
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอยตุกิารประกอบการเป็นส านกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพือ่สนบั

สนุนการใหบ้รกิารเกีย่วกบัตลาดทนุ (กรณีเป็นผูป้ระกอบการ) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูย้ืน่ค ำขอยตุกิำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำร 

เป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ 

ตอ้งแสดงขอ้มลูดังตอ่ไปนี้ตอ่ส ำนักงำน เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำอนุญำตยตุกิำรประกอบธุรกจิดังกลำ่ว 

 

 

  

 วัตถปุระสงคใ์นกำรขอยตุกิำรทดสอบ 

  

  

 ผลกำรด ำเนนิธรุกจิ 

  

  

 ปัญหำอปุสรรคทีท่ ำใหก้ำรด ำเนนิธรุกจิไม่บรรลเุป้ำหมำยตำมทีค่ำดไว ้

  

  

 รำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรยีนจำกผูใ้ชบ้รกิำร และผลกำรด ำเนนิกำรกับขอ้รอ้งเรยีน 

  

  

 แผนรองรับกำรออกจำกโครงกำร หรอืแผนกำรด ำเนนิกำรตำม exit strategy หรอืขอ้มูลทีแ่สดงวำ่ไดด้ ำเนนิกำรตำม 

exit strategy 

  

  

 ใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำร 

 เป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ 

(ถำ้ม)ี 

  

  

 ขอ้มลูทีแ่สดงไดว้่ำผูย้ืน่ค ำขอยุตไิดจั้ดกำรทรัพยส์นิของผูใ้ชบ้รกิำรเสร็จสิน้ (ถำ้ม)ี 

  

  

 อืน่ ๆ (ถำ้ม)ี ........................................................................................................................ 

  

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G  เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร  โทรศัพท ์1207 หรอื 

0-2033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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



(หมายเหต:ุ (เวลำพักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.))  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและควำมถูกต ้
องครบถว้นของเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

โดยมรีำยละเอยีดตำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 

(ขอ้ 12)  
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 
1. ฝ่ำยงำนจะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ 

วเิครำะหข์อ้มูลและหำรอืผูบั้งคับบัญชำ 

รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชยีวชำญหรอื ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ถำ้ม)ี 

2. ฝ่ำยงำนจัดท ำบันทกึเสนอต่อผูบ้รหิำรระดับสงู ทัง้นี้ 
ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 

ส ำนักงำนอำจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดังกล่ำวเพือ่ประก

อบกำรพจิำรณำได ้
3. ผูบ้รหิำรระดับสงูพจิำรณำค ำขอ 

4. ส ำนักงำนพจิำรณำและสัง่กำรเกีย่วกับยุตกิำรใหบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

29 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอยตุกิารประกอบการเป็นส านกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามโครงการทดสอ
บและพฒันานวตักรรมเพือ่สนบัสนุนการใหบ้รกิารเกีย่วกบัตลาดทุ

น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

2) 
 

วตัถปุระสงคใ์นการขอยุตกิารทดสอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

3) 

 

ผลการด าเนนิธุรกจิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

4) 

 

ปญัหาอุปสรรคทีท่ าใหก้ารด าเนนิธุรกจิไมบ่รรลุเป้าหมายตามทีค่า

ดไว ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

รายงานสรปุขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร 
และผลการด าเนนิการกบัขอ้รอ้งเรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 

 

แผนรองรบัการออกจากโครงการ หรอืแผนการด าเนนิการตาม 

exit strategy หรอืขอ้มลูทีแ่สดงวา่ไดด้ าเนนิการตาม exit 
strategy 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

7) 

 

ขอ้มลูทีแ่สดงไดว้า่ผูย้ ืน่ค าขอยตุไิดจ้ดัการทรพัยส์นิของผูใ้ชบ้รกิา

รเสร็จสิน้แลว้ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

8) 

 

รายละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อยตุปิระสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

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 2033 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))  
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) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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) แบบค ำขออนุญำตยตุกิำรใหบ้รกิำรหรอืขยำยระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 

ส ำหรับผูป้ระกอบกำรทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์
หรอืกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

เกีย่วกับตลำดทนุ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอยตุกิำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำด

ทนุ (กรณีเป็นผูป้ระกอบกำร) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ไมร่ะบ ุ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรขอรับควำมเห็นชอบ 

กำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์

ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอยตุกิำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำด

ทนุ (กรณีเป็นผูป้ระกอบกำร) 18/05/2560 18:21 
 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 16/05/2560 


