
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรขอจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนที่ไม่สังกัดกระทรวง  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม 
2. ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นค ำขอภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยแสดงรำยกำรจ ำนวนเงินที่ได้
จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและเพื่อเป็นกองทุนรวม 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องแสดงได้ว่ำโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเป็นไปตำมประกำศเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและเสนอขำยหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และประกำศเกี่ยวกับข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
 
ทั้งนี้ รำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน. 10 /2554 เร่ือง กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม และกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2554 
 
หมำยเหตุ 
* วิธีกำรยื่นค ำขอ: ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจัดท ำแบบค ำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนพร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ เป็นหนังสือต่อส ำนักงำน  
** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ขณะนั้น  
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นค ำขอที่ไม่ได้มำด้วยตนเอง  
แต่มอบหมำยให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค ำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นค ำขอ
แทนต้องมีเอกสำรแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ยื่นค ำขอ 
*** เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ 
หรือยื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
**** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบว่ำผู้ยื่นค ำขอได้จัดท ำค ำขอถูกต้อง
และแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถ้วนตำมที่ระบุในคู่มือส ำหรับประชำชน 
***** เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ยื่นค ำขอช ำระ
ค่ำธรรมเนียมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3  
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
  



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ยื่นแบบค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
2. ให้ผู้ยื่นค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมเมื่อส ำนักงำนพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ
ครบถ้วนถูกต้อง 
3. กรณีเอกสำรไม่ครบ สนง.จะจัดท ำบันทึกร่วมกันเพื่อระบุ
เอกสำรที่ขำดและก ำหนดระยะเวลำเพื่อน ำส่ง เมื่อบริษัท
จัดกำร ยื่นเอกสำรที่ขำดตำมที่ระบุในบันทึกร่วมกัน
ครบถ้วนจึงให้ด ำเนินกำรต่อตำม 2. 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1. ตรวจสอบรำยละเอียดและควำมครบถ้วนชัดเจนของ
ข้อมูล  
2. ส ำนักงำนจะพิจำรณำค ำขอ พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำน 
ที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก ำหนด 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน. 10/2554  
เร่ือง กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและ 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียน ลงวันที่  
10 พฤษภำคม พ.ศ.2554 
(หมำยเหตุ: -)  

24 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตำมล ำดับชั้น 
เพื่อลงนำมในหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: -)  

5 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
หนังสือน ำเพื่อยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
หรือค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำง
พื้นฐำน ซึ่งมีบุคคลที่มีอ ำนำจลงนำมได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

แบบค ำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

สัญญำแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้ ท่ีออกโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
เอกสำรอื่นใดท่ีอ้ำงอิงตำมค ำขอ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ –  

- 

7) 
 

เอกสำรอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ -  

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน  

(หมำยเหตุ:  
- ช ำระค่ำธรรมเนียม ณ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วิภำวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 695 9999 
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
- ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนก ำหนดที่ทุกจ ำนวนเงิน 
100 ล้ำนบำท หรือเศษของ 100 ล้ำนบำท ให้คิดค่ำธรรมเนียม 
ในอัตรำ 10,000 บำท อย่ำงไรก็ดี ระบบมีข้อจ ำกัดในกำรใส่
ค่ำธรรมเนียม ส ำนักงำนจึงจ ำเป็นต้องใส่ตัวเลข 1 ในระบบก่อน  
แต่คิดค่ำธรรมเนียมจริงตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด) 

 ค่ำธรรมเนียม 1% 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999 
 อีเมล์ : complain@sec.or.th 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 10/2554 เร่ือง กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและ 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2554  
 2) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30 วัน 
 
 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


