
หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกําหนด 

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่ งมาตรา  ๒๖   ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๓๗   และมาตรา  ๔๐   ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้   
เพื่อให้การกํากับและการควบคุมการดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความโปร่งใส  
อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและการคุ้มครองผู้ลงทุนและ
ประชาชนที่เก่ียวข้อง  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้ 
“คริปโทเคอร์เรนซี”  หมายความว่า  หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า  
บริการ  หรือสิทธิอื่นใด  หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล  และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า  หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(๑) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ 
(๒) กําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดท่ีเฉพาะเจาะจง  ทั้งนี้  ตามที่กําหนด

ในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

“สินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  
(๒) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  
(๓) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 
(๔) กิจการอื่นที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ที่จัดให้มีขึ้น 

เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้  หรือการจัดระบบหรือ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทําความตกลงหรือ
จับคู่กันได้  โดยกระทําเป็นทางค้าปกติ  แต่ทั้ งนี้  ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะ 
ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
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“นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลท่ัวไปว่า
พร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน  เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น  
โดยกระทําเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น  แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือ
ตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

“ผู้ ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่า 
พร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ  โดยกระทํา 
นอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ  ก.ล .ต .   
ประกาศกําหนด 

“ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่  ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย  
คุณสมบัติของผู้ออก  และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
และร่างหนังสือชี้ชวน  หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว 

“คณะกรรมการ  ก.ล.ต.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“สํานักงาน  ก.ล.ต.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้  และ 

ให้มีอํานาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
ประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ไม่ให้ถือเป็น 
คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตามพระราชกําหนดนี้ 
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มาตรา ๖ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ  การโอน  การยึดถือหรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซีหรือ
โทเคนดิจิทัล  ให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน  และจํานวนเท่ากันแทนกันได้ 

มาตรา ๗ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัตามพระราชกําหนดนี้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

มาตรา ๘ ในกรณีที่จําเป็นต้องคํานวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ผู้ เสนอขายโทเคนดิจิทัลห รือผู้ประกอบธุรกิจสินท รัพ ย์ดิจิทั ล 
ตามพระราชกําหนดนี้จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทนหรือในการทําธุรกรรม  แล้วแต่กรณี   
ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  หรือที่ได้ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ ได้ รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ เท่านั้น  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
การกํากับและควบคุม 

 
 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการกํากับและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีหน้าที่และอํานาจวางนโยบายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและพัฒนา  ตลอดจนกํากับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้  หน้าที่และอํานาจดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือข้อกําหนดเก่ียวกับการออกและเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๒) กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต  การอนุญาต  คําขอความเห็นชอบ  การให้ 
ความเห็นชอบ  การย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล  การย่ืนแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี  การย่ืนคําขอต่าง ๆ  หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใช้บังคับพระราชกําหนดนี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกําหนดนี้ 
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มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ มีการดําเนินการใด  ๆ   เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอันอาจก่อให้ 
เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้าง  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
รายงานข้อเท็จจริงและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางการดําเนินการต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มอบหมายได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๒  ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ รัฐมนตรี
กําหนด  และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน  ก.ล.ต. 

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติการใด ๆ  เพื่อให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้  หน้าที่และ
อํานาจดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ออกประกาศหรือคําสั่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้ 
(๒) รับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชกําหนดนี้ 
ค่าธรรมเนียมตาม  (๒)  ให้ตกเป็นของสํานักงาน  ก.ล.ต. 
มาตรา ๑๕ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  

มีหน้าที่ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระทําความผิดตาม 
พระราชกําหนดนี้  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 

 
 

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้นํามาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลประเภท 
ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๑๗ ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน  ผู้ออกโทเคนดิจิทัล 
ที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  และให้กระทําได้
เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  และต้องย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงาน  ก .ล .ต . โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์
ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชนด้วย 

การขอเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๑๘ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗  ให้เสนอขายได้เฉพาะ
ต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะกระทําได้ต่อเม่ือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว  และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เท่านั้น   

