
 

โครงการอบรมหลักสูตร 

“การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุน 2” 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เปนท่ียอมรับกันวาสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพยลวนแตมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนและการดําเนินธุรกิจ เปนเสาหลักท่ีสําคัญของระบบเศรษฐกิจไมวาภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  
กฎหมายจึงตองวางหลักเกณฑเพ่ือปองกันการกระทําความผิดในระบบสถาบันการเงิน จากประสบการณของ
ประเทศไทยท่ีผานมา พบคดีความผิดในสถาบันการเงินหลายคดีท่ีมีการปลอยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน 
โดยมิชอบ มีการยักยอกฉอโกงและกระทําทุจริตโดยผูบริหารสถาบันการเงิน หรือในคดีหลักทรัพยท่ีมีการกระทําอัน
ไมเปนธรรมในการซ้ือขายหลักทรัพย สงผลกระทบอยางมหาศาลท้ังตอระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันดานการคาการ
ลงทุนและความสงบเรียบรอยของประชาชน ปจจุบันมีกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑในการกํากับดูแลและการบังคับใช
กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุนท่ีสําคัญคือ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กํากับดูแลธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมถึงสํานักงานผูแทนสถาบันการเงิน 
บริษัทบริหารสินทรัพย  สถาบันการเงินท่ี มิใชธนาคาร (Non-Bank) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพย และมีหนวยงานบังคับใช
กฎหมายในธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนท่ีสําคัญ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
สํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงานศาลยุติธรรม  จะเห็นวา การกํากับดูแลและการบังคับใชกฎหมายในตลาดเงิน
และตลาดทุนเปนเรื่องท่ีมีความซับซอนและมีรายละเอียดของกฎหมายคอนขางมาก อีกท้ังผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
กฎหมายการเงินการธนาคารและกฎหมายหลักทรัพยยังขาดความเขาใจอยางแทจริง  ทําใหการบังคับใชกฎหมายใน
แตละข้ันตอนขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑใน
การกํากับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
และการดําเนินคดีในตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีสถาบันการเงินและคดีหลักทรัพย ใหแก
บุคลากรในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหลักสูตร
อบรม “การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” ในรุนท่ี 1 เม่ือเดือนมกราคม 2559  ซ่ึงการ
อบรมดังกลาวผานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและเกิดประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชให
เกิดประโยชนตอหนวยงาน  
  การนี้ ศูนยบริการวิชาการฯ  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญขางตน  จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “การกํากับดูแล

และบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุน 2” ข้ึน มีกําหนดอบรมในวันท่ี  9, 10, 11, 16 และ 17 มีนาคม  

2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน  ณ  หอง Tanjong Pagar ช้ัน 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ  

กรุงเทพฯ  โดยมีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรของภาคธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน  ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบัน

การเงิน  บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูสนใจท่ัวไป  
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2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินและการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย  
สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนหลักเกณฑ 
ขอบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2) เพ่ือสรางองคความรูเรื่องการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเนนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ กรณีศึกษาหรือตัวอยางคดีท่ีสําคัญของประเทศไทย  

3) เพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายในความผิด
เก่ียวกับตลาดเงินและตลาดทุน  อาทิ  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)   กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด  สํานักงาน ปปง. สํานักงาน
ศาลยุติธรรม ท้ังดานการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การพิจารณาคดี และการใชมาตรการฟอกเงิน  

4) เพ่ือยกระดับมาตรฐานความรูของบุคลากรในองคกรภาคธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน  เจาหนาท่ีรัฐและ
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม  

5) เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3. หัวขอและกําหนดการอบรม  

 

วันอบรม หัวขอ วิทยากร 

(1) วันพฤหัสบดท่ีี 9 มีนาคม 2560 
08.45 – 09.00 น. 

พิธีเปดหลักสูตร   

09.00 – 12.00 น. การกํากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน นายจักรี  สงวนสุข 
ผูบริหารสวน (ควบ) ฝายตรวจสอบ 2 
สายกํากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

13.00 – 16.00 น. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551   

นายโอรส  เพชรเจริญ 
ผูอํานวยการ สํานักกฎหมาย 1  
ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2) วันศุกรท่ี 10 มีนาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

การบังคับใชกฎหมายกับคดีสถาบันการเงิน นายวีระชาติ  ศรีบุญมา  
ท่ีปรึกษาผูชวยผูวาการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย และ 
ท่ีปรึกษาบริษัท บริหารสนิทรัพย
สุขุมวิท จํากัด 
 

13.00 – 16.00 น. กรณีศึกษาคดีสถาบันการเงิน  

(3) วันเสารท่ี 11 มีนาคม 2560 
09.00 – 12.00  น. 

การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย นางปะราลี  สุคนธมาน  
ผูชวยเลขาธิการ ก.ล.ต.  

13.00 – 16.00 น. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

นายศักรินทร รวมรังษี 
ผูชวยเลขาธิการ ก.ล.ต.  
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วันอบรม หัวขอ วิทยากร 

(4) วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

กรณีศึกษาคดีตลาดทุน นายสมชาย พงษพัฒนาศิลป 
ผูชวยเลขาธิการ ก.ล.ต.  
นายเอนก อยูยืน 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบตลาดทุน 

13.00 – 16.00 น. การสืบสวนสอบสวนคดีตลาดเงินตลาดทุน  พ.ต.อ. ทวี สอดสอง  
ท่ีปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

(5) วันศุกรท่ี  17  มีนาคม 2560 
09.00 – 12.00  น. 

ประสบการณการดําเนินคดีตลาดเงินตลาดทุน นายชาติพงษ จีระพันธุ  
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ  
สํานักงานอัยการสูงสุด  

13.00 – 16.00 น. การบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดใน
ตลาดเงินและตลาดทุน  

พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน 
ท่ีปรึกษาประจําสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร ศ. วีระพงษ  บุญโญภาส 
คณะนิติศาสตร จุฬาฯ  

 
หมายเหตุ   ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

 

4.  วันและเวลาอบรม 

 กําหนดการอบรมในวันท่ี  9, 10, 11, 16 และ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน                 
 
5. สถานท่ีอบรม  

ณ  หอง Tanjong Pagar  ชัน้ 8   โรงแรมอัมรา  กรุงเทพฯ  (Amara Bangkok)  ถนนสุรวงศ  กรุงเทพฯ  
 

6.  กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 

- บุคลากรขององคกรภาคธุรกิจในตลาดเงินและตลาดทุน 
- ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน  
- บุคลากรของหนวยงานภาครัฐและกระบวนยุติธรรม   
- ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย  
- บุคลากรในองคกรธุรกิจอ่ืนและผูสนใจท่ัวไป  

7. จํานวนผูเขาอบรม 

 ผูเขาอบรมประมาณ  50  คน 
 

8. คาใชจายในการเขารวมอบรม  

  คาลงทะเบียนเพ่ือเขารับการอบรมคนละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)   
  คาลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือตอวัน    
   หมายเหตุ  กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนากอนชําระคาลงทะเบียน 
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9. วุฒิบัตร 

 ผูเขารวมอบรมท่ีเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะไดรับวุฒิบัตรจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
10. คณะทํางานและผูประสานงาน 

 คุณสุพัตรา  แผนวิชิต   
โทรศัพท 08-1808-9737 
E-mail :    lawcuresearch@gmail.com   
Line ID    0818089737 
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แผนที่  โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ  (Amara Bangkok) 

180  ถนนสุรวงศ  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร 02-021-8888 
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ใบลงทะเบียน 

หลักสูตร “การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุน 2” 

วันท่ี 9, 10, 11, 16 และ 17  มีนาคม  2560 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ 

 
ชื่อ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………… 
ตําแหนง …………………………………................................................................................................................................ 
ชื่อหนวยงาน ................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท ……………………………………………………......  E-mail ……………….…….……………………….…………………………….. 

รายละเอียดการชําระเงินคาลงทะเบียน ดังนี้ 

อัตราคาลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)  ไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย และไมมีภาษีมูลคาเพ่ิม  
ชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร  
ช่ือบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เลขท่ีบัญชี : 152 – 4 – 59566 - 5   

 

รายละเอียดสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

       ชื่อ ………………………………………..………............................................................................................................ 
       ท่ีอยู………………………………............................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 
 
เม่ือชําระเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินกลับมาท่ี   

E-mail :  lawcuresearch@gmail.com   หรือ  LINE ID : 0818089737 

สามารถชําระเงินคาลงทะเบียนไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันท่ี 6  มีนาคม 2560 
 
 

สํารองท่ีนั่งและสอบถามรายละเอียดไดท่ี   

คุณสุพัตรา แผนวิชิต  โทร : 08-1808-9737  

E-mail : lawcuresearch@gmail.com 

LINE ID : 0818089737 

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขท่ี 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 4 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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