหนดเงือ่นไขใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญำตตอ้งปฏบัิตดิว้ย 

 

 

 

ทัง้นี้ ตำมกฎกระทรวงวำ่ดว้ยกำรอนุญำตกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551 

 

 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ส ำนักงำน

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด  

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำย 

ใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดง 

วำ่เป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

 

ศนูยร์ำชกำร 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 
0-2033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น.  



 

 

(หมำยเหต:ุ (1.เปิดใหบ้รกิำรวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์ยกเวน้วันหยดุ
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยฯ์ ก ำหนด 2.เพือ่
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 150 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้ 
เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

(1) เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมถกูตอ้งครบถว้นในแบบค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ (2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำร
หลักฐำนพรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (3) หำรอื

สอบถำมขอ้มลูขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอเกีย่วกับขอ้มลู
ขอ้เท็จจรงิในแบบค ำขอและเอกสำรหลักฐำน (4) ในกรณีทีม่ี

เหตสุงสยั ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ให ้

ไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ (5) เจำ้หนำ้ที่
สรุปขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ (6)จัดท ำวำระเพือ่

เสนอคณะกรรมกำร กลต.(7)ส ำนักงำนมหีนังสอืแจง้ผลกำร
พจิำรณำ 

ตอ่รัฐมนตรกีระทรวงกำรคลัง 
(หมำยเหต:ุ (ใหพ้จิำรณำคูม่อืในสว่นของกระทรวงกำรคลัง
เกีย่วกับกำรออกใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยด์ว้ย))  

89 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) กำรพจิำรณำโดยหน่วยงำนอืน่ 
รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลังพจิำรณำใหใ้บอนุญำต 

(หมำยเหต:ุ -)  

60 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ  

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ประกอบดว้ย (1)แบบค ำขอรับใบอนุญำตฯ  

(2)รำยละเอยีดประกอบแบบค ำขอรับใบอนุญำตฯ (3)เอกสำรหลักฐำน

ประกอบแบบค ำขอรับใบอนุญำตฯ ตำมรำยละเอยีดแนบทำ้ยแบบค ำขอ 
ใหล้งนำมในแบบค ำขอรับใบอนุญำตและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

 

2) 
 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของผูย้ืน่ค ำขอ ใหแ้สดง (1) ผูถ้อืหุน้

ของผูย้ืน่ค ำขอทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม (2) กำรถอืหุน้ของผูย้ืน่ค ำขอ 
ในบรษัิทอืน่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

ผกูพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย-์ 

3) 
 

ใบอนุญำตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยเ์ดมิทีม่อียู่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(•ใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์เดมิทีผู่ย้ืน่ค ำขอ 
มอียู ่(ถำ้ม)ี •ใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยเ์ดมิทีน่ติบิคุคล 

รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลัง 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ในกลุม่เดยีวกันของผูย้ืน่ค ำขอมอียู ่(ซึง่ตอ้งคนืตำมทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง) ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันบรษัิท 

พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิท (ของบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

5) ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ขอ้บังคับของบรษัิท (ของบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ)  

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 
 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท (ของบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ)  

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

 

7) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สุดของผูย้ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท 

พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่
ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิทของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

ทีเ่ป็นนติบิคุคล (ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

9) ขอ้บงัคบัของบรษิทัของผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ีเ่ป็นนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ขอ้บังคับของบรษัิทของผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ีเ่ป็นนติบิคุคล  
(ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันบรษัิท 

พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

10) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สุดของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(บัญชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สดุของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ 
(ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันบรษัิท

พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

11) 

 

แบบรบัรองประวตักิำรปฏบิตัติำมกฎหมำยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่

และกรรมกำรของผูถ้อืหุน้รำยใหญ(่ของผูย้ ืน่ค ำขอ และผูถ้อืหุน้

รำยใหญข่องผูย้ ืน่ค ำขอทำงตรงและทำงออ้ม) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท) 

- 

12) 

 

แบบรบัรองประวตักิำรปฏบิตัติำมกฎหมำยของกรรมกำร  

และผูจ้ดักำร ของผูย้ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท) 

 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

13) 
 

เอกสำรกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรรมกบัส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำต ิอำยุไมเ่กนิ 3 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ของกรรมกำรของผูย้ืน่ค ำขอและของผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ีเ่ป็น
บคุคลธรรมดำ รวมทัง้กรรมกำรของนติบิุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้

ทำงตรงและทำงออ้ม) ของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
 

 
14) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ((กรณีไมม่สีญัชำตไิทย) ของกรรมกำรของผูย้ืน่ค ำขอ 
และผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำ

รวมทัง้กรรมกำรของนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ทัง้ทำงตรง 
และทำงออ้ม) ของผูย้ืน่ค ำขอ ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง) 

- 

15) 

 

กรณีกรรมกำรเป็นขำ้รำชกำรซึง่มหีนำ้ทีเ่กีย่วกบักำรควบคมุ

บรษิทัหลกัทรพัย ์พนกังำนของธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
ใหม้หีนงัสอืยนืยนัจำกหนว่ยงำนดงักลำ่ววำ่ กรรมกำรของบรษิทั

ไมม่หีนำ้ทีใ่นกำรก ำกบัดูแลธุรกจิหลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันหน่วยงำน) 

- 

16) 

 

งบกำรเงนิสำมปียอ้นหลงัของผูย้ ืน่ค ำขอทีม่ผีูส้อบบญัชรีบัอนุญำต

ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท 

- 

17) 

 

ใบอนุญำตประกอบธุรกจิ ส ำหรบักรณีสถำบนักำรเงนิทีจ่ดัต ัง้ข ึน้

ตำมกฎหมำยอืน่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพัน) 

- 

18) 
 

กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัประกนัชวีติ 
หรอืสถำบนักำรเงนิอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ

ก ำหนด ใหม้หีลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่หนว่ยงำนซึง่ควบคมุ 
กำรประกอบธุรกจิของนติบิุคคลน ัน้ยนิยอมใหป้ระกอบธุรกจิ

หลกัทรพัยต์ำมประเภททีข่อรบัใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท) 

- 

19) 

 

บนัทกึสรปุผลกำรตรวจสอบและหนงัสอืแจง้ผลกำรตรวจสอบ  

หรอืหนงัสอืส ัง่กำรของหนว่ยงำนทีก่ ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกจิ

หลกัภำยในระยะเวลำสำมปียอ้นหลงักอ่นปีทีย่ ืน่ค ำขอจนถงึวนัที่
ยืน่ขอรบัใบอนุญำต ของผูข้อรบัใบอนุญำต (ถำ้ม)ี 

และของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคลทีเ่ป็นสถำบนักำรเงนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((1) กรณีผูข้อรับใบอนุญำตเป็น บล. แต่ไมร่วมถงึสถำบัน

กำรเงนิทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยอืน่ซึง่ไดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิ

หลักทรัพยภ์ำยหลังจำกมสีถำนะเป็นสถำบันกำรเงนิแลว้  
ไมต่อ้งน ำเอกสำรดังกลำ่วมำแสดง (2) ผูย้ืน่ค ำขอและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งในเอกสำร) 

- 

20) 
 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอเป็นสถำบนักำรเงนิทีจ่ดัต ัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
อืน่ ใหย้ืน่เอกสำรหรอืหลกัฐำนซึง่แสดงวำ่สำมำรถด ำรง

 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เงนิกองทุนและกนัเงนิส ำรองไดต้ำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำย 
ทีจ่ดัต ัง้นติบิคุคลน ัน้ หรอืกฎหมำยทีค่วบคมุกำรประกอบธุรกจิหลกั

ของนติบิคุคลน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(รับรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท) 

21) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1) ขอใหน้ ำสง่แบบค ำขอควำมเห็นชอบผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ 

(แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ในกรณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอยังไม่ไดเ้ป็นบรษัิท
หลักทรัพยท์ีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดแูลของส ำนักงำน ก.ล.ต. (2) รับรอง

ควำมถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ยืน่ค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ (คำ่ใบอนุญำตเป็นไปตำมอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงวำ่
ดว้ยกำรอนุญำตกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551))  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 

  

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) 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))  

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

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

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์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 8444 / คูม่อื 8936 

 
14/07/2558 17:03 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

14/07/2558 17:03 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
03/07/2558 10:58 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

03/07/2558 10:57 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

03/07/2558 10:57 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 
30/06/2558 13:56 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ทัศนวรรณ ศริเิดชพันธุ ์

23/06/2558 11:33 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ทัศนวรรณ ศริเิดชพันธุ ์
17/06/2558 14:28 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่

17 ม.ิย. 58 

21/05/2558 18:39 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 
21/05/2558 17:53 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ทัศนวรรณ ศริเิดชพันธุ ์

 
 

 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์[N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนทีเ่ชือ่มโยงหลำยหน่วยงำน 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551  

  
2)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  

3)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรก ำหนดทนุจดทะเบยีนซึง่ช ำระแลว้ของผูข้อรับ
ใบอนุญำตและผูไ้ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์ 

  
4)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรก ำหนดสถำบันกำรเงนิอืน่ทีจ่ะขอรับใบอนุญำต
ประกอบ ธรุกจิหลักทรัพย ์ตำมกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรอนุญำตกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรอนุญำตกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 150.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์
 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


