
กฎกระทรวง 
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

ประเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2555 

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 7 วรรคหน่ึง และมาตรา 90 วรรคส่ี  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติั 
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2545 

  ขอ้ 2   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้
ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพยต์อ้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์และตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นผูค้า้หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามสัดส่วนหรือ
ตามลกัษณะท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2)  มีผูบ้ริหารท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยพิจารณาจากประวติัการท างาน รวมทั้ง 
มีความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ 

(3)  มีมาตรการในการควบคุมและบริหารความเส่ียงในการประกอบกิจการ 
(4)  มีมาตรการควบคุมภายในของการประกอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(5)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 

  ขอ้ 3   ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์ใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมดว้ย

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ประเภทการเป็นนายหนา้ระหว่างผูค้า้หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563  
ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 



 ๒ 

เอกสารและหลกัฐานตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจยืน่ค าขอดว้ยตนเอง 
หรือโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต ใหส้ านกังานตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต ขอ้มูล 
เอกสาร หรือหลกัฐานว่าถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ ถา้ถูกตอ้งครบถว้น ให้ออกใบรับให้แก่ผูข้อรับ
ใบอนุญาต แต่หากค าขอไม่ถูกตอ้ง หรือยงัขาดขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานใด ให้แจง้ใหผู้ข้อรับ
ใบอนุญาตทราบทนัที ถา้เป็นกรณีท่ีสามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้น ใหแ้จง้ให้ผูข้อรับ
ใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขหรือส่งขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหค้รบถว้น  ถา้เป็นกรณีท่ี
ไม่อาจด าเนินการไดใ้นขณะนั้น ใหบ้นัทึกความบกพร่องและรายการขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานท่ี
จะตอ้งยืน่เพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาท่ีผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือยืน่
เพิ่มเติมไวใ้นบนัทึกดงักล่าวดว้ย แลว้แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีการยืน่ค  าขอรับ
ใบอนุญาตมิไดก้ระท าโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ให้ส านกังานและผูข้อรับใบอนุญาตลงนามใน
บนัทึกนั้นไวด้ว้ย 
 ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตไม่แกไ้ขเพิ่มเติมค าขอ หรือไม่ส่งขอ้มูล เอกสาร  
หรือหลกัฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้อรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงคจ์ะด าเนินการต่อไป และให้ส านกังานจ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
 เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตพร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานครบถว้น
แลว้ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวา่ผูข้อรับใบอนุญาตตามขอ้ 3
เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งและครบถว้น ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ออกใบอนุญาตภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานครบถว้น และใหรั้ฐมนตรีพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้
หลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ขอ้ 5   ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้
ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์รัฐมนตรีตอ้งก าหนดเง่ือนไขให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 2 
(1) (2) (3) (4) และ (5) ตลอดระยะเวลาท่ีรับใบอนุญาต 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ประเภทการเป็นนายหนา้ระหว่างผูค้า้หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563  
ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 



 ๓ 

ขอ้ 6   ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมตามอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

ประเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์   ฉบบัละ  10,000  บาท 
(2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ประเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์   ฉบบัละ  100,000 บาท 
ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ขอ้ 7   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้
ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามท่ีไดรั้บอนุญาตต่อไปไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตดงักล่าว โดยใหด้ าเนินงานตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามกฎกระทรวงน้ี 

ขอ้ 8   บรรดาค าขอรับใบอนุญาตท่ีไดย้ืน่ไวใ้นวนัก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้
บงัคบั ใหถื้อวา่เป็นค าขอรับใบอนุญาตท่ีไดย้ืน่ตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม 

ขอ้ 9   ใหบ้รรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2545  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อน 
วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป จนกวา่จะไดมี้ประกาศท่ีออกตามความใน
กฎกระทรวงน้ีในเร่ืองเดียวกนัขึ้นใชบ้งัคบั 
   
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
กิตติรัตน์ ณ ระนอง 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 


