
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอยตุกิารเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบสนบัสนนุงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและการจ ั

ดการกองทนุ (“ระบบสนบัสนนุ”) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนทีป่ระสงคจ์ะขอยุตกิำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำย

หน่วยลงทนุและกำรจัดกำรกองทนุตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรขอรับคว

ำมเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและกำรจัดกำรกองทนุ 

 

ทัง้นี ้

รำยละเอยีดเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรขอรับควำมเห็นชอบเป็น

ผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและกำรจัดกำรกองทนุ 

 

หมำยเหต ุ

* วธิกีำรยืน่ค ำขอ: 

ผูย้ืน่ค ำขอเพือ่ยตุกิำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสนับสนุนตอ่ส ำนักงำนจะตอ้งยืน่ค ำขอดงักลำ่ว 

พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมคูม่อืนี้ (ถำ้ม)ี 

 

** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถกูตอ้งหรอืครบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดข้ณะนัน้ 

ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนร่วมกนั 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี ้

ผูย้ืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเองแตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่เป็นผูย้ืน่ค ำขอแทน 

หำกเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

ผูย้ืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

*** เจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ 

และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอเพิม่เตมิครบถ ้

วนตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

**** 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดจ้ัดท ำค ำขอถูกตอ้งและแนบเอกสำร

หลกัฐำนประกอบค ำขอครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส ำหรับประชำชน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ใหบ้รกิำรระบบสนับสนุนทีป่ระสงคจ์ะขอยตุกิำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบ

บสนับสนุนตอ้งยืน่ค ำขอตอ่ศนูยรั์บเอกสำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2033 
9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอยตุกิำรใหบ้รกิำรระบบสนับสนุนยืน่ค ำขอพรอ้มเ

อกสำรหลักฐำนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

• 
ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชดัเจนของขอ้มลูทีจ่ะต ้

องใชพ้จิำรณำตำมเกณฑก์ำรใหค้วำมเห็นชอบ 
• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน 

ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงในประเด็นดงักลำ่วเพือ่ใหเ้กิ

ดควำมชดัเจนยิง่ขึน้และครบถว้นเพยีงพอตอ่กำรพจิำรณำ 
• ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลกัฐำนทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์
งือ่นไขตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

24 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลกัทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดบัชัน้เพือ่ลงนำม

ในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืน าเพือ่ขอยตุกิารเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบสนบัสนุนงานทีเ่กีย่ว

ขอ้งกบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและการจดัการกองทนุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจจากผูย้ ืน่ค าขอ 
ในการยืน่ค าขอและการจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนัเพือ่รบัทราบ

ความไมค่รบถว้นถูกตอ้งของค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอเมือ่มกีรณีดงักลา่ว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิตามค าขอ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี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 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอยตุกิำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและกำรจัดกำรกองทนุ 

(“ระบบสนับสนุน”)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ดว้ยกำรใหบ้คุคลอืน่เป็นผูรั้บด ำเนนิกำรในงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรประกอบธรุกจิ  

  

2)ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรขอรับควำมเห็นชอบเป็น 
ผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและกำรจัดกำรกองทนุ  

  
3)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] 

กำรขอยตุกิำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบสนับสนุนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและกำรจัดกำรกองทนุ (“ระบบสนับสนุน”) 

07/08/2561 09:46 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 02/10/2561 


