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*ข้อบังคบั 

หมวด 700 การพจิารณาความผดิ การลงโทษทางวนัิย และวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
 

701 การพจิารณาความผดิ การลงโทษทางวนัิย และวนิิจฉัยอทุธรณ์คาํสั'งลงโทษ 
 ในการพิจารณาความผิดของบุคคลที�ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของศูนยรั์บฝาก 
การลงโทษบุคคลดังกล่าว และการวินิจฉัย อุทธรณ์คําสั�งลงโทษ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั< ง
คณะอนุกรรมการวินยัและคณะกรรมการอุทธรณ์เพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้บงัคบันี<  

ให้คณะอนุกรรมการวินยัและคณะกรรมการอุทธรณ์มีองค์ประกอบตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยซึ์�งใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 

 

702 อาํนาจในการพจิารณาความผดิและลงโทษ 
 คณะอนุกรรมการวินัยและคณะกรรมการอุทธรณ์มีอาํนาจในการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ดงัต่อไปนี<  

(1) พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที�ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของ
ศูนยรั์บฝาก  

(2) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เพื�อเสนอความเห็นเกี�ยวกบัคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื�อ
พิจารณาสั�งการ  

(3) พิจารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งลงโทษ  
(4) พิจารณาและสั�งการอื�นใดเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของศูนย์รับฝาก รวมตลอดถึงการ

ปฏิบติัอื�นใดที�จาํเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิด การลงโทษทางวินยั และการพิจารณาอุทธรณ์ และกรณี
อื�นตามที�คณะกรรมการอนุมติั 
 

 

703 การดําเนินการพจิารณาความผดิและการแก้ข้อกล่าวหา 
703.01 การดาํเนินกระบวนการพจิารณาความผดิ 
 ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิ<นไปโดยเร็ว แต่ทั<งนี< ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถู้ก
กล่าวหาชี< แจงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบคาํชี< แจงของตนตามควรแก่กรณี และเพื�อประโยชน์ในการ
ปฏิบติัหนา้ที�ของคณะอนุกรรมการวินยั ให้ศูนยรั์บฝากจดัให้มีเลขานุการทาํหนา้ที�รวบรวม ขอ้เท็จจริงและ
พยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่อคณะอนุกรรมการ
วินยั ตลอดจนดาํเนินการอื�นใดเพื�อปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี<  
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 เมื�อปรากฏขอ้กล่าวหาหรือขอ้สงสัยที�อาจเชื�อไดว้่ามีการฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการฝ่าฝืน     
ขอ้กาํหนดของศูนย์รับฝาก ให้เลขานุการพิจารณาข้อเท็จจริงดงักล่าวหากเห็นว่าข้อเท็จจริงที�ปรากฏมีมูล ให้
เลขานุการรวบรวมขอ้เทจ็จริง พยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง และจดัทาํความเห็นพร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้กฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินยั และแจง้ขอ้กล่าวหาเป็นหนงัสือใหบุ้คคลที�ถกูกล่าวหาทราบ 

ในกรณีที� เห็นว่าข้อเท็จจริงที�ปรากฏไม่มีมูล ให้เลขานุการมีอาํนาจสั�งให้ยุติเรื� อง และรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการวินยัทราบ แต่ทั<งนี<  หากคณะอนุกรรมการวินยัเห็นสมควรอาจสั�งไม่ยติุเรื�องและใหเ้ลขานุการ
ดาํเนินการต่อไปตามวรรคสอง 
 

703.02 การดาํเนินการแก้ข้อกล่าวหา 
 ผูถู้กกล่าวหาอาจดาํเนินการแก้ขอ้กล่าวหาดว้ยตนเองหรืออาจทาํหนังสือมอบอาํนาจให้บุคคลอื�น
ดาํเนินการแทนก็ได ้โดยยื�นคาํแกข้อ้กล่าวหาเป็นหนงัสือและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ถูก
กล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการวินยัภายในระยะเวลาที�กาํหนดในหนงัสือแจง้ขอ้กล่าวหา  

 
704 การพจิารณาความผดิของคณะอนุกรรมการวนัิย 
 ในการพิจารณาความผิด คณะอนุกรรมการวินยัจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที�
เริ�มการพิจารณาความผิดนั<น 
 คณะอนุกรรมการวินยัอาจสั�งใหเ้ลขานุการ ทาํหนงัสือเรียกใหผู้ถ้กูกล่าวหามาพบเพื�อสอบถามหรือให้
ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ�มเติมหรือชี< แจงขอ้เท็จจริงอนัเกี�ยวกบัเรื�องที�ร้องเรียนเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด
หรืออาจเรียกใหห้น่วยงานภายในของศูนยรั์บฝากที�เกี�ยวขอ้งกบัการแจง้ขอ้กล่าวหานั<นส่งเอกสารหลกัฐานหรือ
ชี<แจงเพิ�มเติม 

ในการออกคาํสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษ คณะอนุกรรมการวินยัอาจพิจารณาออกคาํสั�งตามความเห็น
ของเลขานุการหรืออาจมีคาํสั�งเป็นอยา่งอื�นกไ็ด ้

 
705 หนังสือแจ้งผลการพจิารณา 

เมื�อคณะอนุกรรมการวินยัพิจารณาออกคาํสั �งเกี�ยวกบัการลงโทษเสร็จสิ<นแลว้ ใหเ้ลขานุการมี
หนงัสือแจง้คาํสั�งดงักล่าวใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบโดยไม่ชกัชา้  

