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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2543 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (17) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  2543  เปนตนไป             
 

ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การอุทธรณคําสั่งของตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลงวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 

ขอ 3 ในขอบังคับนี้  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 
“ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการตลาดหลักทรัพย 
*”คณะอนุกรรมการบริหาร”    -  
“คณะอนุกรรมการวินัย”    - 
(*ยกเลิกบทนิยามคําวา “คณะอนุกรรมการบริหาร” และ “คณะอนุกรรมการวินัย” โดยขอบังคับ

ตลาดหล ักทร ัพย แห งประเทศไทย  เ รื ่อง  การพ ิจารณาและว ิน ิจฉ ัยอ ุทธรณ (ฉบับที ่ 2 )  พ .ศ . 2545 ลงวันที่                        

11 มกราคม 2545) 
*“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งเพื่อ

ดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(*เพิ่มบทนิยามคําวา “คณะอนุกรรมการ” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง     

การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545) 
“คณะกรรมการอุทธรณ” หมายความวา  คณะกรรมการที่ทําหนาท่ีพิจารณาและวินิจฉัย

อุทธรณคําสั่งลงโทษ 
*“คําสั ่งลงโทษ”   หมายความวา    หมายความวา คําสั่งของคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย คําสั่งของผูจัดการ และคําสั่งของคณะอนุกรรมการ ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล
หรือท่ีมีผลเปนการลงโทษบุคคลอันเนื่องมาจากการฝาฝนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
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(*ยกเลิกบทนิยามคําวา “คําสั่งลงโทษ” เดิมและใชความใหมนี้แทน  โดยขอบังคับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549) 
“ผูอุทธรณ” หมายความวา บุคคลผูถูกลงโทษซึ่งไดโตแยงคําสั่งลงโทษนั้นและไดยื่น

อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ 
“เลขานุการ”  หมายความวา  เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ  
 
ขอ 4 ในการพิจารณาอุทธรณ  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยดวยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอุทธรณ
จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ซึ่งในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ
สูงดานกฎหมาย ดานการบัญชีและการเงิน และดานธุรกิจหลักทรัพย ดานละ1 คน เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตาม
ขอบังคับนี้ 

กรรมการอุทธรณตองไมเปนบุคคลเดียวกับผูออกคําสั่งลงโทษ 
 
ขอ 5 ใหกรรมการอุทธรณมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
ในกรณีท่ีกรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งกรรมการอุทธรณข้ึนใหม ในระหวางที่ยัง
ไมไดมีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณข้ึนใหม ใหกรรมการอุทธรณซึ่งพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการอุทธรณซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

 
ขอ 6 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีมติใหออก 
(4) เปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ 4  

ในกรณีท่ีกรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแตงตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการอุทธรณแทน 
และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการอุทธรณ
ซึ่งตนแทน 

 
ขอ 7 ใหคณะกรรมการอุทธรณเลือกกรรมการอุทธรณคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการอุทธรณ 
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ขอ 8 ในการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ ตองมีกรรมการอุทธรณมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอุทธรณท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 
ในการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ ถาประธานกรรมการอุทธรณไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานใหรองประธานทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม ถาไมมีรอง
ประธานหรือมีแตไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการอุทธรณท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการอุทธรณคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการอุทธรณคนหนึ่งใหมเีสยีงหนึง่
ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 
ขอ  9 ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน   การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณตาม

ขอ 8  อาจใชวิธีการท่ีกรรมการอุทธรณทุกคนลงมติโดยการลงลายมือช่ือไวในเอกสารซึ่งแสดงถึงมตินั้น
แลวแทนก็ได  และการวินิจฉัยช้ีขาดใหเปนไปตามความในขอ 8 วรรคสาม  แตท้ังนี้ วิธีการประชุม
ดังกลาวมิใหนํามาใชกับการประชุมเพื่อลงมติท่ีเปนการลงโทษหรือเพิ่มโทษแกผูอุทธรณ  

