
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ระบบแจง้แตง่ต ัง้ผูเ้ก ีย่วขอ้งในการน าสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์

(Electronic Information Submission Management System) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นนติบิคุคล หรอืคณะบุคคลทีม่หีนำ้ทีใ่นกำรน ำสง่ขอ้มลูต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึง่มคีวำมประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้ 

เปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอนผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร (designating officer) เจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร (operating officer) หรอื 

ผูบ้รหิำรบัญชผีูใ้ชง้ำน (account administrator) 

 

 

 ผูย้ืน่ค ำขอ กรอกแบบค ำขอผ่ำนระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Information 

Submission Management System) ที ่https://www.sec.or.th/ca 

 ผูย้ืน่ค ำขอสัง่พมิพแ์บบฟอรม์ เสนอลงนำม*** พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี จำกนัน้จงึ scan ค ำขอทีล่งนำมแลว้ 

และอัปโหลดเขำ้ระบบ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง**** 

 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งใชบั้ญชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบคุคล (company account) 

จงึจะสำมำรถสง่ค ำขอผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำนก.ล.ต. ได ้

 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถจัดเตรยีมและยืน่ค ำขอผ่ำนระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. ที ่https://www.sec.or.th/ca 

ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 วันท ำกำร 

3. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ตอ่เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดก้รอกขอ้มูลและแนบเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

 

 กรณีนติบิคุคลต่ำงประเทศทีไ่ม่สำมำรถสง่เอกสำรหลักฐำนฉบับจรงิตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืประชำชนใหค้รบถว้นภำยใน 

30 วันนับจำกวันทีส่ ำนักงำนก.ล.ต. อนุมัตกิำรแตง่ตัง้ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

มสีทิธริะงับกำรใชง้ำนของผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร/เจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร/ผูบ้รหิำรบัญชผีูใ้ชง้ำน 

ทีร่ะบใุนค ำขอโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

 

 

 

ทัง้นี้ ตำมระเบยีบวธิปีฏบัิตสิ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรรับสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์

พ.ศ. 2564 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนั้น ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. จะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบถงึควำมไมถู่กตอ้งไมค่รบถว้นของค ำขอนัน้ 

และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอสง่ขอ้มลูหรอืเอกสำรเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี 

 

**ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

จะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถ ้

วนตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ไดแ้จง้ใหท้รำบแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 



กรอกขอ้มูลและยืน่เอกสำรผ่ำนระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำร
น ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Information 

Submission Management System) ไดต้ลอดเวลำ ทีเ่ว็บไซต ์

htttps://www.sec.or.th/ca/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบขอ้มลู และแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

เปิดใหบ้รกิำรวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์
(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 

น. (มพีักเทีย่ง)))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
1207 กด 3 กด 1/โทรศัพท ์

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
helpdesk@sec.or.th/อเีมล ์

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตดิตอ่/สอบถำม))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย/์ติ

ดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

กรณีมกีำรจัดสง่เอกสำรฉบับจรงิใหส้ ำนักงำน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 /ไปรษณีย ์

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งครบถว้นของรำยละเอยีด

ในแบบค ำขอควำมเห็นชอบและเอกสำรหลักฐำน 
ประกอบค ำขอ  

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

(1) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

อำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง 
เพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ  

(2) 
ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจสอบขอ้มลูและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้

หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 

(3) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบพจิำรณำอนุมัตคิ ำขอ 
และแจง้ผลกำรพจิำรณำใหท้รำบทำงอเีมลทีแ่จง้ไวใ้นค ำขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

(กรณีนติบิคุคลตา่งประเทศ) Power of Attorney 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- สง่ส ำเนำผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 
- สง่เอกสำรฉบับจรงิใหค้รบถว้นภำยใน 30 วันนับจำกวันทีส่ ำนักงำน 

ก.ล.ต. อนุมัตกิำรแตง่ตัง้) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

(กรณีนติบิคุคลตา่งประเทศ) Notary Public 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- สง่ส ำเนำผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- สง่เอกสำรฉบับจรงิใหค้รบถว้นภำยใน 30 วันนับจำกวันทีส่ ำนักงำน 
ก.ล.ต. อนุมัตกิำรแตง่ตัง้ 

- สำมำรถยกเวน้กำรจัดสง่เอกสำร Notary Public ฉบับจรงิ 

กรณีรำยชือ่ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิุคคล 
หรอืคณะบุคคลทีป่รำกฎในเอกสำรไม่ตำ่งไปจำกเอกสำรฉบับจรงิ 