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน  
การเผยแพร่ข้อมูลและการโฆษณาชี้ชวนเก่ียวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล  กระบวนการและหลักเกณฑ์ 
ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจประกาศกําหนดประเภทของโทเคนดิจิทัล
หรือลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๑ กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตตามมาตรา  ๑๗  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ 
ให้บริหารจัดการกิจการที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  
โดยให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการดังกล่าวด้วย 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามมาตรา  ๑๙  โดยอนุโลม 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๒ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ  หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
อันอาจทําให้ผู้ลงทุนเสียหาย  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน  และมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 
ได้ในทันที 

(๒) ในกรณีที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญ  หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ  
ทั้งนี้  อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งระงับ
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนเป็น 
การชั่ วคราว  จนกว่าจะได้ มีการดําเนินการแก้ไขข้อ มูลให้ถูกต้องและดําเนินการอื่นใดตามที่ 
สํานักงาน  ก.ล.ต. กําหนดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  และหากไม่ดําเนินการ
ตามที่กําหนด  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตน้ันได้  

(๓) ในกรณีที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่นที่มิใช่กรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ย่ืนแบบดังกล่าวแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  และ
หากไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะได้ มี 
การดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

การส่ังการของสํานักงาน  ก.ล.ต.  ตามวรรคหน่ึง  ไม่กระทบถึงการดําเนินการใด ๆ  ของผู้เสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลก่อนที่จะมีการสั่งการดังกล่าว  และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
ของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๓ 

มาตรา ๒๓ ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๘๙/๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวน  มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และสํานักงาน  ก.ล.ต. ได้รับรองถึง 
ความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว  
หรือได้ประกันราคาของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายนั้น 

มาตรา ๒๕ ให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดทําและส่งข้อมูลดังต่อไปนี้  ต่อสํานักงาน  ก.ล.ต.  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(๑) รายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน  
(๒) ข้อมูลใด ๆ  ที่อาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล  หรือต่อการตัดสินใจลงทุน  

หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล 
หมวด  ๔ 

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
 

 

มาตรา ๒๖ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและการอนุญาต  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน  ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.   
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 

รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้บริหารของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารดังกล่าวด้วย 
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มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา  ๒๘  
ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๘   
ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  เพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ความเห็นชอบ 

มาตรา ๓๐ ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

ในการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ก.ล .ต .   
ต้องคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ   
(๒) ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า 
(๓) การรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์

และข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการโจรกรรมหรือเหตุอื่น ๆ  
(๔) การมีระบบบัญชีที่ เหมาะสมกับกิจการและจัดให้ มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี 

ที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ให้ความเห็นชอบ 
(๕) การมีมาตรการการรู้จักลูกค้า  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  และ

มาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน 
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า   

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกแต่ละรายและต้องเก็บรักษา
ทรัพย์สินแยกออกจากทรัพย์สินของตนโดยไม่อาจนําไปใช้เพื่อการอื่นใดได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

ให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้า  
เม่ือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหน่ึง  ตกเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ถูกศาลสั่ง

พิทักษ์ทรัพย์  หรือถูกทางการหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดําเนิน
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมด  ให้นําความในมาตรา  ๑๑๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
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ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวด  ๕ 
การเลิกประกอบธุรกิจ  การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ 

และการห้ามการทําธุรกรรม 
 

 

มาตรา ๓๒ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจตามประเภท 
ที่ได้รับอนุญาต  ให้ย่ืนขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  โดยใน 
การอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ก็ได้ 

มาตรา ๓๓ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดเลิกประกอบธุรกิจ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้น
ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล  ชําระราคา  ส่งมอบรายการที่ค้างอยู่  หรือดําเนินการใด ๆ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  กําหนด 

มาตรา ๓๔ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
ภายในเวลาที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กําหนด  หรือหยุดประกอบธุรกิจเกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  กําหนด  ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาต
ประกอบธุรกิจของผู้นั้นได้ 

รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึง  
ต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้  

มาตรา ๓๕ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่กําหนด  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่ง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ในการนี้  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นด้วยก็ได้ 
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หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่าฝืนไม่ดําเนินการตามวรรคสอง  หรือกระทําความผิด 
ซ้ําอีก  รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต  ในการนี้  
รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตน้ัน
ต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าก่อนก็ได้  