 
ขอ 10 กรรมการอุทธรณผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา หามมิใหเขารวม

พิจารณาในเรื่องนั้น 
 
ขอ 11 ใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานของตลาดหลักทรัพยคนหนึ่งทําหนาท่ีเปน

เลขานุการ โดยเปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอคณะกรรมการอุทธรณ ตลอดจนดําเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ 

 
ขอ 12 การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ผูถูกลงโทษจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรืออาจ

ทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนก็ได 
 
ขอ 13 ผูถูกลงโทษมีสิทธิโตแยงคําสั่งลงโทษโดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ

อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งลงโทษ 
อุทธรณตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูอุทธรณหรือผูรับมอบอํานาจ

แลวแตกรณี โดยระบุคําสั่งลงโทษอันเปนเหตุใหตองอุทธรณ ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีเปน  
ขอโตแยงวาไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษในเรื่องใด 

บรรดาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีอุทธรณซึ่งผูอุทธรณกลาวอาง
ประกอบขอโตแยงหรือเห็นวาอาจเปนประโยชนตอการพิจารณาอุทธรณ  ใหผูอุทธรณแนบเอกสาร
หลักฐานดังกลาวมาพรอมกับอุทธรณดวย 
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ขอ 14 การยื่นอุทธรณตามขอ 13 ใหยื่นไดท่ีเลขานุการ เมื่อเลขานุการไดรับอุทธรณ
แลว ใหออกใบรับอุทธรณแกผูอุทธรณ โดยใบรับอุทธรณนั้นอยางนอยตองมีขอความแสดงถึงวัน เดือน ป 
ท่ีรับอุทธรณ และชื่อผูอุทธรณ 

 
ขอ 15  ในกรณีท่ีเปนการยื่นอุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลาตามขอ 13 ไปแลว ให

เลขานุการสั่งจําหนายอุทธรณดังกลาว โดยรายงานใหคณะกรรมการอุทธรณทราบและมีหนังสือแจงให    
ผูอุทธรณนั้นทราบดวย 

ในกรณีท่ีเลขานุการเห็นวา คําอุทธรณเปนอุทธรณท่ีไมถูกตองหรือมีรายการไมครบถวน
ตามที่กําหนดไว ใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบถึงความไมถูกตองหรือรายการที่ไมครบถวน
ดังกลาว โดยแจงกําหนดเวลาใหผูอุทธรณแกไขหรือจัดทําอุทธรณท่ีถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายในเวลา        
ท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมแกไขหรือไมจัดทําอุทธรณท่ีถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายใน
เวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ แตถาผูอุทธรณไดแกไขหรือจัดทํา
อุทธรณท่ีถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหถือวาผูอุทธรณไดยื่นอุทธรณ
ภายในเวลาที่กําหนดไวในขอ 13 แลว 

 
ขอ 16    ในกรณีท่ีเลขานุการเห็นวา คําอุทธรณเปนอุทธรณท่ีถูกตองครบถวนตามขอ 13  

ใหเลขานุการจัดทําความเห็นพรอมดวยเหตุผลและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เสนอตอคณะกรรมการอุทธรณ
โดยไมชักชา 

 
ขอ 17 ในการพิจารณาอุทธรณ  ใหคณะกรรมการอุทธรณดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เริ่มการพิจารณาอุทธรณนั้นครั้งแรก 
ในระหวางการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการอุทธรณอาจสั่งใหเลขานุการทําหนังสือ

เรียกใหผูอุทธรณมาพบเพื่อสอบถาม หรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือช้ีแจงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอุทธรณเพิ่มเติมภายในเวลาที่กําหนด หรืออาจเรียกใหหนวยงานภายในของตลาดหลักทรัพยท่ี
เกี่ยวของกับคําสั่งลงโทษสงเอกสารหลักฐานหรือช้ีแจงเพิ่มเติม 

การช้ีแจงตามวรรคสองตองทําเปนหนังสือ เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการอุทธรณ
อนุญาตใหช้ีแจงดวยวาจาตอหนาคณะกรรมการอุทธรณ 

