
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนักำรด ำเนนิกำรตำมหลกัเกณฑก์รณีมกีำรผดินดัช ำระหนี้

หรอืมพีฤตกิำรณ์วำ่ผูอ้อกตรำสำรแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหนีใ้ห ้

แกก่องทนุส ำรองเลีย้งชพีได ้[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอผ่อนผันฯ ตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยไ์ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

ทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรแตกตำ่งจำกหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในกรณีทีม่กีำรผดินัดช ำระหนี้หรอืมพีฤตกิำรณ์ว่ำผูอ้อกตรำสำรแหง่หนี้หรอื

ลกูหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ ตอ้งยืน่ค ำขอผ่อนผันเป็นหนังสอืโดยแสดงเหตผุลและเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) 

 

3. ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพจิำรณำผ่อนผันใหต้่อเมือ่พจิำรณำแลว้เห็นวำ่บรษัิทหลักทรัพยม์เีหตจุ ำเป็นและสมควร ท ำให ้                

ไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในกรณีมกีำรผดินัดช ำระหนี้หรอืมพีฤตกิำรณ์ว่ำผูอ้อกตรำสำรแหง่หนี้หรอื         

ลกูหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได ้

 

ทัง้นี้ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำร

กองทนุส ำรองเลีย้งชพี 

 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอ

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด            

ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยให ้

ผูอ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ี่

ไดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ 

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 0-2695-9999/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
เปิดใหบ้รกิำรทกุวันจันทรถ์งึวันศกุร ์ยกเวน้วันหยดุทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร  
เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำง
รำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08:30 – 16:30 น.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ผูย้ืน่ค ำขอยืน่หนังสอื พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

- เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร  
- กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะออกหลักฐำน 

รับค ำขอ  

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมถกูตอ้งและควำมครบถว้นของรำยละเอยีด 
ในหนังสอื และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  

- รวบรวมขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิ/กำรตรวจสอบ 

ควำมมอียูจ่รงิของขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิหรอืเอกสำรหลักฐำน 
พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

- หำรอืและ/หรอืสอบถำมขอ้มลู/ขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ 
ค ำขอเกีย่วกับขอ้มลู/ขอ้เท็จจรงิในหนังสอืและเอกสำรหลักฐำน 

- หำรอืผูบั้งคับบัญชำ  

- ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 
ชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นต่อกำร

ตัดสนิใจ 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำ 

- เจำ้หนำ้ทีว่เิครำะหแ์ละสรุปขอ้มลูทัง้หมด  
- จัดท ำควำมเห็นเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำเพือ่เสนอผูบั้งคับบัญชำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดับชัน้เพือ่ 

พจิำรณำอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

14 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืน ำโดยระบรุำยละเอยีดอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เหตผุลและควำมจ ำเป็นทีไ่มส่ำมำรถด ำเนนิกำรไดต้ำม 
หลกัเกณฑก์ ำหนด (2) กฎเกณฑห์รอืประกำศทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

กำรขอผอ่นผนั (3) กำรด ำเนนิกำรของบรษิทัจดักำร  

(4) รำยละเอยีดอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอเป็น 

ผูล้งนำมในเอกสำรดังกล่ำว พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 
 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนใ์นกำรพจิำรณำ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

ของเอกสำรทุกหนำ้) 

- 

 

 
 

 



 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหต:ุ -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0-2695-9999 

(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 กด 2 

(หมำยเหต:ุ (ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่โมง))  
4) อเีมล ์: complaint@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 

- 

 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันกำรด ำเนนิกำรตำมหลักเกณฑก์รณีมกีำรผดินัดช ำระหนี้หรอืมพีฤตกิำรณ์วำ่ผูอ้อกตรำสำรแหง่

หนี้หรอืลกูหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ใหแ้กก่องทนุส ำรองเลีย้งชพีได ้[N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทนุ

ส ำรองเลีย้งชพี 
2) พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอผ่อนผันกำรด ำเนนิกำรตำมหลักเกณฑก์รณีมกีำรผดินัดช ำระหนี้หรอืมพีฤตกิำรณ์ว่ำ       

ผูอ้อกตรำสำรแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ใหแ้กก่องทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล และกองทนุส ำรอง

เลีย้งชพีได ้ 
 

 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