มาตรา ๓๖ เม่ือปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ว่า  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลใดมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน  และผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือ
การดําเนินงานดังกล่าวได้  ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตได้  ในการน้ี  รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตน้ันต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้  

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การทําธุรกรรม  การดําเนินกิจการ  หรือการดําเนินการใดเก่ียวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลทําธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือสั่งระงับการดําเนินกิจการหรือ
การดําเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้  

ในการนี้  รัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่างหน่ึง
อย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับ 

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
 

 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซ้ือขายในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชกําหนดนี้ 

การซื้อขายตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลด้วย  

มาตรา ๓๙ ในหมวดนี้ 
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“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของผู้เสนอขาย
โทเคนดิจิทัลไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  
ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

“อํานาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  
(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(๒) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของนิติ บุคคลหนึ่ ง   

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(๓) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า 
“ข้อมูลภายใน”  หมายความว่า  ข้อมูลที่ ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

ซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล 
“ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล”  หมายความว่า  ผลกระทบท่ีทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล  

สูงขึ้น  ต่ําลง  คงที่  หรือเป็นการพยุงราคาสินทรัพย์ดิจิทัล 
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว  เผยแพร่  หรือให้คํารับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือ

ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
ข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ลักษณะหรือสาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล  หรือราคา 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยประการที่น่าจะทําให้มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
ข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ลักษณะหรือสาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล  หรือราคา 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยนําข้อมูลที่ รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิด 
ในสาระสําคัญ  มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว  หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์  และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็น



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เก่ียวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชนโดยประการที่น่าจะทําให้ มีผลกระทบต่อ 
ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

มาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ บุคคลใดซึ่ งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ เก่ียวกับผู้ เสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลหรือลักษณะหรือสาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล  กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) ซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล  หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับ 
โทเคนดิจิทัลไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เว้นแต่ 

 (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  คําสั่งศาล  หรือคําสั่งของหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัล 

ที่ทําขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือลักษณะหรือ
สาระสําคัญของโทเคนดิจิทัล 

 (ค) เป็นการกระทําโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ  แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาต
หรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน  ตัดสินใจในการซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล  
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัลนั้น  หรือ 

 (ง) เป็นการกระทําในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

(๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด   
โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล  หรือเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัล  ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เว้นแต่เป็น 
การกระทําในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล
ภายในตามมาตรา  ๔๒ 

(๑) กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอาํนาจควบคุมกิจการของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล 
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ

ข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน 
(๓) บุคคลซ่ึงอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  หรือบุคคลอื่นใดที่ทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในนั้น  และให้รวมถึง



หน้า   ๕๖ 
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พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ ร่วมงานของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่ มีส่วนร่วมใน 
การทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในนั้น 

(๔) กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้แทนนิติบุคคล  ตัวแทน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษา  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  สํานักงาน  ก.ล.ต.  หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในตําแหน่ง
หรือฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(๕) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มีอํานาจควบคุมกิจการ 
มาตรา ๔๔ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้  ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายโทเคนดิจิทัล

หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่ผิดไปจากปกติวิสัยของตน   
เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา  ๔๒ 

(๑) ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเกินร้อยละห้าของโทเคนดิจิทัลที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดในแต่ละรุ่น 
ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยให้นับรวมโทเคนดิจิทัลที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

(๒) กรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกิจการในกลุ่ม
ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในได้ 

(๓) บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ผู้รับบุตรบุญธรรม  หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลตามมาตรา  ๔๓ 
(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคล 

ตามมาตรา  ๔๓ 
(๕) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตามมาตรา  ๔๓  หรือบุคคลตาม  (๓)  

หรือ  (๔) 
กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลตาม  (๒)  หมายความว่า  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  

