
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ ์

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยซึง่มทีนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 50 ลำ้นบำท และ 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งแสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้่ำ มคีวำมน่ำเชือ่ถอืหรอืควำมน่ำไวว้ำงใจ ตำมหลักเกณฑดั์งนี้ 

 

 2.1 ไมม่เีหตอัุนควรเชือ่วำ่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรมพีฤตกิรรมทีข่ำดควำมรับผดิชอบ ขำดควำมน่ำเชือ่ถอื 

หรอืควำมน่ำไวว้ำงใจ 

 

 2.2 มบีคุลำกรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถหรอืประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรประกอบธรุกจิ 

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 

 

2.3 แสดงไดว้ำ่จะสำมำรถจัดใหม้รีะบบงำนในกำรตดิตำมดูแลกำรปฏบัิตงิำน เพือ่ใหก้ำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 

เป็นไปตำมมำตรฐำนอันเป็นทีย่อมรับและน่ำเชือ่ถอื 

 

 2.4 มหีลักเกณฑเ์กีย่วกับวธิปีฏบัิตใินกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืทีร่ัดกมุและเชือ่ถอืได ้

ตลอดจนสำมำรถด ำเนนิงำนไดอ้ยำ่งเป็นอสิระ และสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นกลำงและเป็นธรรมแกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 2.5 มสีญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืซึง่ไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้ม 

 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรอนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิเป็นสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 

เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท์ี ่กช 1/2555 เรือ่ง 

กำรก ำหนดใหก้ำรประกอบธรุกจิของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืไมเ่ป็นกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นทีป่รกึษ

ำกำรลงทนุ 

 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเป็นสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ใหย้ืน่ค ำขอเป็นหนังสอื 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 15 

 

2. 

ส ำนักงำนตรวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและควำมถูกตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอตำ

มขอ้ 15 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมสว่นแรกจ ำนวน 50,000 บำท 

โดยใหน้ ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน เพือ่ใหส้ ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ร ิม่พจิำรณำค ำขอ 

 

4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 



ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ 

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

 

หมำยเหต ุ

 

1. กอ่นวันยืน่หนังสอื ใหผู้ย้ืน่ค ำขอสง่ email:jantanal@sec.or.thหรอืโทรศัพท ์02-695-9625 

แจง้กำรขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืกับส ำนักงำน 

เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่ดเ้ตรยีมจัดท ำใบแจง้คำ่ธรรมเนียมโดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู ่ของผูย้ืน่ค ำขอ 

2) ส ำนักงำนจะจัดสง่ใบแจง้คำ่ธรรมเนียมทำง email เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บแจง้คำ่ธรรมเนียม 

เพือ่น ำมำช ำระเงนิในวันทีส่ ำนักงำนรับพจิำรณค ำขอ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิำรทุกวันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์
ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำ

ดหลักทรัพยก์ ำหนด / ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 8.30 - 15.00 น. 

เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 

9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและเอกสำรหลั

กฐำนประกอบค ำขอ โดยมรีำยละเอยีดตำมขอ้ 12 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 
1. เจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มลู 

และหำรอืผูบั้งคับบัญชำ รวมถงึ 

ขอควำมเห็นจำกฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 2. 
เจำ้หนำ้ทีจ่ัดท ำบันทกึใหค้วำมเห็นเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำเสนอ

ตอ่ผูบ้รหิำรในฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตสุงสัย 
ส ำนักงำนอำจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดังกล่ำวเพือ่ประก

อบกำรพจิำรณำได ้

(หมายเหต:ุ -)  

44 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบ 
เสนอผลกำรพจิำรณำต่อผูบ้รหิำรระดับสงูของ 

สำยงำนตำมล ำดับชัน้ เพือ่ลงนำมในหนังสอื 

แจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้ขอยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่

ำเชือ่ถอื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี ) 

- 

2) 
 

แบบค ำขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื 
(ตำมลงิคไ์ฟลเ์อกสำรในขอ้ 18) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนจำกกระทรวงพำณิชย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่ระทรวงพำณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

6) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรรมกำรและผูบ้รหิำรลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งทุกหนำ้ / 
จ ำนวนฉบับขึน้กับจ ำนวนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( กรรมกำรและผูบ้รหิำรลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งทุกหนำ้ 
/ จ ำนวนฉบับขึน้กับจ ำนวนกรรมกำรและผูบ้รหิำร) 

กรมกำรปกครอง 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองคณุสมบตักิรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใหร้ับรองโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
รวมถงึกำรรับรองโดยบรษัิทว่ำ 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรไมม่พีฤตกิรรมทีข่ำดควำมรับผดิชอบ 

