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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เร่ือง  การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินยั  พ.ศ. 2543 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (17) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
   

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  2543  เปนตนไป  
   
ขอ 2 ในขอบังคับนี้  
“ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
“ผูจัดการ” หมายความวา  ผูจัดการตลาดหลักทรัพย 
“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกของตลาดหลักทรัพย 
“คณะอนุกรรมการวินัย” หมายความวา  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งให 

ทําหนาท่ีพิจารณาความผิดของบุคคลท่ีฝาฝนหรือมีสวนเกี่ยวของในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  
และลงโทษบุคคลดังกลาว 
  “เลขานุการ”  หมายความวา เลขานุการของคณะอนุกรรมการวินัย 
 
  ขอ  3 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วินัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับนี้  

 
*ขอ 4 ใหคณะอนุกรรมการวินัยตามขอ 3 คณะหนึ่งประกอบดวยอนุกรรมการวินัย

จํานวน 5 คน โดยในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย 1 คน ผูมีความรูและ
ประสบการณในกิจการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจการเงินเปนอยางดี 1 คน ผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย 1 คน  และผูจัดการหรือผูบริหารท่ีมีตําแหนงไมนอยกวาผูชวยผูจัดการซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูจัดการ 1 คน 

(*ความในขอ 4 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมตอไปนี้แทน โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547) 
 
  ขอ 5 นอกจากผูจัดการ ใหอนุกรรมการวินัยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

ในกรณี ท่ีอนุกรรมการวินัยพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหคณะกรรมการแตงตั้ ง
อนุกรรมการวินัยข้ึนใหม ในระหวางที่ยังไมไดมีการแตงตั้งอนุกรรมการวินัยข้ึนใหม  ใหอนุกรรมการวินัย
ซึ่งพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาอนุกรรมการวินัยซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขา
รับหนาท่ี 
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 ขอ 6 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  อนุกรรมการวินัยพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะกรรมการมีมติใหออก 
 (4) เปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ 4 

   ในกรณีท่ีอนุกรรมการวินัยพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
บุคคลอื่นเปนอนุกรรมการวินัยแทน และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของอนุกรรมการวินัยซึ่งตนแทน 

 
ขอ 7 ใหคณะอนุกรรมการวินัยเลือกอนุกรรมการวินัยคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการ

วินัย 
 
ขอ 8 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการวินัย ตองมีอนุกรรมการวินัยมาประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการวินัยท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมของคณะอนุกรรมการวินัย ถาประธานอนุกรรมการวินัยไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานใหรองประธานทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม ถาไมมีรอง
ประธานหรือมีแตไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอนุกรรมการวินัยที่มาประชุมเลือก
อนุกรรมการวินัยคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการวินยัคนหนึ่งใหมีเสียงหนึง่
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ข้ึนอีกเสยีงหนึ่งเปนเสยีงช้ีขาด 

 
ขอ 9 ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน  การประชุมของคณะอนุกรรมการวินัย

อาจใชวิธีการท่ีอนุกรรมการวินัยทุกคนลงมติโดยการลงลายมือช่ือไวในเอกสารซึ่งแสดงถึงมตินั้นแลว
แทนก็ได  และการวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนไปตามขอ 8 วรรคสาม  แตทั้งนี้ วิธีการประชุมดังกลาวมิให
นํามาใชกับการประชุมเพื่อลงมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือไมหรือเพื่อกําหนดอัตราโทษ 

 
ขอ 10 อนุกรรมการวินัยผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา  หามมิใหเขารวม

พิจารณาในเรื่องนั้น 
 
ขอ 11 ใหคณะอนุกรรมการวินัยมีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝาฝน

หรือมีสวนเกี่ยวของในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ยกเวนการพิจารณาความผิดและสั่ง
ลงโทษ ดังตอไปนี้ 

(1) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  
(2) การสั่งหามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเขาทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว   
(3) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ 
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  *(4) - 
(5) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 
(*ยกเลิกความในขอ ( 4) ของขอ 11 โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549) 
 
