
 

 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชตีา่งประเทศ (กรณีทวัไป) [N] 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานทไีม่สงักัดกระทรวง  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
12.1ผูย้นืคําขอตอ้งเป็นผูส้อบบัญชตี่างประเทศ 
12.2 
ผูย้นืคําขอจะไดร้ับความเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชทีสีามารถสอบบัญชแีละลงลายมอืชอืเพอืแสดงความเห็นในการสอบบัญชขีองกิ
จการทเีป็นบรษัิทต่างประเทศทปีระสงคจ์ะเสนอขายหุน้หรอืทไีดร้ับอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตอ่ประชาชนเป็นการทัวไปในประเทศ
ไทย ต่อเมอืแสดงใหสํ้านักงานเห็นไดว้า่มคีณุสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑใ์นเรอืงดังนี 
 (1) สามารถทําการสอบบัญชไีดต้ามกฎหมายหรอืกฎเกณฑต์่างประเทศ 
 (2) สงักัดสํานักงานสอบบัญชทีมีรีะบบควบคมุคณุภาพงานและมบีคุคลากรตามทกํีาหนด 
 (3) มคีณุสมบัตอินื ๆ เชน่ มปีระสบการณ์ในการปฏบิัตงิานสอบบัญชแีละลงลายมอืชอืเพอืแสดงความเห็นในการสอบบัญช ี
รวมทังไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้ม 
 ทังนี รายละเอยีดในการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชตีา่งประเทศในกรณีทัวไป เป็นไปตามทกํีาหนดในขอ้ 8 
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท ีสช. 30/2558 เรอืง 
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชตีา่งประเทศ ลงวันท ี9 เมษายน พ.ศ. 2558 
12.3 
สํานักงานจะเรมินับระยะเวลาเพอืดําเนนิการสอบทานขอ้เท็จจรงิและพจิารณาคําขอความเห็นชอบนับแต่วันทเีจา้หนา้ทตีรวจสอบ
เอกสารครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซงึมรีายละเอยีดของขันตอนตามทกํีาหนดในขอ้ 13 
 
หมายเหต:ุ  
 
**กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพมิเตมิไดใ้นขณะนัน 
ผูร้ับคําขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอดําเนนิการแกไ้ขเพมิเตมิ 
หากผูย้นืคําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนด 
ผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอนัน ทังนี 
ในกรณีทไีมไ่ดม้ายนืคําขอดว้ยตนเองแต่มอบหมายใหผู้อ้นืเป็นผูม้ายนืคําขอแทนหากเอกสารหลักฐานทเีกยีวขอ้งไมถ่กูตอ้งครบ
ถว้น ผูม้ายนืคําขอแทนตอ้งมเีอกสารแสดงวา่เป็นผูท้ไีดร้ับมอบอํานาจจากผูย้นืคําขอใหเ้ป็นผูล้งนามในบันทกึความบกพร่องดว้ย 
** กรณียนืคําขอทางไปรษณียแ์ละคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น สํานักงานจะม ี
e-mail แจง้รายการเอกสารทบีกพร่องหรอืไมค่รบถว้นพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอดําเนนิการแกไ้ขเพมิเตมิ 
** สํานักงานจะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิการ 
จนกว่าผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนืเอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207 หรอื 0-2695-
9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. เปิดใหบ้รกิารทกุวันจันทรถ์งึศกุร ์
ยกเวน้วันหยุดทสีํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลา
ดหลักทรัพยกํ์าหนด 2. เปิดใหบ้รกิารถงึ 15.00 น. 
เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 3. 
ผูย้นืคําขออาจนัดหมายวันและเวลายนืคําขอกับเจา้หนา้ทขีองสํา
นักงานล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน 
เพอืทสํีานักงานจะไดเ้ตรยีมการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ย้นืคํา
ขอตามสมควร ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดททีางราชการกําหนด) 
ตังแตเ่วลา 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทยีง) 



 

