
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

แบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบับญัชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบคุคล 

(company account) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นนติบิคุคล หรอืคณะบุคคลทีม่หีนำ้ทีใ่นกำรน ำสง่ขอ้มลูต่อส ำนักงำนก.ล.ต. 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอฉบับจรงิพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ส ำนักงำนก.ล.ต. ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 วันท ำกำร 

 

 

 ผูย้ืน่ค ำขอดำวนโ์หลดแบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิุคคลหรอืคณะบุคคล 

(company account) ทีเ่ว็บไซต ์htttps://www.sec.or.th/ca เพือ่กรอก และเสนอลงนำม**** โดยจัดสง่ค ำขอฉบับจรงิ 

พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรณีผูย้ืน่ค ำขอไม่สำมำรถจัดสง่ค ำขอ และเอกสำรหลักฐำนมำพรอ้มกันได ้แตม่คีวำมจ ำเป็น เร่งดว่นในกำรขอ 

company account ใหผู้ย้ืน่ค ำขอจัดเตรยีม 

 

 

       1) เอกสำร scan จำกแบบค ำขอฉบับจรงิทีร่ะบคุวำมจ ำเป็น เร่งดว่นในกำรขอ company account ทีม่กีำรลงนำม 

 

        2) เอกสำร scan จำกเอกสำรหลักฐำนประกอบ ตำมทีร่ะบใุนคูม่อืประชำชน 

 

        3) สง่ไฟลจ์ำกอเีมลทีน่่ำเชือ่ถอื / cc ผูบ้รหิำรทีม่อี ำนำจลงนำม มำที ่secca@sec.or.th โดยระบ ุsubject ยืน่ขอ 

company account กรณีเร่งดว่น 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ต่อเมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดก้รอกขอ้มลู 

และจัดสง่เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

 

 ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพจิำรณำอนุมัต ิcompany account ตำมเหตผุลควำมจ ำเป็น เร่งดว่นเป็นรำยกรณี 

กรณีทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. พจิำรณำเห็นชอบกำรลงทะเบยีนบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบุคคลกรณีเร่งดว่น 

ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งจัดสง่เอกสำร (hard copy) ตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนใหค้รบถว้นภำยใน 30 วันนับแตวั่นทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 

เห็นชอบกำรลงทะเบยีนบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิุคคลหรอืคณะบคุคลกรณีเร่งดว่น ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

จงึจะพจิำรณำกำรลงทะเบยีนบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิุคคลหรอืคณะบคุคลกรณีปกต ิ(ไมจ่ ำกัดอำยุ) ตอ่ไป 

 

 

ทัง้นี้ ตำมระเบยีบวธิปีฏบัิตสิ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรรับสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์

พ.ศ. 2564 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบถงึควำมไมถ่กูตอ้งไมค่รบถว้นของค ำขอนัน้ 

และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอสง่ขอ้มลูหรอืเอกสำรเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี 

 

**ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

จะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถ ้

วนตำมทีผู่ร้ับค ำขอไดแ้จง้ใหท้รำบแลว้ 

 



***ส ำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับกรณีผูย้ืน่จัดท ำค ำขอ 

และเอกสำรหลักฐำนทีม่ลีำยมอืชือ่ดจิทัิลทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยอยำ่งครบถว้น เพือ่ใหส้ ำนักงำนพจิำรณำ 

โดยถอืว่ำขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ไดร้ับมผีลทำงกฎหมำยเทยีบเท่ำกับกำรสง่ hard copy 

สำมำรถตรวจสอบรำยชือ่ Public CA ไดท้ี ่https://www.sec.or.th/ca 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย/์ติ

ดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  

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) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

1207 กด 3 กด 1/โทรศัพท ์

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตดิตอ่/สอบถำม))  

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 

secca@sec.or.th/อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบขอ้มลู และแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

ในเวลำท ำกำรเทำ่นัน้))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งครบถว้นของรำยละเอยีด

ในแบบค ำขอและเอกสำรหลักฐำน 
ประกอบค ำขอ  

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

(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) 
 

(กรณีเป็นคณะบคุคลไทย) 
ส ำเนำเอกสำรแสดงสถำนะของคณะบคุคล เช่น 

สญัญำจดัต ัง้หำ้งหุน้สว่นสำมญั เป็นตน้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

2) 

 

(กรณีนติบิคุคลตำ่งประเทศ สำขำธนำคำรพำณิชยต์ำ่งประเทศ 

คณะบคุคลตำ่งประเทศ) ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทั/นติบิคุคล 

หรอื เอกสำรแสดงสถำนะของคณะบคุคล เชน่ 
สญัญำจดัต ัง้หำ้งหุน้สว่นสำมญั เป็นตน้ ทีม่กีำรรบัรองเอกสำรโดย 

notary public/notarial services attorney 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(สำมำรถยกเวน้กำรจัดสง่เอกสำรดังกลำ่ว 
กรณีรำยชือ่ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนติบิุคคล 

หรอืคณะบุคคลทีป่รำกฎในเอกสำรไม่ตำ่งไปจำกเอกสำรฉบับจรงิ 
ทีไ่ดเ้คยจัดสง่ประกอบกำรยืน่ค ำขอภำยใตร้ะเบยีบวธิปีฏบัิตสิ ำนักงำนคณ

ะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรรับสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์หแ้กส่ ำนักงำน 
โดยเอกสำรดังกลำ่วตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

(กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจใหผู้ม้ำยืน่เอกสำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(แสดงตน้ฉบับบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสอืเดนิทำง 
(passport) ของผูร้ับมอบอ ำนำจ) 

- 

 

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 
 

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) คูม่อืกำรกรอกแบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบคุคล 

(company account) 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ (ดวูธิกีรอกแบบฟอรม์ที ่https://www.sec.or.th/ca หัวขอ้ 
"คูม่อืกำรกรอกแบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบคุคล 

(company account)"))  
 

หมำยเหตุ 

**** กำรลงนำม 
 กรณีนติบิุคคล ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกผันลงนำมพรอ้มประทับตรำส ำคัญนติบิุคคล (ถำ้ม)ี 

 กรณีคณะบคุคล ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันลงนำมทุกรำย 
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ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: แบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิุคคลหรอืคณะบุคคล (company 

account) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: แบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบคุคล (company account) 

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 10 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 50 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 5 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] 

แบบค ำขอลงทะเบยีน/เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชผีูใ้ชง้ำนนติบิคุคลหรอืคณะบุคคล (company account) 21/11/2564 

15:32 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


