
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญ 

ของส านักบริหารหลักทรัพย์ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันท่ีผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
1.  วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อบันทึกกระบวนการในการจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทาวปฏิบัติในการจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ   

2.  ขอบเขต  
 กระบวนการในการด าเนินการเกี่ยวกับใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์  
  
3.  ผูร้ับผิดชอบ 
 3.1 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนบริหารหลักทรัพย์ 

3.2 ผู้จัดท า : นายสิรวิชญ์ เหาตะวานิช นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ  
 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเข้าใบหุ้นและ
เอกสารส าคัญของส านัก
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

การเก็บรักษาใบหุ้น 
และเอกสารส าคัญของ
ส านักบริหารหลักทรัพย์

ของรัฐ 

การใช้งานใบหุ้นและเอกสารส าคัญ
ของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

การยกเลิกและส่งคืนใบหุ้นและเอกสาร

ส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของใบหุ้น/เอกสารส าคัญ
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าเอกสารส าเนา 

แจ้งอัพเดทฐานข้อมูล 
ของส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 

กรอกสมุดบันทึกการ
ด าเนินการเพื่อขอกุญแจ

เปิดตู้นิรภัย 

น าใบหุ้น/เอกสารส าคัญ
ของส านักบริหาร

หลักทรัพย์ของรัฐเก็บเข้าตู้
นิรภัยและส่งมอบกุญแจ
คืนแก่ผู้อ านวยการส านัก
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

กรอกสมุดบันทึกการด าเนินการเพื่อ 
ขอกุญแจเปิดตู้นิรภัย 

 

ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐและรอง ผอ.สคร. (รักษาการ 

ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ) พิจารณา 

น าใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านัก
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐมาด าเนินการ

ตามความเหมาะสม 

น าส่งคืนใบหุ้น/เอกสารส าคัญของ
ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 ที่น าออกจากตู้นิรภัย 

การตรวจสอบใบหุ้นในตู้นิรภัย 

 

จัดเก็บตามหมวดหมู่ที่แบ่งไว้ 
1.ใบหุ้นรัฐวิสาหกิจ  

(จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 

2.ใบหุ้นหลักทรัพย์ที่อยู่นอก
ตลาด  

3.ล้ม ล้าง เลิก   
4.เอกสารส าคัญอื่นๆ 

 

สอบถามวิธีด าเนินการกับเอกสารเดิมจาก 
ผู้ออกใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านัก

บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

สอบถามวิธีด าเนินการกับเอกสารเดิม 

กรอกสมุดบันทึกการด าเนินการเพื่อ 
ขอกุญแจเปิดตู้นิรภัย 

ด าเนินการส่งคืนใบหุ้น/เอกสารส าคัญ 
ของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ  

พร้อมอัพเดทฐานข้อมูลส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 

กรอกสมุดบันทึกการ
ด าเนินการเพื่อ 

ขอกุญแจเปิดตู้นิรภัย 

ตรวจสอบความครบถ้วนใบหุ้น/
เอกสารส าคัญของส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐในตู้นิรภัยโดย
เปรียบเทียบจากพอร์ตใหญ่และ

stock card 

เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จ
สิ้น ให้ด าเนินการคืนกุญแจและ

อัพเดทลงแบบฟอร์มในการ
ตรวจสอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 
20.00 ของวันที่เปิดตู้นิรภัย 

การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 

ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
และรอง ผอ.สคร. (รักษาการ 

ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 
พิจารณา 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามองค์ความรูข้องท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
 

การน าเข้าใบหุ้นและเอกสารส าคญัของส านักบริหารหลักทรัพย์

ของรัฐ มีวิธีด าเนินการ ดังนี ้

สถานท่ีจัดเก็บ : ตู้นิรภัย ห้องมั่นคง 

วิธีด าเนินการ 

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านัก
บริหารหลักทรัพย์รวมถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการได้มา 
ซึ่งใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 2. จัดท าเอกสารส าเนาใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านัก 
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
3. แจ้งอัพเดทฐานข้อมูลของส านักบริหารหลักทรัพย์ ดังนี ้
- พอร์ตใหญ่ 
- stock card  
- ระบบ gfmis 
4. ผู้ ขอใ ช้งานและข้าราชการระดับช านาญการขึ้น ไป  
กรอกสมุดบันทึกการด าเนินการเพื่อขอกุญแจเปิดตู้นิรภัย 
จ า ก ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก บ ริ ห า ร ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง รั ฐ 
และรอง ผอ.สคร. (รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ) 
5. น าใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
เก็บเข้าตู้นิรภัย(พร้อมบันทึกภาพขั้นตอนในการด าเนินการ) 
และส่งมอบกุญแจคืนแก่ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการส านัก
บริหารหลักทรัพย์และรอง ผอ.สคร. (รักษาการในต าแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 
 

 

 

1 วัน 

ใบหุ้น/เอกสารส าคัญ

ของส านักบริหาร

หลักทรัพย์ของรัฐ 

มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน  

และเป็นปจัจุบัน 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 
2. 
 

การเก็บรักษาใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหาร
หลักทรัพย์ มีวิธีด าเนินการ ดังนี ้
สถานท่ีจัดเก็บ : ตู้นิรภัย ห้องมั่นคง 
ผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย : ผู้อ านวยการส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐและรอง ผอ.สคร. (รักษาการในต าแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 
วิธีด าเนินการ : แบ่งหมวดหมู่ในการจัดเก็บ ดังนี้ 
1 . ใ บ หุ้ น รั ฐ วิ ส า หกิ จ  ( จ ดทะ เ บี ยน / ไ ม่ จ ดทะ เ บี ย น 
ในตลาดหลักทรัพย์) 
2. ใบหุ้นหลักทรัพย์ที่อยู่นอกตลาด  
3. ล้ม ล้าง เลิก   
4. เอกสารส าคัญอื่นๆ  
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการ
จัดเก็บใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

 

มีกระบวนการเก็บ

รักษาที่ชัดเจนรวมถึง 

ใบหุ้นและเอกสาร

ส าคัญของส านักบริหาร

หลักทรัพย์มคีวาม

ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบัน  

 
3. 
 