 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

 สถานทใีหบ้รกิาร 
1. เปิดใหบ้รกิารทุกวันจันทรถ์งึศกุร ์
ยกเวน้วันหยุดทสีํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลา
ดหลักทรัพยกํ์าหนด 2. เปิดใหบ้รกิารถงึ 15.00 น. 
เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 3. 
ผูย้นืคําขออาจนัดหมายวันและเวลายนืคําขอกับเจา้หนา้ทขีองสํา
นักงานล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน 
เพอืทสํีานักงานจะไดเ้ตรยีมการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ย้นืคํา
ขอตามสมควร /ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (1. เปิดใหบ้รกิารทกุวันจันทรถ์งึศกุร ์
ยกเวน้วันหยุดทสีํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลา
ดหลักทรัพยกํ์าหนด 2. เปิดใหบ้รกิารถงึ 15.00 น. 
เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 3. 
หากคําขอทสีง่ทางไปรษณียไ์ปถงึททํีาการของสํานักงานหลังเวล
าปิดรับคําขอ หรอืในวันปิดทําการ 
สํานักงานจะถอืวา่สํานักงานไดร้ับคําขอในวนัทําการถัดไป ทังน ี
วันและเวลาทคํีาขอไปถงึสํานักงานใหย้ดึตามวนัและเวลาทเีจา้หน ้
าทขีองสํานักงานประทับตราและลงลายมอืชอืรับเอกสาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดททีางราชการกําหนด) 
ตังแตเ่วลา 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 240 วนั 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูย้นืคําขอยนืแบบ 61-1F พรอ้มเอกสารหลักฐานตามขอ้ 15 - 
จนท. ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นตามรายการทรีะบใุนขอ้ 
15 - กรณีเอกสารครบใหผู้ย้นืคําขอชําระค่าธรรมเนียม 
โดยนําหลักฐานการชําระเงนิมาสง่มอบใหสํ้านักงาน 
ซงึสํานักงานจะมหีนังสอืรับแบบ 61-1F 
เพอืเขา้สูข่ันตอนการพจิารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
การสอบทานขอ้เท็จจรงิ - จนท. 
นัดหมายวันและเวลาเขา้ตรวจกระดาษทําการและระบบการควบ
คมุคณุภาพงานสอบบัญช ีและแจง้รายชอืกระดาษทําการท ี
สนง. จะตรวจ - จนท. 
เขา้ตรวจตามทนัีดหมายและแจง้และขอยนืยันประเด็นขอ้สงัเกต
ทตีรวจพบกับผูย้นืคําขอดว้ยวาจา - จนท. 
พจิารณาความครบถว้นและถกูตอ้งของประเด็นขอ้สังเกตทตีรวจ
พบ 
และนําสง่ประเด็นขอ้สงัเกตใหแ้กผู่ย้นืคําขอเป็นลายลักษณ์อักษ
รโดยใหผู้ย้นืคําขอชแีจงขอ้สงัเกตเป็นลายลักษณ์อักษรตามระย
ะเวลาทรีะบใุนหนังสอืนําสง่ประเด็นขอ้สังเกตซงึไมน่อ้ยกวา่ 14 
วันแต่ไมเ่กนิ 21 วัน 
(หมายเหต:ุ -)  

179 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 
การพจิารณาคําขอ - สนง. 
ออกหนังสอืแจง้การเรมิพจิารณาคําขอเมอืไดร้ับคําชแีจงทเีป็นล
ายลักษณ์อักษรจากผูย้นืคําขอ - จนท. 
พจิารณาคําชแีจงของผูย้นืคําขอและหารอืเบอืงตน้กับผูบ้ังคับบั
ญชา - 
ฝ่ายงานสรุปผลการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอต่อผูม้อํีา
นาจพจิารณาตามลําดับขันเพอืลงนามในหนังสอืแจง้ผล 

59 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์
 



 

 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (เพอืใหเ้กดิการพจิารณาทรีอบคอบและระมัดระวัง 
สนง. อาจนําขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิ 
เขา้หารอืคณะทปีรกึษาดา้นการสอบบัญชเีกยีวกับการควบคุมคุ
ณภาพงานสอบบัญชเีพอืขอความคดิเห็นจากคณะทปีรกึษาฯดัง
กลา่ว ภายหลังการใหค้วามคดิเห็นของคณะทปีรกึษาฯ 
หากสนง. 
ยังคงเห็นวา่ผูย้นืคําขอเขา้ข่ายมคีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามทปีระก
าศกําหนด สนง. อาจแจง้ใหผู้ย้นืคําขอโตแ้ยง้ แสดงหลักฐาน 
(right to be heard) 
ไดห้ากมรีะยะเวลาเหลอืเพยีงพอทจีะดําเนนิการ ))  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืแจง้ผล 
(หมายเหต:ุ (โดยเลขาธกิารหรอืผูร้ับมอบอํานาจ))  

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูย้นืคําขอ) 

กรมการกงสลุ 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลหรอืเอกสารการจดัตงัคณะ
บคุคลของสํานกังานสอบบญัชทีผีูย้นืคําขอสงักดัและบญัชรีายชอื
ผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ลงนามรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้โดยหัวหนา้สํานักงานสอบบัญชแีละผู ้
มอํีานาจลงนามผกูพันสํานักงานสอบบัญช)ี 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูย้นืคําขอ 
ตามแบบฟอรม์ทเีผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องสํานกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชอืผูย้นืคําขอ) 

- 

4) 
 

ลงลายมอืชอืผูย้นืคําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชอืผูย้นืคําขอ) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองของหวัหนา้สํานกังานสอบบญัช ี
ตามแบบฟอรม์ทเีผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องสํานกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ลงลายมอืชอืรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้โดยหัวหนา้สํานักงานสอบบัญ
ชแีละผูม้อํีานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชแีละประทับตราสํานักง
านสอบบัญชทีุกหนา้ ) 

