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900-1 

ขอบังคับ 
หมวด 900 การพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ 

 
901 การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ             
 ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับนี้ 
 
902 องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ  

ในการพิจารณาอุทธรณ  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยกรรมการอุทธรณผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ซึ่งในจํานวนนี้อยาง
นอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณสูงดานกฎหมาย  ดานบัญชีและการเงิน และดานธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ดานละ 1 คน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคําอุทธรณตอคณะกรรมการ ท้ังนี้ 
กรรมการอุทธรณตองไมเปนบุคคลเดียวกับผูออกคําสั่งลงโทษ 
 
903 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอุทธรณ 

ใหกรรมการอุทธรณมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 2 
วาระ 

ในกรณีท่ีกรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการ
อุทธรณข้ึนใหม ในระหวางที่ยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณข้ึนใหม ใหกรรมการอุทธรณซึ่งพน
จากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการอุทธรณซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขา
รับหนาท่ี 

 
904 การพนจากวาระของกรรมการอุทธรณ  

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการมีมติใหออก 
(4) เปนผูขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 902 
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900-2 

ในกรณีท่ีกรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่น
เปนกรรมการอุทธรณแทน และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการอุทธรณซึ่งตนแทน 

 
905 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณ 
 ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับคํา
อุทธรณตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ พิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ พิจารณา
และสั่งการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดอนุพันธ รวมตลอดถึงการปฏิบัติอื่นใดที่จําเปน
ตอกระบวนการพิจารณาอุทธรณ  
 
906 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ 

*ใหคณะกรรมการอุทธรณเลือกกรรมการอุทธรณคนหนึ่งเปนประธานกรรมการอุทธรณ 
ในการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ ตองมีกรรมการอทุธรณมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่ง

ของจํานวนกรรมการอุทธรณท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการอุทธรณไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธาน

ทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานหรือมีแตไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได   
ใหกรรมการอุทธรณท่ีมาประชุมเลือกกรรมการอุทธรณคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการอุทธรณคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน   การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณอาจใชวิธีการที่
กรรมการอุทธรณทุกคนลงมติโดยการลงลายมือช่ือไวในเอกสารซึ่งแสดงถึงมตินั้นแลวแทนก็ได  และ
การวินิจฉัยช้ีขาดใหเปนไปตามความในวรรคสี่  แตท้ังนี้ วิธีการประชุมดังกลาวมิใหนํามาใชกับการ
ประชุมเพื่อลงมติท่ีเปนการลงโทษหรือเพิ่มโทษแกผูอุทธรณ 
 กรรมการอุทธรณผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวมพิจารณาในเรื่องนั้น 
 (*ความในวรรคแรกของขอ 906 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยขอบังคับของตลาดอนุพันธ 
หมวด 900 การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ เร่ือง การประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2550) 
 
*907 การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการอุทธรณ ใหตลาดอนุพันธจดัใหมี
เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
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900-3 

ท่ีเกี่ยวของ ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอคณะกรรมการอุทธรณ 
ตลอดจนดําเนนิการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

(*ความในหลักเกณฑ 907 เดิมถกูยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทนโดยขอบังคับ บรษิัทตลาดอนพุันธ (ประเทศ
ไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที ่14 กรกฎาคม  2552 ซ่ึงมีผลใชบังคับวนัที่ 14 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป) 

 

908 การยื่นอุทธรณ 
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ผูถูกลงโทษจะดําเนินการท้ังปวงดวยตนเองหรืออาจทําหนังสือมอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนก็ได โดยผูถูกลงโทษมีสิทธิโตแยงคําสั่งลงโทษตอคณะกรรมการโดย
ยื่นอุทธรณผานคณะกรรมการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งลงโทษ 

อุทธรณตามวรรคหนึ่งตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูอุทธรณหรือผูรับมอบอํานาจแลวแต
กรณี โดยระบุคําสั่งลงโทษอันเปนเหตุใหตองอุทธรณ ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีเปนขอโตแยง
วาไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษในเรื่องใด 

บรรดาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อุทธรณซึ่งผูอุทธรณกลาวอางประกอบ
ขอโตแยงหรือเห็นวาอาจเปนประโยชนตอการพิจารณาอุทธรณ  ใหผูอุทธรณแนบเอกสารหลักฐาน
ดังกลาวมาพรอมกับอุทธรณดวย 

 
909 อํานาจหนาที่ของเลขานุการในการรบัอทุธรณ 

การยื่นอุทธรณตามหลักเกณฑ 908 ใหยื่นไดท่ีเลขานุการ เมื่อเลขานุการไดรับอุทธรณแลว ให
ออกใบรับอุทธรณแกผูอุทธรณ โดยใบรับอุทธรณนั้นอยางนอยตองมีขอความแสดงถึงวัน เดือน ป ท่ีรับ
อุทธรณ และชื่อผูอุทธรณ 

