
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรพัย ์

[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งเป็นบรษัิทจ ำกัดหรอืบรษัิทมหำชนจ ำกัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมเ่พือ่ขอรับใบอนุญำต โดยมคีณุสมบัตดิังตอ่ไปนี้ 

 

    (1) เป็นบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมเ่พือ่ขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิประเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลักทรัพย ์

 

    (2) ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุเป็นผูค้ำ้หลักทรัพย ์ในสดัสว่นหรอืลักษณะตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

         ที ่กย. 35/2545 ก ำหนด 

 

    (3) มผีูบ้รหิำรทีม่คีวำมซือ่สัตยส์จุรติ 

 

    (4) มมีำตรกำรควบคมุและบรหิำรควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิ 

 

    (5) มมีำตรกำรควบคมุภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 

    (6) มรีะบบงำนทีม่คีวำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำร 

 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอครบถว้น เพือ่แสดงว่ำผูย้ืน่ค ำขอฯ เป็นผูม้คีณุสมบัตติำมทีก่ ำหนด 

 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอฯ จะไดร้ับใบอนุญำตต่อเมือ่มคีณุสมบัตติำมทีก่ ำหนด โดยในกำรออกใบอนุญำต รัฐมนตรจีะก ำหนดเงือ่นไขให ้

ผูไ้ดร้ับใบอนุญำตตอ้งปฏบัิตดิว้ย 

 

 

ทัง้นี้ ตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ระหวำ่งผูค้ำ้หลักทรัพย ์พ.ศ. 2555 

 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอ 

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนด 

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำย 

ใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็น 

ผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งจัดสง่รายการเอกสารหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่ตามระยะเวลาทีผู่ร้ับค าขอ

ก าหนด 

 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่ 

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

 



 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศัพท ์1207 หรอื 0-2695-9999 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ 1. เปิดใหบ้รกิำรวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์
(ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด) 

2. เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร  
3. เวลำพักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 150 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้    

เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

(1) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งในแบบค ำขอและ 
เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  

(2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำรหลักฐำนพรอ้มทัง้พจิำรณำ 
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) หำรอืสอบถำมขอ้มูลขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอ 
เกีย่วกับขอ้มลูขอ้เท็จจรงิในแบบค ำขอและเอกสำรหลักฐำน 

และตรวจระบบทีบ่รษัิท 

(4) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง 
เพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ  

(5) เจำ้หนำ้ทีส่รุปขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 
(6) จัดท ำวำระเสนอคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(หมายเหต:ุ ใหพ้จิำรณำคูม่อืในสว่นของกระทรวงกำรคลัง 

เกีย่วกับกำรออกใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยด์ว้ย)  

89 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) การพจิารณาโดยหน่วยงานอืน่ 

รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลังพจิำรณำใหใ้บอนุญำต 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกำรเป็น

นำยหนำ้ระหวำ่งผูค้ำ้หลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหล้งนำมในแบบค ำขอรับใบอนุญำตและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

 



 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ 
(ลงนำมรับรองความถูกตอ้ง พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

3) หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทพรอ้มตราประทับ (ถา้ม)ี) 

- 

4) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั 

กระทรวงพำณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั  
กระทรวงพำณิชยร์บัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ((กรณีไมม่สีญัชำตไิทย)  

ของกรรมกำรของผูย้ืน่ค ำขอ ลงนามรับรองความถกูตอ้ง) 

- 

7) 

 

เอกสารแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อี านาจควบคมุเป็น     

ผูค้า้หลกัทรพัยต์ามสดัสว่นหรอืลกัษณะทีก่ าหนด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

8) 

 

บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สุดของผูย้ ืน่ค าขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

9) 

 

แบบรบัรองประวตักิารปฏบิตัติามกฎหมายของกรรมการ 

และผูจ้ดัการ ของผูข้อรบัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

10) 
 

กรณีกรรมการเป็นขา้ราชการซึง่มหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการควบคมุ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์พนกังานของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ใหม้หีนงัสอืยนืยนัจากหนว่ยงานดงักลา่ววา่ 

กรรมการของบรษิทัไมม่หีนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลธุรกจิหลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลลม้ละลาย 

หรอืถกูพทิกัษท์รพัยจ์ากกรมบงัคบัคด ีส าหรบักรรมการของบรษิทั 
http://www.led.go.th/ 

และพมิพเ์อกสารแนบมาพรอ้มแบบค าขอ 

- 



 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 
(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิทพรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

12) เอกสารผลกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรรมกบัส ำนกังำนต ำรวจ

แหง่ชำต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ไม่ไดม้สีัญชาตไิทย  

หรอืไมเ่คยมปีระวัตทิ างานทีไ่ทย ไมต่อ้งน าสง่เอกสารดังกลา่ว) 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

13) 
 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิตามค าขอ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 

  
 

2) คา่ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำรส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 

(หมายเหต:ุ -)  
4) 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) 

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 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ระหวำ่งผูค้ำ้หลักทรัพย ์[N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1) กฎกระทรวง กำรอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ระหว่ำงผูค้ำ้หลักทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวันที ่26 

ธันวำคม พ.ศ. 2555 
 

2) กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ระหว่างผูค้า้หลักทรัพย ์(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
ลงวันที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
  

3) พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:  
 

1) มำตรำ 5 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

2) ขอ้ 4 ของกฎกระทรวง กำรประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ระหวำ่งผูค้ำ้หลักทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวันที ่26 

ธันวำคม พ.ศ. 2555 
 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย/ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 150.0 วัน 
 

 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


