
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอความเห็นชอบกฎเกณฑข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑใ์นกำรยืน่ค ำขอและในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

 

2. ในกำรยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบระเบยีบหรอืขอ้บังคับของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำร ดังนี้ 

 

2.1 

เสนอระเบยีบหรอืขอ้บังคับเพือ่ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุซึง่ระเบยีบหรอืขอ้บังคับดังกลำ่วจะมผีลใชบั้ง

คับเมือ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุแลว้ 

 

2.2 

หำกระเบยีบหรอืขอ้บังคับของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยอ์ำจมผีลกระทบตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิหรอืประโยชนไ์ดเ้สยีของผูฝ้ำกหลักทรัพ

ย ์ใหผู้ย้ืน่ค ำขอจัดใหม้กีำรรับฟังควำมคดิเห็นจำกบคุคลดังกลำ่ว 

และจัดสง่รำยงำนกำรรับฟังควำมคดิเห็นนัน้ใหค้ณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบ ทัง้นี้ 

ในกรณีมคีวำมจ ำเป็น 

ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยจ์ะออกระเบยีบหรอืขอ้บังคับเพือ่ใชบั้งคับเป็นกำรชัว่ครำวโดยไม่ตอ้งจัดใหม้กีำรรับฟังควำมคดิเห็นดังกล่ำ

วก็ได ้

 

2.3 ระเบยีบหรอืขอ้บังคับเกีย่วกับกำรบรหิำรงำนภำยในองคก์รของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

ไมอ่ยูภ่ำยใตก้ำรใหค้วำมเห็นชอบและกำรรับฟังควำมคดิเห็นขำ้งตน้ 

 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ศนูยร์ับฝำก) ยืน่หนังสอืแจง้ขอควำมเห็นชอบกฎเกณฑ ์

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 15 

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่หนังสอืดังกลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันศนูยร์ับฝำกหรอืไม ่

และตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอตำมขอ้ 15 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ร ิม่พจิำรณำ 

 

4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 
9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของหนังสอืแจง้ขอควำ
มเห็นชอบและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

โดยมรีำยละเอยีดตำมขอ้ 12 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

ฝ่ำยงำนพจิำรณำและจัดท ำเอกสำรวำระเสนอตอ่ผูบ้รหิำรระดับสู
ง ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 

ส ำนักงำนอำจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดังกล่ำวเพือ่ประก

อบกำรพจิำรณำได ้
(หมายเหต:ุ -)  

28 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) การพจิารณา 
ผูบ้รหิำรระดับสงูพจิำรณำเอกสำรวำระและบรรจุเป็นวำระกำรประ

ชมุคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

4) การพจิารณา 

ฝ่ำยงำนเลขำธกิำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำรว

ำระและน ำสง่ต่อคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุกอ่นวันประชมุ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

5) การพจิารณา 

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบกฎเกณ
ฑข์องศนูยร์ับฝำก 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ขอยืน่ค าขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำศนูยร์ับฝำก (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการ เหตผุล 
และความจ าเป็น ประโยชน ์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

และแนวทางการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยร์บัฝาก 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการฯ มมีตไิมเ่ป็นเอกฉนัท ์

ใหศ้นูยร์บัฝากระบจุ านวนและสรปุความเห็นของกรรมการทีไ่มเ่ห็น
ดว้ย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

4) 
 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาของคณะกรรมการศูนยร์บัฝาก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

บนัทกึความเห็นของคณะอนุกรรมการทีท่ าหนา้ทีพ่จิารณากล ัน่กร

องและเสนอขอ้คดิเห็นเกีย่วกบักฎเกณฑน์ ัน้ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

รายงานการรบัฟังความคดิเห็นของสมาชกิหรอืผูฝ้ากหลกัทรพัย ์

รวมถงึความเห็นของศนูยร์บัฝากในเรือ่งดงักลา่ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

เอกสารประกอบการรบัฟงัความคดิเห็น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

กฎเกณฑท์ีข่อความเห็นชอบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

รายละเอยีดอืน่ทีผู่ย้ ืน่ขอความเห็นชอบประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ 
(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 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))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

6) 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7995 / คูม่อื 8446 

 

11/07/2558 22:58 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
11/07/2558 22:58 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:06 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)สวุรรณำ เชือ้บญุชยั 
30/06/2558 18:31 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)ดสุติ อนิชยพฤกษ์ 

29/06/2558 17:02 น.คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User)ดุสติ อนิชยพฤกษ์ 
17/06/2558 14:10 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA 

MANGKAROTHAIประเด็นแกไ้ขตำมทีป่ระชมุวันที ่17 ม.ิย. 58 

21/05/2558 18:04 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)สวุรรณำ เชือ้บญุชยั 
21/05/2558 16:17 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)ดสุติ อนิชยพฤกษ์ 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอควำมเห็นชอบกฎเกณฑข์องศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์[N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที ่ทด. 94/2552 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรในกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชแีละศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ลงวันที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2552  
  

2)มำตรำ 223 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที ่ทด. 94/2552 เรือ่ง หลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชแีละศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ลงวันที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2552 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอควำมเห็นชอบกฎเกณฑข์องศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์MS 19/04/2559 13:00 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 09/05/2559 