การใช้งานใบหุ้นและเอกสารส าคญัของส านักบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ 
สถานท่ี : ตู้นิรภยั 
วิธีด าเนินการ 
1. ผู้ ขอใ ช้งานและข้าราชการระดับช านาญการขึ้น ไป 
กรอกสมุดบันทึกการด าเนินการเพื่อขอกุญแจเปิดตู้นิรภัย 
จากผู้ อ านวยการส านั กบริหารหลักทรัพย์ ของรั ฐและ 
รอง ผอ.สคร . (รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ) 
2. ผู้ อ าน วยการส า นั กบริ ห า รหลั กทรั พย์ ของ รั ฐ และ 
รอง ผอ.สคร. (รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
รั ฐวิ ส าหกิ จ )  พิ จารณาและส่ งมอบกุญแจเปิดตู้ นิ รภั ย 
หากพิจารณาความจ าเป็นแล้วว่าเหมาะสม 
3. น าใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
มาด าเนินการตามความเหมาะสม(พร้อมบันทึกภาพขั้นตอน 
ใน ก า ร ด า เ นิ นก า ร )  โ ด ย มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า ร ใ ช้ ง า น 
ไม่เกิน 20.00 ของวันที่ท าการเปิดตู้นิรภัยพร้อมบันทึกภาพ
ขั้นตอนการเปิดตู้นิรภัย 
 
 

1 วัน 

การขอใช้งานใบหุ้น

เป็นไปตามกฎระเบยีบ

ในการใช้งานใบหุ้นและ

เอกสารส าคญัของ

ส านักบริหาร

หลักทรัพย์เพื่อป้องกัน

การสญูหาย 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4. น าส่งคืนใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐที่น าออกจากตู้นิรภัยและคืนกุญแจให้แก่ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและรอง ผอ.สคร. (รักษาการ 
ในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ขอใช้งาน ข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป 
ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและรอง ผอ.สคร. 
(รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 

4. 
 

การยกเลิกและส่งคืนใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
1 .  ต ร ว จ ส อบ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ต้ น เ รื่ อ ง ห รื อ ใ บ หุ้ น 
/เอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ใหม่ 
ที่ทดแทนเอกสารเดิมในตู้นิรภัย 
2. สอบถามวิธีด าเนินการกับเอกสารเดิมจากผู้ออกใบหุ้น 
/เอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (ส่งคืน) 
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายและข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป
กรอกสมุดบันทึกการด าเนินการเพื่อขอกุญแจเปิดตู้นิรภัยจาก
ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและรอง ผอ.สคร. 
(รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 
4. ด าเนินการส่งคืนใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ (พร้อมบันทึกภาพขั้นตอนในการด าเนินการ) 
และอัพเดทฐานข้อมูลส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการระดับช านาญการ
ขึ้นไป ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์และรอง ผอ.สคร. 
(รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 

1 เดือน 

ใบหุ้น/เอกสารส าคัญ

ของส านักบริหาร

หลักทรัพย์ของรัฐมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นปจัจุบัน 

 

5. 
 

การตรวจสอบใบหุ้นในตู้นิรภัย 
ความถี่ในการตรวจเช็ค  
6 เดือน/ครั้ง หรือ 4 เดือน/ครั้ง (กรณีที่มีการด าเนินการกับ 
ใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ในตู้นิรภัย) 
ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ 2 คน (ผู้ได้รับมอบหมาย+
ข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป)  ที่ ได้ รับมอบหมาย 
ให้ตรวจสอบในรอบระยะเวลานั้นๆ โดยไม่ซ้ ากับคนก่อนหน้า 
วิธีด าเนินการ :   
1. เมื่อถึงรอบระยะเวลาให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายและข้าราชการ
ระดับช านาญการขึ้นไปกรอกสมุดบันทึกการด าเนินการเพื่อ 
ขอกุญแจเปิดตู้นิรภัยจากผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ 

 

 1 วัน 

ใบหุ้น/เอกสารส าคัญ

ของส านักบริหาร

หลักทรัพย์ของรัฐมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นปจัจุบัน  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดการใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ของรัฐและรอง ผอ.สคร. (รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้าน
พัฒนารัฐวิสาหกิจ) 
2. ตรวจสอบความครบถ้วนใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านัก
บริห ารหลักทรั พย์ ของรั ฐ ในตู้ นิ รภั ย โดย เปรี ยบ เทียบ 
จากฐานข้อมูลส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและ stock card 
(พร้อมบันทึกภาพข้ันตอนในการด าเนินการ) 
** หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับใบหุ้น/เอกสารส าคัญของส านัก
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐให้ด าเนินการโดยแจ้งผู้บังคับบัญชา
เพื่อหาทางแก้ไข 
3. เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น ให้ด าเนินการคืนกุญแจ
และสมุดบันทึกการด าเนินการ โดยใช้เวลาไม่เกิน 20.00  
ของวันท่ีเปิดตู้นิรภัย 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการระดับช านาญการ
ขึ้นไป ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและรอง 
ผอ.สคร. (รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ) 

       

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ค าอธิบาย : กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร  ใบหุ้นและเอกสารส าคัญของส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ จัดเก็บในตู้นิรภัย  
 

 


