ี า่ งประเทศ (กรณีทวไป)
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผูส
้ อบบ ัญชต
ั
[N]
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1ผู ้ยืนคําขอต ้องเป็ นผู ้สอบบัญชีต่างประเทศ
12.2
ผู ้ยืนคําขอจะได ้รับความเห็นชอบเป็ นผู ้สอบบัญชีทสามารถสอบบั
ี
ญชีและลงลายมือชือเพือแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของกิ
จการทีเป็ นบริษัทต่างประเทศทีประสงค์จะเสนอขายหุ ้นหรือทีได ้รับอนุญาตให ้เสนอขายหุ ้นต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในประเทศ
ไทย ต่อเมือแสดงให ้สํานักงานเห็นได ้ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรืองดังนี
(1) สามารถทําการสอบบัญชีได ้ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศ
(2) สังกัดสํานั กงานสอบบัญชีทมี
ี ระบบควบคุมคุณภาพงานและมีบค
ุ คลากรตามทีกําหนด
(3) มีคณ
ุ สมบัตอ
ิ น
ื ๆ เช่น มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านสอบบัญชีและลงลายมือชือเพือแสดงความเห็นในการสอบบัญชี
รวมทังไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้าม
ทังนี รายละเอียดในการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชีตา่ งประเทศในกรณีทัวไป เป็ นไปตามทีกําหนดในข ้อ 8
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สช. 30/2558 เรือง
การให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชีตา่ งประเทศ ลงวันที 9 เมษายน พ.ศ. 2558
12.3
สํานั กงานจะเริมนับระยะเวลาเพือดําเนินการสอบทานข ้อเท็จจริงและพิจารณาคําขอความเห็นชอบนั บแต่วันทีเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบ
เอกสารครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว ซึงมีรายละเอียดของขันตอนตามทีกําหนดในข ้อ 13
หมายเหตุ:
**กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข/เพิมเติมได ้ในขณะนัน
ผู ้รับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม
หากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไขเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ผู ้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอนัน ทังนี
ในกรณีทไม่
ี ได ้มายืนคําขอด ้วยตนเองแต่มอบหมายให ้ผู ้อืนเป็ นผู ้มายืนคําขอแทนหากเอกสารหลักฐานทีเกียวข ้องไม่ถก
ู ต ้องครบ
ถ ้วน ผู ้มายืนคําขอแทนต ้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผู ้ทีได ้รับมอบอํานาจจากผู ้ยืนคําขอให ้เป็ นผู ้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด ้วย
** กรณียนคํ
ื าขอทางไปรษณียแ
์ ละคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน สํานักงานจะมี
e-mail แจ ้งรายการเอกสารทีบกพร่องหรือไม่ครบถ ้วนพร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม
** สํานั กงานจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินการ
จนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ

สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207 หรือ 0-26959999/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (1. เปิ ดให ้บริการทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์
ยกเว ้นวันหยุดทีสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลา
ดหลักทรัพย์กําหนด 2. เปิ ดให ้บริการถึง 15.00 น.
เพือตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสาร 3.
ผู ้ยืนคําขออาจนัดหมายวันและเวลายืนคําขอกับเจ ้าหน ้าทีของสํา
นักงานล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 วัน
เพือทีสํานั กงานจะได ้เตรียมการอํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ยืนคํา
ขอตามสมควร ))

้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเทียง)