ในกรณีการชี้แจงดวยวาจาตามวรรคสาม  ใหเลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและให       
ผูช้ีแจงลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวมระยะเวลาตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
อุทธรณมีคําสั่งตามวรรคสอง จนถึงวันที่คณะกรรมการอุทธรณไดรับเอกสารหลักฐานหรือคําช้ีแจง
เพิ่มเติมโดยครบถวน 
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ขอ 18 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาแลวเสร็จ ใหเลขานุการจัดทําบันทึก
ความเห็นพรอมดวยเหตุผลของคณะกรรมการอุทธรณ เสนอตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยพิจารณา 
สั่งการตอไป 

ในการพิจารณาสั่งการ หากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยพิจารณาสั่งการตางไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตองใหเหตุผลประกอบการ                 
สั่งการนั้นดวย 

การพิจารณาสั่งการขางตนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใหเปนที่สุด 
 
ขอ 19 เมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นแลว  ใหตลาด

หลักทรัพยมีหนังสือแจงผลการพิจารณาสั่งการดังกลาวใหผูอุทธรณทราบพรอมดวยเหตุผลประกอบการสั่งการ
โดยไมชักชา 

 
ขอ 20 การยื่นอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ  แตผูอุทธรณ

อาจยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษดังกลาวมาพรอมกับการยื่นอุทธรณได  โดยในคําขอนั้นตอง
แสดงเหตุผลท่ีขอใหคณะกรรมการอุทธรณทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษพรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือ
แจงคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษมาดวย 

เมื่อมีการยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษโดยถูกตอง  ใหเลขานุการพิจารณา     
คําขอดังกลาวเปนการดวน และทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการอุทธรณโดยไมชักชา 

 
ขอ 21 ในกรณีที ่คณะกรรมการอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีที่มีความ

จําเปนรีบดวนและคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร จะสั่งการใหทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งลงโทษดังกลาวท้ังหมดหรือบางสวน โดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใดๆ ตามที่จําเปน
ดวยก็ได และใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณ ผูออกคําสั่งลงโทษ และหนวยงานภายในตลาด
หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของกับคําสั่งลงโทษนั้นทราบดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณพิจารณาแลวเห็นควรสั่งการไมใหทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งลงโทษ ใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบโดยไมชักชา 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 22 ในกรณีเปนคําสั่งลงโทษตามความหมายของขอบังคับนี้ หรือเปนคําสั่งลงโทษ

ของคณะอนุกรรมการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงโทษสมาชิก ผูบริหาร ผูรับอนุญาต 
และพนักงานของสมาชิก  และการเปดเผยการลงโทษ  หรือเปนคําสั่งลงโทษของคณะอนุกรรมการ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณสมาชิก ท่ีมีข้ึนกอนวันที่
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ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับและเปนคําสั่งลงโทษที่ผูถูกลงโทษไมเคยยื่นอุทธรณตอตลาดหลักทรัพยมากอน  
การอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

 
ขอ 23 การอุทธรณคําสั่งลงโทษตามความหมายของขอบังคับนี้ หรือคําสั่งลงโทษของ

คณะอนุกรรมการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงโทษสมาชิก ผูบริหาร ผูรับอนุญาต 
และพนักงานของสมาชิก  และการเปดเผยการลงโทษ  หรือคําสั่งลงโทษของคณะอนุกรรมการตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณสมาชิก ท่ีไดยื่นตอตลาดหลักทรัพย
ไวแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับแตยังมิไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว ใหถือวาการอุทธรณนั้น
เปนการอุทธรณ คําสั่งลงโทษที่ไดยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 13 แหง
ขอบังคับนี้แลว และใหเริ่มดําเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตั้งแตการออกใบรับอุทธรณใหแก
ผูอุทธรณเปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2543 

 
(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาออน 

 
(นายอมเรศ ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 