ในกรณีท่ีเปนการยื่นอุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลาตามหลักเกณฑ 908 วรรคหนึ่งไปแลว ให
เลขานุการสั่งจําหนายอุทธรณดังกลาว โดยรายงานใหคณะกรรมการอุทธรณทราบและมีหนังสือแจงให
ผูอุทธรณนั้นทราบดวย 

ในกรณีท่ีเลขานุการเห็นวาคําอุทธรณเปนอุทธรณท่ีไมถูกตองหรือมีรายการไมครบถวนตามที่
กําหนดไว ใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบถึงความไมถูกตองหรือรายการที่ไมครบถวนดังกลาว 
โดยแจงกําหนดเวลาใหผูอุทธรณแกไขหรือจัดทําอุทธรณท่ีถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมแกไขหรือไมจัดทําอุทธรณท่ีถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายในเวลาที่
กําหนดตามวรรคสาม  ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ แตถาผู อ ุทธรณไดแกไขหรือจัดทํา
อุทธรณท่ีถูกตองครบถวนมายื่นใหมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหถือวาผูอุทธรณไดยื่น
อุทธรณภายในเวลาที่กําหนดไวตามหลักเกณฑ 908 วรรคหนึ่ง แลว 
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900-4 

ในกรณีท่ีเลขานุการเห็นวาคําอุทธรณเปนอุทธรณท่ีถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ 908 ให
เลขานุการจัดทําความเห็นพรอมดวยเหตุผลและขอกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการอุทธรณ
โดยไมชักชา 

ใหเลขานุการทําหนาท่ีเปนเลขานุการของที่ประชุมหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นทําหนาท่ีแทน 
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900-5 

910 การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณ 
ในการพิจารณาอุทธรณ  ใหคณะกรรมการอุทธรณดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต

วันที่ไดรับอุทธรณ 
ในระหวางการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการอุทธรณอาจสั่งใหเลขานุการทําหนังสือเรียกให

ผูอุทธรณมาพบเพื่อสอบถาม หรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือช้ีแจงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อุทธรณเพิ่มเติมภายในเวลาที่กําหนด หรืออาจเรียกใหหนวยงานภายในของตลาดอนุพันธท่ีเกี่ยวของกับ
คําสั่งลงโทษสงเอกสารหลักฐานหรือช้ีแจงเพิ่มเติม 

การชี้แจงตามวรรคสองตองทําเปนหนังสือ เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการอุทธรณอนุญาตให
ช้ีแจงดวยวาจาตอหนาคณะกรรมการอุทธรณ 

ในกรณีการชี้แจงดวยวาจาตามวรรคสาม  ใหเลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและใหผูช้ีแจงลง
ช่ือไวเปนหลักฐาน 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวมระยะเวลาตั้งแตวันที่คณะกรรมการอุทธรณมีคําสั่ง
ตามวรรคสอง จนถึงวันท่ีคณะกรรมการอุทธรณไดรับเอกสารหลักฐานหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติมโดยครบถวน 
 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาแลวเสร็จ ใหเลขานุการจัดทําบันทึกความเห็นพรอมดวย
เหตุผลของคณะกรรมการอุทธรณเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการตอไป 
 
911 ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาสั่งการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานความเห็น
ของคณะกรรมการอุทธรณ เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ใหขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลานั้น 

หากคณะกรรมการพิจารณาสั่ งการตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ  
คณะกรรมการตองใหเหตุผลประกอบการสั่งการนั้นดวย 

การพิจารณาสั่งการขางตนของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

912 การแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นแลว  ใหตลาดอนุพันธมีหนังสือแจงผลการพิจารณาสั่ง

การดังกลาวพรอมเหตุผลใหผูอุทธรณและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 
 

913 การยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ 
การยื่นอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ  โดยผูอุทธรณอาจยื่นคําขอทุเลา

การบังคับตามคําสั่งลงโทษดังกลาวตอคณะกรรมการผานคณะกรรมการอุทธรณมาพรอมกับการยื่น



ขอบังคับของตลาดอนุพันธ หมวด 900 การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)  24 กุมภาพันธ 2549  
 

900-6 

อุทธรณได  โดยในคําขอนั้นตองแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ
พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือแจงคําสั่งการลงโทษมาดวย 

เมื่อมีการยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษโดยถูกตอง  ใหเลขานุการพิจารณาคําขอ
ดังกลาวเปนการดวน และทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการอุทธรณโดยไมชักชา 

 
914 การพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนและคําขอ
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร
โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่จําเปนดวยก็ได และใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณ ผูออกคําสั่ง
ลงโทษ สํานักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานภายในตลาดอนุพันธท่ีเกี่ยวของกับคําสั่งลงโทษนั้นทราบดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรมีคําสั่งไมใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ 
ใหเลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณและสํานักงาน ก.ล.ต.  ทราบโดยไมชักชา 
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