ขอ 12 ใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานของตลาดหลักทรัพยคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 

โดยเปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน 
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอคณะอนุกรรมการวินัย ตลอดจนดําเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
ขอ 13 เมื่อปรากฏขอกลาวหาหรือขอสงสัยท่ีอาจเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือมีสวน

เกี่ยวของในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ใหเลขานุการพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวหากเห็นวา
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏมีมูล ใหเลขานุการรวบรวมขอเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และจัดทําความเห็น
พรอมดวยเหตุผลและขอกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอตอคณะอนุกรรมการวินัย  และแจงขอกลาวหาเปน
หนังสือใหบุคคลที่ถูกกลาวหาทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏไมมีมูล ใหเลขานุการมีอํานาจสั่งใหยุติเรื่อง และ
รายงานตอคณะอนุกรรมการวินัยทราบ  แตท้ังนี้ หากคณะอนุกรรมการวินัยเห็นสมควร อาจสั่งไมยุติเรื่อง  
และใหเลขานุการดําเนินการตอไปตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ 14 คํากลาวหาตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) ช่ือและที่อยูของผูแจงขอกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
(2) การกระทํา ท่ี เปนเหตุในการกลาวหา  พรอมท้ังขอ เท็จจริงหรือ

พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 
(3) อางบทบัญญัติในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยซึ่งกําหนดวาการ

กระทําเชนนั้นเปนความผิด และ 
(4) ระยะเวลาในการแกขอกลาวหา 

 
ขอ 15 ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามขอบังคับนี้  ผูถูกกลาวหาจะดําเนินการทั้ง

ปวงดวยตนเองหรืออาจทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนก็ได 
 
ขอ 16 ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แตท้ังนี้

ตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนตามควรแกกรณี    
การชี้แจงตามวรรคหนึ่งตองทําเปนหนังสือ  ยกเวนคณะอนุกรรมการวินัยอนุญาตให 

ช้ีแจงดวยวาจาตอหนาคณะอนุกรรมการวินัย 
ในกรณีการชี้แจงดวยวาจาตามวรรคสอง ใหเลขานุการจดบันทึกการชี้แจงและใหผูถูก

กลาวหาลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
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ขอ 17 ผูถูกกลาวหาตองยื่นคําแกขอกลาวหาตอคณะอนุกรรมการวินัยภายใน 15 
วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงขอกลาวหา 
  คําแกขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูถูกกลาวหาหรือผูรับ
มอบอํานาจแลวแตกรณี โดยระบุการกระทําอันเปนเหตุใหตองแกขอกลาวหา ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและ
เหตุผลท่ีเปนขอโตแยงวาไมเห็นดวยกับขอกลาวหาในเรื่องใด  
  บรรดาเอกสารหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีถูกกลาวหา ซึ่งผูถูกกลาวหาเห็นวา
อาจเปนประโยชนตอการพิจารณา  ใหผูถูกกลาวหาแนบเอกสารหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับคําแกขอกลาวหา
ดวย 
 

ขอ 18 การยื่นคําแกขอกลาวหาตามขอ 17  ใหยื่นไดท่ีเลขานุการหรืออาจสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได  

ในกรณีการยื่นคําแกขอกลาวหาโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวา
วันที่เจาพนักงานไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสือแกขอกลาวหาเปนวันยื่นคําแกขอ
กลาวหา 
   
  ขอ 19 เมื่อเลขานุการรับคําแกขอกลาวหาแลว ใหออกใบรับคําแกขอกลาวหา หรือมี
หนังสือแจงการรับคําแกขอกลาวหาใหผูยื่นคําแกขอกลาวหาทราบ แลวแตกรณี 
  ใบรับคําแกขอกลาวหาหรือหนังสือแจงการรับคําแกขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ตองมี
ขอความแสดงถึงวัน เดือน ป ท่ีรับคําแกขอกลาวหา  และชื่อผูยื่นคําแกขอกลาวหา  
  
