
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ ์

 

1. สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยเป็นผูย้ืน่ค ำขอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับ 

 

2.สมาคมตอ้งแสดงไดว้่าการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับนัน้ไดร้ับความเห็นชอบโดยมตขิองทีป่ระชมุใหญแ่หง่สมาคมตลาด    

ตราสารหนี้ไทย 

 

3. ส านักงานจะรับจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับของสมาคม หากเห็นวา่การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับนัน้ ไมข่ัดต่อ

วัตถปุระสงคข์องสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรอืไมข่ัดต่อกฎหมาย 

 

ทัง้นี้ รายละเอยีดในการอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นไปตามทีก่ าหนด 

ใน มาตรา 237 แหง่ พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 29 แหง่ พ.ร.บ.สมาคมการคา้  

พ.ศ. 2509 

 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

1. สมาคมยืน่หนังสอืแจง้ขอจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับสมาคม พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามทีก่ าหนดไว ้

ในขอ้ 15 

 

2. ส านักงานตรวจสอบวา่หนังสอืดังกลา่วลงนามโดยผูม้อี านาจผูกพันสมาคมหรอืไม ่และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นตาม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ขอจดทะเบยีนตามขอ้ 15 

 

3. กรณีค าขอหรอืเอกสารถกูตอ้งครบถว้น ส านักงานใหส้มาคมช าระคา่ธรรมเนียมจ านวน 500 บาท โดยใหน้ าหลักฐาน 

การช าระเงนิมาสง่มอบใหส้ านักงาน เพือ่ใหส้ านักงานมหีนังสอืรับการขอจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับสมาคม และ 

ระบวัุนทีเ่ร ิม่พจิารณา 

 

4. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ส านักงาน

และสมาคมจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหส้มาคมด าเนนิการ

แกไ้ขเพิม่เตมิ หากสมาคมไม่ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักงานจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสาร

หลักฐานประกอบค าขอนัน้ ทัง้นี้ สมาคมทีไ่มไ่ดม้ายืน่ขอจดทะเบยีนฯ ดว้ยตนเอง แตม่อบหมายใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ายืน่ค าขอแทน 

หากเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ายืน่ค าขอแทนตอ้งมเีอกสารแสดงวา่เป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากสมาคม 

 

ส านักงานจะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่สมาคมจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ 

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หากสมาคมยืน่เอกสารทีข่าดตามทีร่ะบ ุและส านักงานตรวจสอบแลว้วา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ าเนนิการตาม 3. 

หมำยเหต ุ

 

1. กอ่นวันยืน่หนังสอื ใหส้มาคมสง่ email:msec@sec.or.thหรอืโทรศัพท ์02-695-9564 แจง้การขอจดทะเบยีนแกไ้ขหรอื

เพิม่เตมิขอ้บังคับสมาคมกับส านักงาน เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีไ่ดเ้ตรยีมจัดท าใบแจง้ค่าธรรมเนียมโดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู ่ของสมาคม 

2. ส านักงานจะจัดสง่ใบแจง้ค่าธรรมเนียมทาง email เพือ่ใหส้มาคมพมิพใ์บแจง้คา่ธรรมเนียม เพือ่น ามาช าระเงนิในวันที่

ส านักงานรับพจิารณาการขอจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับสมาคม 

  

  



 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร ))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 0 

26959999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของหนังสอืแจง้ขอ 

จดทะเบยีนฯ และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ โดยมี
รายละเอยีดตามขอ้ 12  

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
1. เจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำ ดังนี้  

   1.1 การแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บังคับขัดตอ่วัตถปุระสงคข์อง
สมาคม หรอืขัดต่อกฎหมายหรอืไม ่ 

   1.2 การยืน่ขอจดทะเบยีนอยู่ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย

ก าหนด 
หรอืไม ่ 

2. เจา้หนา้ทีจ่ัดท าบันทกึใหค้วามเห็นเกีย่วกับผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

14 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีเ่สนอผลการพจิารณาตอ่ผูบ้รหิาร ในฝ่ายงานที่
รับผดิชอบตามล าดับชัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส านักงาน

อาจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตุสงสัยดังกลา่ว เพือ่ประกอบการ
พจิารณาได ้

(หมายเหต:ุ -)  

14 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี ำนำจของส ำนักงำน ลงนำมในหนังสอืแจง้ผล กำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ (ผูอ้ านวยการฝ่ายงานทีร่ับผดิชอบตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมายจากเลขาธกิาร)) 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ขอจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสมาคม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันสมำคม 

พรอ้มประทับตรำสมำคม (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 
 

ขอ้บงัคบัสมาคมในสว่นทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 9 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

บนัทกึกำรประชุมคณะกรรมกำรสมำคมพรอ้มมตใินสว่นที่

เกีย่วขอ้งกบักำรพจิำรณำแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสมำคม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 



 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 
 

บนัทกึกำรประชุมใหญส่มำชกิ พรอ้มมตใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั   
กำรพจิำรณำแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสมำคม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การจดทะเบยีนแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสมาคมตอ่คร ัง้  
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 
ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ ( ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2695 9999 

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

(หมายเหต:ุ ( ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7985/ คูม่อื 8434 
 

11/07/2558 22:29 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

11/07/2558 22:29 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 19:05 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)สวุรรณำ เชือ้บญุชยั 

30/06/2558 18:17 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)กรกช พนิจิพงษ์พันธ ์
19/06/2558 14:00 น.คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User)กรกช พนิจิพงษ์พันธ ์

17/06/2558 14:11 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA 
MANGKAROTHAIประเด็นแกไ้ขตำมทีป่ระชมุวันที ่17 ม.ิย. 5821/05/2558 17:50 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC)สวุรรณำ เชือ้บุญชยั 

21/05/2558 16:05 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)กรกช พนิจิพงษ์พันธ ์
 

 
 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/05/2559 

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