ในกรณีที�คณะอนุกรรมการวินยัมีคาํสั�งลงโทษ ใหเ้ลขานุการรายงานใหค้ณะกรรมการและสาํนกังาน 
ก.ล.ต. ทราบดว้ย 
 

706 การยื'นอุทธรณ์ 
ผูถู้กลงโทษอาจโตแ้ยง้คาํสั�งลงโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ดว้ยตนเองหรืออาจทาํหนงัสือมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอื�นดาํเนินการแทนก็ได ้โดยยื�นอุทธรณ์เป็นหนงัสือระบุคาํสั�งลงโทษอนัเป็นเหตุใหต้อ้งอุทธรณ์ 
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ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที� เป็นข้อโต้แยง้ว่าไม่เห็นด้วยกับคาํสั�งลงโทษในเรื� องใดและเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�อุทธรณ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งลงโทษ   

การยื�นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ� ง ให้ยื�นไดที้� เลขานุการ  และหากเลขานุการเห็นว่าคาํอุทธรณ์เป็น
อุทธรณ์ที�ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ให้เลขานุการจดัทาํความเห็นพร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
เสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชกัชา้ 

เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้ศูนยรั์บฝากจดัให้มีเลขานุการทาํ
หนา้ที�รวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอ้เท็จจริงและขอ้
กฎหมายต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลอดจนดาํเนินการอื�นใดเพื�อปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี<  

 

707 การพจิารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอทุธรณ์ 
 ในการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�
ไดรั้บอุทธรณ์ ทั<งนี<  กรรมการที�ทาํหนา้ที�พิจารณาอุทธรณ์ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัผูอ้อกคาํสั�งลงโทษ 

ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์อาจสั�งให้เลขานุการทาํหนังสือเรียกให้ผู ้
อุทธรณ์มาพบเพื�อสอบถามหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ�มเติม หรือชี< แจงขอ้เท็จจริงอนัเกี�ยวกบัเรื�องที�อุทธรณ์
เพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนดหรืออาจเรียกใหห้น่วยงานภายในศูนยรั์บฝากที�เกี�ยวขอ้งกบัคาํสั�งลงโทษส่ง
เอกสารหลกัฐานหรือชี<แจงเพิ�มเติม 

เมื�อคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแลว้เสร็จใหเ้ลขานุการจดัทาํบนัทึกความเห็นพร้อมดว้ยเหตุผล
ของคณะกรรมการอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสั�งการต่อไป 

 

708 การพจิารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการอาจพิจารณาสั�งการต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยคณะกรรมการ

ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบการสั�งการนั<นดว้ย 
การพิจารณาสั�งการขา้งตน้ของคณะกรรมการใหเ้ป็นที�สุด 

 

709 การแจ้งผลการพจิารณาของคณะกรรมการ 
เมื�อคณะกรรมการพิจารณาสั�งการเสร็จสิ<นแลว้ ศูนยรั์บฝากจะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาสั�งการ

ดงักล่าวพร้อมเหตุผลใหผู้อุ้ทธรณ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 
710 การยื'นคาํขอทุเลาการบังคับตามคาํสั'งลงโทษ 
 การยื�นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งลงโทษโดยผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอทุเลาการ
บงัคบัตามคาํสั�งลงโทษดงักล่าวมาพร้อมกบัการยื�นอุทธรณ์ได ้โดยในคาํขอนั<นตอ้งแสดงเหตุผลความจาํเป็นที�
ตอ้งขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งลงโทษพร้อมทั<งแนบสาํเนาหนงัสือแจง้คาํสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษมาดว้ย 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 การพิจารณาความผดิ การลงโทษทางวินยั และวินิจฉยัอุทธรณ์ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   21 สิงหาคม 2558  700-4

เมื�อมีการยื�นคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งลงโทษโดยถกูตอ้ง ใหเ้ลขานุการพิจารณาคาํขอดงักล่าวเป็น
การด่วนและทาํความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชกัชา้ 

 

711 การพจิารณาคาํขอทุเลาการบังคับตามคาํสั'งลงโทษ 

ในกรณีที�คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นกรณีที�มีความจาํเป็นรีบด่วนและคาํขอทุเลา
การบงัคบัตามคาํสั�งลงโทษนั<นมีเหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการอุทธรณ์จะมีคาํสั�งตามที�เห็นสมควรโดยจะ
กาํหนดเงื�อนไขใด ๆ ตามที�จาํเป็นดว้ยก็ไดแ้ละให้เลขานุการมีหนงัสือแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ ผูอ้อกคาํสั�งลงโทษ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานภายในศูนยรั์บฝากที�เกี�ยวขอ้งกบัคาํสั�งลงโทษนั<นทราบดว้ย 

ในกรณีที�คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแลว้เห็นควรมีคาํสั�งไม่ใหทุ้เลาการบงัคบัตามคาํสั�งลงโทษ ให้
เลขานุการมีหนงัสือแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 
********************* 

 

(*ความในข้อบังคับหมวด 700 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที&
เกี&ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 700 การพิจารณาความผิด การลงโทษทางวินัย และวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที& 21 สิงหาคม 2558 
ซึ&งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที& 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

  

 

 