  ขอ 20 ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมยื่นคําแกขอกลาวหาภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 17  
ใหเลขานุการรายงานตอคณะอนุกรรมการวินัยทราบ  โดยคณะอนุกรรมการวินัยมีอํานาจพิจารณาความผิด
และวินิจฉัยไปไดโดยไมจําตองรับฟงคําแกขอกลาวหา  

ในกรณีท่ีเลขานุการเห็นวาเปนคําแกขอกลาวหาที่ไมถูกตองหรือมีรายการไมครบถวน
ตามที่กําหนดไว  ใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหาทราบถึงความไมถูกตองหรือรายการที่ไม
ครบถวนดังกลาว โดยแจงกําหนดเวลาใหผูถูกกลาวหาแกไขหรือจัดทําคําแกขอกลาวหามายื่นใหมให
ถูกตองครบถวนภายในเวลาที่กําหนด  

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมแกไขหรือไมจัดทําคําแกขอกลาวหาที่ถูกตองครบถวนมายื่น
ใหมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสองก็ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ แตถาผูถูกกลาวหาไดแกไข
หรือ จัดทําคําแกขอกลาวหาที่ถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง  ใหถือวาผูถูก
กลาวหาไดยื่นคําแกขอกลาวหาภายในเวลาที่กําหนดไวในขอ 17 แลว 

 
ขอ 21 ในกรณีท่ีเลขานุการเห็นวาคําแกขอกลาวหาถูกตองครบถวนตามขอ 17 หรือ

ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาไมยื ่นคําแกขอกลาวหาตามขอ 20 ใหเลขานุการจัดทําความเห็นพรอมดวย
เหตุผลและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เสนอตอคณะอนุกรรมการวินัยโดยไมชักชา 
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  ขอ 22 ในการพิจารณาความผิด ใหคณะอนุกรรมการวินัยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่เริ่มการพิจารณาความผิดนั้นครั้งแรก 

ในระหวางการพิจารณาความผิด คณะอนุกรรมการวินัยอาจสั่งใหเลขานุการทําหนังสือ
เรียกใหผูถูกกลาวหามาพบเพื่อสอบถามหรือใหสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือช้ีแจงขอเท็จจริงอัน
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาเพิ่มเติมภายในเวลาที่กําหนด หรืออาจเรียกใหหนวยงานภายในของตลาดหลักทรัพยท่ี
เกี่ยวของกับการแจงขอกลาวหานั้นสงเอกสารหลักฐานหรือช้ีแจงเพิ่มเติม 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  มิใหนับรวมระยะเวลาตั้งแตวันที่คณะอนุกรรมการ
วินัยมีคําสั่งตามวรรคสองจนถึงวันที่คณะอนุกรรมการวินัยไดรับเอกสารหลักฐานหรือคําชี้แจงโดย
ครบถวน 
   

ขอ 23 กํ าหนดระยะเวลาเกี่ ยวกับกระบวนการพิ จารณาตามขอบั งคับนี้  ให
คณะอนุกรรมการวินัยมีอํานาจขยายเวลาออกไปไดตามสมควร  

 
ขอ 24 ในการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  คณะอนุกรรมการวินัยอาจพิจารณาออก

คําสั่งตามความเห็นของเลขานุการหรืออาจมีคําสั่งเปนอยางอื่นก็ได  
 
ขอ 25 เมื่อคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษเสร็จสิ้นแลว ให

เลขานุการมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบโดยไมชักชา โดยตองมีรายการอยางนอย
ดังตอไปนี้                     

(1) ช่ือและที่อยูของผูถูกกลาวหา 
(2) เหตุและขอเท็จจริงของการกลาวหา 
(3) เนื้อหาและเหตุผลของคําสั่ง 
(4) ผลบังคับของคําสั่ง 

  ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการวินัยมีคําสั่งลงโทษ ใหเลขานุการรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบดวย 
  ประกาศ ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2543 

 
(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาออน 

 
(นายอมเรศ   ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 

 