- 

6) 
 

งบการเงนิ 3 ปีลา่สุด หรอืบญัชกีําไรขาดทุน 3 
ปีลา่สุดในกรณีทสีํานกังานสอบบญัชจีดัตงัในลกัษณะคณะบคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ลงลายมอืชอืรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้โดยหัวหนา้สํานักงานสอบบัญ

- 
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ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ชแีละผูม้อํีานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชแีละประทับตราสํานักง
านสอบบัญชทีุกหนา้) 

7) 
 

แบบประวตัแิละรายละเอยีดทเีกยีวขอ้งของสํานกังานสอบบญัช ี
ตามแบบฟอรม์ทเีผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องสํานกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ลงลายมอืชอืรับรองความถูกตอ้งทุกหนา้โดยหัวหนา้สํานักงานสอบบัญ
ชแีละผูม้อํีานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชแีละประทับตราสํานักง
านสอบบัญชทีุกหนา้ ) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองและยนิยอมของสํานกังานสอบบญัช ี(แบบ 61-2F) 
ตามแบบฟอรม์ทเีผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องสํานกังาน  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ลงลายมอืชอืโดยหัวหนา้สํานักงานสอบบัญชแีละผูม้อีํานาจลงนามผูกพั
นสํานักงานสอบบัญช)ี 

- 

9) 
 

ผลการตรวจกระดาษทําการและระบบควบคมุคณุภาพงานสอบบญั
ชซีงึจดัทําโดยหนว่ยงานกํากบัดแูลผูส้อบบญัชตีา่งประเทศ 
หนว่ยงานทอีอกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสอบบญัชใีนตา่งประเ
ทศ สํานกังานเครอืขา่ย 
และหนว่ยงานตรวจสอบภายในสํานกังานสอบบญัช ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(- ถา้ม ี
- ลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูย้นืคําขอ) 

- 

10) 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสอบบญัชใีนตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูย้นืคําขอ) 

- 

11) 
 

หลกัฐานการขนึทะเบยีนกบัหนว่ยงานอสิระททํีาหนา้ทกํีากบัดูแลผู ้
สอบบญัชตีา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(- ถา้ม ี
- ลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูย้นืคําขอ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคําขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชตีา่งประเทศ 
(หมายเหต:ุ (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมคําขอ 
ผูย้นืคําขอจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากการทเีจา้หนา้ทขีองสํา
นักงานเดนิทางไปตรวจกระดาษทําการของผูย้นืคําขอและตรวจระบบการ
ควบคมุคณุภาพงานสอบบัญชขีองสํานักงานสอบบัญชทีผีูย้นืคําขอสงักัด 
ณ ททํีาการของผูย้นืคําขอ))  

 คา่ธรรมเนยีม 200,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0-2695-9999 
(หมายเหต:ุ -)  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรอืงรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรอืงรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(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 ตวัอย่างและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์ทเีกยีวขอ้งกับการยนืคําขอ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
จัดทําทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงาน 8509 / คูม่อื 9008 
 
13/07/2558 10:16 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
13/07/2558 10:16 น. อนุมัตโิดย สํานักงาน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
29/06/2558 14:28 น. รออนุมัตขิันท ี2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) ธวัชชัย เกยีรตกิวานกลุ 
29/06/2558 14:14 น. รออนุมัตขินัท ี1 โดยหัวหนา้หนว่ยงาน (Reviewer) วราภรณ์ ตันตยิุทธ 
26/06/2558 15:16 น. คู่มอืประชาชนอยูร่ะหว่างการจัดทํา / แกไ้ข (User) วราภรณ์ ตันตยิุทธ 
17/06/2558 14:19 น. สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI 
ประเด็นแกไ้ขตามทปีระชมุวนัท ี17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 17:45 น. รออนุมัตขิันท ี2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) ธวัชชัย เกยีรตกิวานกลุ 
21/05/2558 16:38 น. รออนุมัตขิันท ี1 โดยหัวหนา้หนว่ยงาน (Reviewer) วราภรณ์ ตันตยิุทธ 
 
 

Infographic 
ลําดบั ชอื 
ไมม่ขีอ้มลู 

 
 
 

ชอืกระบวนงาน: การขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชตีา่งประเทศ (กรณีทวัไป) [N]  
ชอืเรยีกทวัไป: - 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

  
1)ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท ีสช. 30/2558 เรอืง 
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชตีา่งประเทศ ลงวันท ี9 เมษายน 2558  
  

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี
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2)พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทมีคีวามสําคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พนืทใีหบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกํีาหนดระยะเวลา: มาตรา 5 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท ีสช. 30/2558 เรอืง 
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชตีา่งประเทศ ขอ้ 9 
ระยะเวลาทกีําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 240.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] การขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชตีา่งประเทศ (กรณีทัวไป) AS 
01/04/2559 09:29 
 
 

เอกสารฉบับนดีาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพร่คู่มอื: 09/05/2559 