ขำดควำมน่ำเชือ่ถอื หรอืขำดควำมไวว้ำงใจ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกั

บหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรก ำหนดใหก้ำรประกอบธรุกจิ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืไมเ่ป็นกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็นทีป่รกึษำกำรลงทนุ / ในสว่นกำรรับรองโดยบรษัิท 

ใหล้งนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี 
/ จ ำนวนฉบับขึน้กับจ ำนวนกรรมกำรและผูบ้รหิำร) 

10) 

 

เอกสำรทีแ่สดงถงึคุณวุฒกิำรศกึษำของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( กรรมกำรและผูบ้รหิำรลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งทุกหนำ้ 
/ จ ำนวนฉบับขึน้กับจ ำนวนกรรมกำรและผูบ้รหิำร) 

- 

11) 

 

แผนผงักำรจดัองคก์ร 

และเอกสำรทีอ่ธบิำยโครงสรำ้งกำรจดัองคก์ร ต ำแหนง่ 
และจ ำนวนบคุลำกร 

รวมท ัง้รำยละเอยีดเกีย่วกบัคณุวุฒแิละประสบกำรณ์กำรท ำงำนขอ
งผูบ้รหิำรและพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน 

จดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื 

ตลอดจนรำยละเอยีดเกีย่วกบัหนว่ยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนข
องบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

แผนกำรประกอบธุรกจิในระยะ เวลำ 3 ปีแรก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

เอกสำรทีส่รปุขอ้มลูกรรมกำรและผูบ้รหิำร ทุกคนของบรษิทั 

โดยระบถุงึ ชือ่-สกุล อำย ุต ำแหนง่ วุฒกิำรศกึษำระดบัสูงสุด 
และประสบกำรณ์กำรท ำงำนอยำ่งนอ้ย 5 

ปียอ้นหลงักอ่นวนัทีย่ ืน่ค ำขอ รวมท ัง้ประวตักิำรกระท ำผดิในระยะ 

10 ปียอ้นหลงักอ่นวนัทีย่ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

14) 

 

เอกสำรทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัข ัน้ตอน หลกัเกณฑ ์

และวธิกีำรในกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื อำท ิrating 
procedure / rating methodology / 

แนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัอนัดบัควำมนำ่เชื่

อถอื / 

แนวทำงจดักำรขอ้มูลทีไ่ดร้บัมำเนือ่งจำกกำรใหบ้รกิำรจดัอนัดบัค

วำมนำ่เชือ่ถอื เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

15) 

 

เอกสำรทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประ

โยชน ์เพือ่ใหส้ำมำรถด ำเนนิงำนไดอ้ยำ่งเป็นอสิระ 
และใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นกลำง อำท ิจรรยำบรรณบรษิทั 

ระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

16) 
 

เอกสำรทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึระบบงำนในกำรตดิตำมดูแลกำรปฏบิตังิำ
น รวมถงึกำรรำยงำนผลกำรตดิตำมตอ่คณะกรรมกำรบรษิทั อำท ิ

คูม่อืกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หนำ้ทีก่ ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

17) 

 

เอกสำรทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึสญัลกัษณ์พรอ้มควำมหมำยทีใ่ชใ้นกำรจ ั

ดอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอืขององคก์รและตรำสำรหนีทุ้กประเภท อำท ิ
ตรำสำรหนีร้ะยะยำว ตรำสำรหนีร้ะยะส ัน้ 

ตรำสำรหนีท้ ีม่โีครงสรำ้งซบัซอ้น เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

หนงัสอืทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผูม้อี ำนำจในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัขอ

งผูย้ ืน่ค ำขอ ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพนั ผูย้ ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

19) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื 
(หมายเหต:ุ 

(ช ำระสว่นแรกในวันทีส่ ำนักงำนรับพจิำรณำค ำขอเป็นจ ำนวนเงนิ 50,000 
บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอืเมือ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500,000 บำท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900  ( ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2695 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 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 
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 

1) แบบค ำขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

11/07/2558 22:45 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

 
จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7803 / คูม่อื 8229 

 
11/07/2558 22:45 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI30/06/2558 17:59 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 

โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)สวุรรณำ เชือ้บุญชยั 

30/06/2558 17:54 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)กรกช พนิจิพงษ์พันธ ์
22/06/2558 16:31 น.คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User)กรกช พนิจิพงษ์พันธ ์

17/06/2558 14:18 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA 
MANGKAROTHAIประเด็นแกไ้ขตำมทีป่ระชมุวันที ่17 ม.ิย. 58 

21/05/2558 17:46 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)สวุรรณำ เชือ้บญุชยั 
21/05/2558 16:14 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)กรกช พนิจิพงษ์พันธ ์

 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/05/2559 

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

