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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งเป็นบรษัิทจ ำกัด บรษัิทมหำชนจ ำกัด ธนำคำรพำณิชย ์ศนูยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์

หรอืนติบิคุคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

12.2 ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอครบถว้น เพือ่แสดงวำ่ผูย้ืน่ค ำขอฯ เป็นผูม้คีณุสมบัติตำมทีก่ ำหนด 

 

12.3 ผูย้ืน่ค ำขอฯ 

จะไดร้ับใบอนุญำตต่อเมือ่แสดงไดว้่ำจะจัดตัง้หน่วยงำนรับผดิชอบในกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยแ์ยกตำ่งหำกจำก

หน่วยงำนอืน่ รวมทัง้มรีะบบงำนทีพ่รอ้มและมปีระสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์

ตลอดจนมรีะบบควบคมุภำยในทีส่ำมำรถป้องกันกำรกระท ำโดยมชิอบทีก่อ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อผูอ้อกหลักทรัพยห์รอืผูถ้อืหลั

กทรัพย ์

 

ทัง้นี้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่กด. 17/2539 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ลงวันที ่12 ตลุำคม พ.ศ. 

2539 

 

หมำยเหต*ุ กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยื่นเพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 

0-2695-9999 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (1.เปิดใหบ้รกิำรวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์

ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยฯ์ 
ก ำหนด 2.เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

3.เวลำพักเทีย่ง 12.00-13.00 น. ))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 120 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้เห็นว่

ำค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้ง 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) การพจิารณา 

(1) 
ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งในแบบค ำขอและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอ (2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำรหลักฐำน 

พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (3) 
หำรอืสอบถำมขอ้มลูขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอและเอกส

ำรหลักฐำน และตรวจระบบทีบ่รษัิท (4) ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 
ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่

พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ (5) 

เจำ้หนำ้ทีส่รุปขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ (6) 
จัดท ำวำระเสนอคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(หมายเหต:ุ -)  

89 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยพ์จิำรณำให ้

ใบอนุญำต 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ของกรรมกำรของผูข้อรับใบอนุญำต 

ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง ) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท 

พรอ้มตรำประทับ(ถำ้ม)ี) 

- 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( 

(กรณีไมม่สีัญชำตไิทย)ของกรรมกำรของผูข้อรับใบอนุญำต 
ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง) 

- 

4) 

 

แบบค าขอรบัใบอนุญาตการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ 
(ถำ้ม)ี ) 

- 

5) 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอรบัใบอนุญาตฯ 

โดยมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยตามทีห่ลกัเกณฑก์ าหน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ 
(ถำ้ม)ี) 

- 

6) 

 

เอกสารแสดงความพรอ้มของระบบงานและบคุลากรในการประกอ

บธุรกจิ 
โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัระบบงานทีเ่ป็นไปตามกฎ

หมายและกฎเกณฑท์ีอ่อกตามกฎหมายดงักลา่วในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้
งกบัระบบงานของผูป้ระกอบธุรกจิ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ 
(ถำ้ม)ี) 

7) 

 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิตามค าขอ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
  

 

2) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 

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

(หมายเหต:ุ -)  
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))  

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 8335 / คูม่อื 8817 

 
14/07/2558 16:59 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 



14/07/2558 16:59 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
03/07/2558 10:54 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

30/06/2558 16:26 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ทัศนวรรณ ศริเิดชพันธุ ์
28/06/2558 22:54 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ทัศนวรรณ ศริเิดชพันธุ ์

17/06/2558 14:20 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่

17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 18:58 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

21/05/2558 17:52 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ทัศนวรรณ ศริเิดชพันธุ ์
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ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์[N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย์  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

วำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย์ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์II 20/04/2559 13:57 
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