
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชี

หลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีน

หลกัทรพัยต์ำมโครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบั 

ตลำดทุน 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำก

หลักทรัพย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม
เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ใหค้วำมเห็นชอบ  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) มำตรำ 205 มำตรำ 206 มำตรำ 219 มำตรำ 220 และมำตรำ 221 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอรับ

ใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย์ ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำร
เป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน   

3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรขอรับใบอนุญำต
และกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน 
กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน  

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ว่ำดว้ย

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีกำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย์ 

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน
กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน  และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม 
เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  90 วัน  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน กำรขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ 

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและ

พัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 
 

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G  

เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร  โทรศพัท ์1207 หรอื  

0-2033-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  

ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

หมำยเหตุ (เวลำพักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.)  
 

12. หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 
ผูย้ืน่แบบค ำขอขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ 

ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม 

เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน ตอ้งแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ีต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพือ่ประกอบกำร 

พจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรประกอบธุรกจิดังกล่ำว 
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 1. เหตุผลควำมจ ำเป็นหรอืวัตถุประสงคใ์นกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรทดสอบ 
 2. ขอ้มลูแสดงผลกำรด ำเนนิธุรกจิทีผ่่ำนมำบรรลุตำมเป้ำหมำยหรอืควำมคำดหวังทีผู่ย้ืน่ค ำขอก ำหนดไวห้รอืไม่    

 อย่ำงไร 
  3. แผนงำนในกำรด ำเนนิธุรกจิภำยหลังจำกออกจำก regulatory sandbox 

 4. รำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรยีนจำกผูใ้ชบ้รกิำร และผลกำรด ำเนนิกำรกับขอ้รอ้งเรยีน 
 5. แผนรองรับกำรออกจำกโครงกำรกรณีไม่ไดรั้บควำมเห็นชอบใหข้ยำยระยะเวลำ 

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

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 
 กำรตรวจสอบเอกสำร 

     1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำก

หลักทรัพย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม

เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุนต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหย้ืน่ค ำขอเป็นหนังสอืพรอ้มเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

     2. ส ำนักงำนตรวจสอบว่ำหนังสอืดังกล่ำวลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอหรอืไม่ และตรวจสอบกำรกรอกขอ้มูล

ในแบบค ำขอและควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอตำมขอ้ 15  

     3. กรณีเอกสำรถูกตอ้ง ครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ริม่พจิำรณำค ำขอ 

     4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำน 

จะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้น้ี ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่

เป็นผูม้ำยื่นค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวขอ้งไม่ถูกตอ้งครบถว้น ผูม้ำยื่นค ำขอแทนตอ้งมีเอกสำรแสดงว่ำ 

เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ื่นค ำขอ 

      ส ำนักงำนจะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิกำร จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบุ และ

ส ำนักงำนตรวจสอบแลว้ว่ำมคีวำมถูกตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มูลในแบบค ำขอและ 
ควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  
โดยมรีำยละเอยีดตำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 
(ขอ้ 12) (หมำยเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 
1. ฝ่ำยงำนจะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มลู
และหำรอืผูบั้งคับบัญชำ รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชยีวชำญหรอื 

ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี  
2. ฝ่ำยงำนจัดท ำบันทกึเสนอต่อผูบ้รหิำรระดับสงู ทัง้น้ี ในกรณี 
ทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำนอำจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตุสงสัย
ดังกล่ำวเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำได ้ 

3. ผูบ้รหิำรระดับสงูพจิำรณำค ำขอ  
4. จัดท ำวำระเพือ่เสนอคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (หมำยเหตุ: -)  

59 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยพ์จิำรณำ
อนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

30 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

14. งำนบรกิำรนี ้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้ [เวน้ไวไ้มต่อ้งกรอก] 
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15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชี

หลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอื

กำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัยต์ำมโครงกำรทดสอบ
และพฒันำนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัตลำดทุน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

2) วตัถุประสงคใ์นกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรทดสอบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

3) ผลกำรด ำเนนิธุรกจิทีผ่ำ่นมำบรรลุตำมเป้ำหมำยหรอื 
ควำมคำดหวงัทีผู่ย้ ืน่ค ำขอก ำหนดไวอ้ยำ่งไร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

4) แผนงำนในกำรด ำเนนิธุรกจิภำยหลงัจำกออกจำก regulatory 

sandbox 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

5) รำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรยีนจำกผูใ้ชบ้รกิำรและผลกำรด ำเนนิกำร 
กบัขอ้รอ้งเรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

6) แผนรองรบักำรออกจำกโครงกำรกรณีไมไ่ดร้บัควำมเห็นชอบ 
ใหข้ยำยระยะเวลำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

7) รำยละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อขยำยระยะเวลำประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ  
(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0  ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

16. คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหตุ: -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
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17. ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหตุ: -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 
(หมำยเหตุ: -)  

4) อเีมล : complain@sec.or.th 
(หมำยเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

5) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

18. แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอควำมเห็นชอบขยำยระยะเวลำกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์
ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม

เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน(หมำยเหตุ: -)  
 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มูลกำรตดิต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 30/04/2560 

http://www.info.go.th/