สถานทีให้บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง
1. เปิ ดให ้บริการทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์
วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ยกเว ้นวันหยุดทีสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลา ตังแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเทียง)
ดหลักทรัพย์กําหนด 2. เปิ ดให ้บริการถึง 15.00 น.
เพือตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสาร 3.
ผู ้ยืนคําขออาจนัดหมายวันและเวลายืนคําขอกับเจ ้าหน ้าทีของสํา
นักงานล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 วัน
เพือทีสํานั กงานจะได ้เตรียมการอํานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ยืนคํา
ขอตามสมควร /ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: (1. เปิ ดให ้บริการทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์
ยกเว ้นวันหยุดทีสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลา
ดหลักทรัพย์กําหนด 2. เปิ ดให ้บริการถึง 15.00 น.
เพือตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสาร 3.
หากคําขอทีส่งทางไปรษณียไ์ ปถึงทีทําการของสํานั กงานหลังเวล
าปิ ดรับคําขอ หรือในวันปิ ดทําการ
สํานั กงานจะถือว่าสํานั กงานได ้รับคําขอในวันทําการถัดไป ทังนี
วันและเวลาทีคําขอไปถึงสํานั กงานให ้ยึดตามวันและเวลาทีเจ ้าหน ้
าทีของสํานักงานประทับตราและลงลายมือชือรับเอกสาร))
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 240 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
- ผู ้ยืนคําขอยืนแบบ 61-1F พร ้อมเอกสารหลักฐานตามข ้อ 15 จนท. ตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนตามรายการทีระบุในข ้อ
15 - กรณีเอกสารครบให ้ผู ้ยืนคําขอชําระค่าธรรมเนียม
โดยนํ าหลักฐานการชําระเงินมาส่งมอบให ้สํานักงาน
ซึงสํานั กงานจะมีหนังสือรับแบบ 61-1F
่ ันตอนการพิจารณาอนุญาต
เพือเข ้าสูข
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การสอบทานข ้อเท็จจริง - จนท.
นัดหมายวันและเวลาเข ้าตรวจกระดาษทําการและระบบการควบ
คุมคุณภาพงานสอบบัญชี และแจ ้งรายชือกระดาษทําการที
สนง. จะตรวจ - จนท.
เข ้าตรวจตามทีนัดหมายและแจ ้งและขอยืนยันประเด็นข ้อสังเกต
ทีตรวจพบกับผู ้ยืนคําขอด ้วยวาจา - จนท.
พิจารณาความครบถ ้วนและถูกต ้องของประเด็นข ้อสังเกตทีตรวจ
พบ
และนํ าส่งประเด็นข ้อสังเกตให ้แก่ผู ้ยืนคําขอเป็ นลายลักษณ์อักษ
รโดยให ้ผู ้ยืนคําขอชีแจงข ้อสังเกตเป็ นลายลักษณ์อักษรตามระย
ะเวลาทีระบุในหนังสือนํ าส่งประเด็นข ้อสังเกตซึงไม่น ้อยกว่า 14
วันแต่ไม่เกิน 21 วัน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การพิจารณาคําขอ - สนง.
ออกหนังสือแจ ้งการเริมพิจารณาคําขอเมือได ้รับคําชีแจงทีเป็ นล
ายลักษณ์อักษรจากผู ้ยืนคําขอ - จนท.
พิจารณาคําชีแจงของผู ้ยืนคําขอและหารือเบืองต ้นกับผู ้บังคับบั
ญชา ฝ่ ายงานสรุปผลการพิจารณาให ้ความเห็นชอบและเสนอต่อผู ้มีอํา
นาจพิจารณาตามลําดับขันเพือลงนามในหนั งสือแจ ้งผล

้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์

179 วัน

สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์

59 วัน

สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์

ลําด ับ

4)

ขนตอน
ั
(หมายเหตุ: (เพือให ้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
สนง. อาจนํ าข ้อมูลหรือข ้อเท็จจริง
เข ้าหารือคณะทีปรึกษาด ้านการสอบบัญชีเกียวกับการควบคุมคุ
ณภาพงานสอบบัญชีเพือขอความคิดเห็นจากคณะทีปรึกษาฯดัง
กล่าว ภายหลังการให ้ความคิดเห็นของคณะทีปรึกษาฯ
หากสนง.
ยังคงเห็นว่าผู ้ยืนคําขอเข ้าข่ายมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตามทีประก
าศกําหนด สนง. อาจแจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอโต ้แย ้ง แสดงหลักฐาน
(right to be heard)
ได ้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอทีจะดําเนินการ ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในหนั งสือแจ ้งผล
(หมายเหตุ: (โดยเลขาธิการหรือผู ้รับมอบอํานาจ))

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

1 วัน

สํานั กงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
หน ังสือเดินทาง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต ้องโดยผู ้ยืนคําขอ)
2)
หน ังสือร ับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ุคคลหรือเอกสารการจ ัดตงคณะ
ั
บุคคลของสําน ักงานสอบบ ัญชีทผู
ี ย
้ นคํ
ื าขอส ังก ัดและบ ัญชีรายชือ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
(ลงนามรับรองความถูกต ้องทุกหน ้าโดยหัวหน ้าสํานักงานสอบบัญชีและผู ้
มีอํานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชี)
3)
หน ังสือร ับรองของผูย
้ นคํ
ื าขอ
ตามแบบฟอร์มทีเผยแพร่ไว้บนเว็ บไซต์ของสํานก
ั งาน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงลายมือชือผู ้ยืนคําขอ)
4)
ลงลายมือชือผูย
้ นคํ
ื าขอ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงลายมือชือผู ้ยืนคําขอ)
5)
หน ังสือร ับรองของห ัวหน้าสําน ักงานสอบบ ัญชี
ตามแบบฟอร์มทีเผยแพร่ไว้บนเว็ บไซต์ของสํานก
ั งาน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ลงลายมือชือรับรองความถูกต ้องทุกหน ้าโดยหัวหน ้าสํานั กงานสอบบัญ
ชีและผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชีและประทับตราสํานักง
านสอบบัญชีทุกหน ้า )
6)
งบการเงิน 3 ปี ล่าสุด หรือบ ัญชีกําไรขาดทุน 3
ปี ล่าสุดในกรณีทส
ี ําน ักงานสอบบ ัญชีจ ัดตงในล
ั
ักษณะคณะบุคคล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
(ลงลายมือชือรับรองความถูกต ้องทุกหน ้าโดยหัวหน ้าสํานั กงานสอบบัญ

้
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หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการกงสุล

-

-

-

-

-

ลําด ับ

7)

8)

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ชีและผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชีและประทับตราสํานักง
านสอบบัญชีทุกหน ้า)
แบบประว ัติและรายละเอียดทีเกียวข้องของสําน ักงานสอบบ ัญชี
ตามแบบฟอร์มทีเผยแพร่ไว้บนเว็ บไซต์ของสํานก
ั งาน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ลงลายมือชือรับรองความถูกต ้องทุกหน ้าโดยหัวหน ้าสํานั กงานสอบบัญ
ชีและผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันสํานักงานสอบบัญชีและประทับตราสํานักง
านสอบบัญชีทุกหน ้า )
หน ังสือร ับรองและยินยอมของสําน ักงานสอบบ ัญชี (แบบ 61-2F)
ตามแบบฟอร์มทีเผยแพร่ไว้บนเว็ บไซต์ของสํานก
ั งาน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ลงลายมือชือโดยหัวหน ้าสํานั กงานสอบบัญชีและผู ้มีอํานาจลงนามผูกพั
นสํานั กงานสอบบัญชี)
ผลการตรวจกระดาษทําการและระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบ ัญ
ึ ัดทําโดยหน่วยงานกําก ับดูแลผูส
ชีซงจ
้ อบบ ัญชีตา
่ งประเทศ
หน่วยงานทีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบ ัญชีในต่างประเ
ทศ สําน ักงานเครือข่าย
และหน่วยงานตรวจสอบภายในสําน ักงานสอบบ ัญชี
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ถ ้ามี
- ลงนามรับรองความถูกต ้องโดยผู ้ยืนคําขอ)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบ ัญชีในต่างประเทศ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต ้องโดยผู ้ยืนคําขอ)
หล ักฐานการขึนทะเบียนก ับหน่วยงานอิสระทีทําหน้าทีกําก ับดูแลผู ้
สอบบ ัญชีตา่ งประเทศ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ถ ้ามี
- ลงนามรับรองความถูกต ้องโดยผู ้ยืนคําขอ)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมคําขอความเห็นชอบเป็นผูส
้ อบบ ัญชีตา
่ งประเทศ
(หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมคําขอ
ผู ้ยืนคําขอจะต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจากการทีเจ ้าหน ้าทีของสํา
นักงานเดินทางไปตรวจกระดาษทําการของผู ้ยืนคําขอและตรวจระบบการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีทผู
ี ้ยืนคําขอสังกัด
ณ ทีทําการของผู ้ยืนคําขอ))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2695-9999
(หมายเหตุ: -)

้
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ลําด ับ
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนั กลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
แบบฟอร์มทีเกียวข ้องกับการยืนคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
จัดทํ าทดแทนคูม
่ อ
ื ฉบับเดิม กระบวนงาน 8509 / คูม
่ อ
ื 9008
13/07/2558 10:16 น. เผยแพร่คม
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์แล ้ว KANJANA MANGKAROTHAI
13/07/2558 10:16 น. อนุมัตโิ ดย สํานักงาน ก.พ.ร. แล ้ว KANJANA MANGKAROTHAI
29/06/2558 14:28 น. รออนุมัตข
ิ ันที 2 โดยสํานั กงาน ก.พ.ร. (OPDC) ธวัชชัย เกียรติกวานกุล
29/06/2558 14:14 น. รออนุมัตข
ิ นที
ั
1 โดยหัวหน ้าหน่วยงาน (Reviewer) วราภรณ์ ตันติยุทธ
26/06/2558 15:16 น. คู่มอ
ื ประชาชนอยูร่ ะหว่างการจัดทํา / แก ้ไข (User) วราภรณ์ ตันติยุทธ
17/06/2558 14:19 น. สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI
ประเด็นแก ้ไขตามทีประชุมวันที 17 มิ.ย. 58
21/05/2558 17:45 น. รออนุมัตข
ิ ันที 2 โดยสํานั กงาน ก.พ.ร. (OPDC) ธวัชชัย เกียรติกวานกุล
21/05/2558 16:38 น. รออนุมัตข
ิ ันที 1 โดยหัวหน ้าหน่วยงาน (Reviewer) วราภรณ์ ตันติยุทธ
Infographic
ลําด ับ

ไม่มข
ี ้อมูล

ชือ

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขอความเห็นชอบเป็ นผู ้สอบบัญชีตา่ งประเทศ (กรณีทวไป)
ั
[N]
ชือเรียกทวไป:
ั
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)ประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สช. 30/2558 เรือง
การให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชีตา่ งประเทศ ลงวันที 9 เมษายน 2558

้
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2)พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ.2535
ระด ับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สช. 30/2558 เรือง
การให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชีตา่ งประเทศ ข ้อ 9
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 240.0 วัน
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: [สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน] การขอความเห็นชอบเป็ นผู ้สอบบัญชีตา่ งประเทศ (กรณีทัวไป) AS
01/04/2559 09:29
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 09/05/2559

้
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