ทีไ่ดเ้คยจัดสง่ประกอบกำรยืน่ค ำขอภำยใตร้ะเบยีบวธิปีฏบัิตสิ ำนักงำนคณ
ะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรรับสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์หแ้กส่ ำนักงำน 

ก.ล.ต. โดยเอกสำรดังกล่ำวตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- 

3) 
 

(กรณีบคุคลตา่งชาต)ิ ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีล่งลายมอื 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(สง่ส ำเนำผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

- 

4) 

 

(กรณีบคุคลตา่งชาต)ิ ภาพถา่ยใบหนา้คูก่บัหนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(สง่ส ำเนำผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

- 

5) 
 

ผงัโครงสรา้งองคก์ร (organization chart) ทีร่ะบชุือ่ 
และต าแหนง่ของ ผูก้ าหนดเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร (designating  

person) หรอื เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร (operating officer) 
อยา่งชดัเจน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค ำขอตรวจสอบรำยชือ่ค ำขอ/รำยงำน 

ซึง่ในกำรแตง่ตัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูตอ่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.ตอ้งแนบผังโครงสรำ้งองคก์ร (organization chart) ไดท้ี ่

htttps://www.sec.or.th/ca หัวขอ้ 

“รำยกำรเอกสำรแนบทีต่อ้งยืน่ผำ่นระบบเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ” 
- สง่ส ำเนำผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ:  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน 

ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 : 
complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) 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))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (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 
 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

1) คูม่อืกำรกรอกหนังสอืแสดงควำมตกลงในกำรน ำสง่ขอ้มลูและแตง่ตัง้ผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร (EF-2) 
(หมายเหต:ุ (ดวูธิกีรอกแบบฟอรม์ที ่https://www.sec.or.th/ca หัวขอ้ 

"วธิกีำรใชร้ะบบระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส"์)) ))  
2) คูม่อืกำรกรอกหนังสอืแสดงควำมตกลงในกำรน ำสง่ขอ้มลูและแตง่ตัง้เจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร  (EF-3) 

(หมายเหต:ุ (ดวูธิกีรอกแบบฟอรม์ที ่https://www.sec.or.th/ca หัวขอ้ 

"วธิกีำรใชร้ะบบระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส"์)) ))  
3) คูม่อืกำรกรอกหนังสอืเพกิถอนผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำรหรอืเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร (EF-4) 

(หมายเหต:ุ (ดวูธิกีรอกแบบฟอรม์ที ่https://www.sec.or.th/ca หัวขอ้ 

"วธิกีำรใชร้ะบบระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส"์)) ))  
4) คูม่อืกำรกรอกค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มูล/เพกิถอนผูบ้รหิำรบัญชผีูใ้ชง้ำน (account administrator) 

(หมายเหต:ุ (ดวูธิกีรอกแบบฟอรม์ที ่https://www.sec.or.th/ca หัวขอ้ 

"วธิกีำรใชร้ะบบระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส"์)) ))  
 

หมำยเหตุ 

*** รำยละเอยีดกำรลงนำมในแบบค ำขอตำ่งๆ 
 

 

 แบบ EF-2 ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิุคคล หรอืคณะบคุคล และประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี 
 แบบ EF-3 ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิุคคล หรอืคณะบคุคล และประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี หรอื 

ลงนำมโดยบคุคลทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร (designating person) 
 แบบ EF-4 

  

  ในกรณีทีเ่ป็นกำรเพกิถอนผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร ตอ้งลงนำมโดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิุคคล 
หรอืคณะบุคคล และประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี 

  ในกรณีทีเ่ป็นกำรเพกิถอนเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิุคคลหรอืคณะบคุคล 
และประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี หรอืลงนำมโดยบคุคลทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร (designating 

person) ก็ได ้
  

  

 ค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลู/เพกิถอนผูบ้รหิำรบัญชผีูใ้ชง้ำน ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิคุคล 
หรอืคณะบุคคล และประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี 

 
 

**** ไมต่อ้งแนบเอกสำรหลักฐำนใดๆ ในกำรแจง้เพกิถอนผูบ้รหิำรบัญชผีูใ้ชง้ำน ผูก้ ำหนดเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร 

หรอืเจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตกิำร 
 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: ระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Information Submission 

Management System) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: ระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Information Submission 

Management System) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบวธิปีฏบัิตสิ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรรับสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 

ระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรรับสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2564 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 3.0 วันท ำกำร 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 50 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 100 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 20 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] ระบบแจง้แตง่ตัง้ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรน ำสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

(Electronic Information Submission Management System) 21/11/2564 16:08 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