หรือบริษัทร่วมของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  

รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว  ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซื้อหรือ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ารายใดของ 
ผู้ประกอบธุรกิจนั้น  กระทําการดังต่อไปนี้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทําให้ลูกค้า 
รายดังกล่าวเสียประโยชน์ 
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(๑) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น  โดยใช้โอกาสดําเนินการก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้า 
รายดังกล่าวแล้วเสร็จ 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น  โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลน้ัน
จะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทําการส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้ก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวแล้วเสร็จ 

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  อันเป็นการทําให้

บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(๒) ส่งคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ในลักษณะต่อเนื่องกัน

โดยมุ่งหมายให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด 

มาตรา ๔๗ มิให้นํามาตรา  ๔๖  มาใช้บังคับแก่การซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  

มาตรา ๔๘ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทําดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําอันเป็นการทําให้
บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา  ๔๖  (๑)  หรือ
เป็นการกระทําที่ทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิดไปจาก 
สภาพปกติของตลาดตามมาตรา  ๔๖  (๒)  แล้วแต่กรณี 

(๑) ซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขายสินทรัพย์
ดิจิทัลยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

(๒) ส่งคําสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทําการ  ได้สั่งขาย
หรือจะสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกัน  ในจํานวนใกล้เคียงกัน  ราคาใกล้เคียงกัน  และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน 

(๓) ส่งคําสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทําการ  ได้สั่งซื้อ
หรือจะสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกัน  ในจํานวนใกล้เคียงกัน  ราคาใกล้เคียงกัน  และภายในเวลาใกล้เคียงกัน 



หน้า   ๕๘ 
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(๔) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อนปิดศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสูงหรือต่ํากว่า 
ที่ควรจะเป็น 

(๕) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่เป็นการขัดขวาง   
การซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบุคคลอื่น  ซึ่ งมีผลทําให้ บุคคลอื่นต้องส่งคําสั่ งซื้อหรือขาย 
สินทรัพย์ดิจิทัล  ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ํากว่าที่ควรจะเป็น 

มาตรา ๔๙ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทําการดังต่อไปนี้  เป็นตัวการในการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๔๖ 

(๑) เปิดบัญชีธนาคาร  บัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใดร่วมกัน 
เพื่อการชําระราคาหรือรับชําระราคาที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคาร  บัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
หรือบัญชีอื่นใดของตนเพื่อการชําระราคาหรือรับชําระราคาที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชซีื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตน  
(๔) ชําระราคาหรือรับชําระราคาค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแทนกัน 
(๕) นําเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแทนกัน 
(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชําระราคาที่เก่ียวกับหรือเนื่องจาก 

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตน  หรือ  
(๗) โอนหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกัน 
มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้บุคคลใดส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล   

เข้าไปในระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยรู้หรือควรรู้ว่า  การกระทําดังกล่าวนั้น
น่าจะทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลล่าช้าหรือหยุดชะงัก 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๕๙ 
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(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือ
สถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือด้วยเคร่ืองมืออื่นใด  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการ 
ของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ  สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  รวมทั้ง
เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลเก่ียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล  หรือสถานท่ีซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
ด้วยเคร่ืองมืออื่นใด  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น  
เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  
เพื่อตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลอื่นใดเก่ียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ เสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลหรือกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล 

(๔) เข้าไปในสถาบันการเงินหรือสถานที่ใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  
หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพื่อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นที่อาจ
เก่ียวข้องกับการกระทําอันเป็นความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

(๕) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  เอกสาร  หลักฐาน  หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ เก่ียวข้องกับ 
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี  ทั้งนี้  การออก
คําสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวต้องระบุเหตุผล  ความจําเป็น  และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น 

(๖) สั่งให้กรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล   
ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออื่นใด  มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  
เอกสาร  ดวงตรา  หรือหลักฐานอื่นเก่ียวกับกิจการ  การดําเนินงาน  สินทรัพย์และหนี้สินของบุคคล
ดังกล่าว  หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
ด้วยก็ได้ 



หน้า   ๖๐ 
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(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับหรือผ่านผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล  มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 

(๘) สั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคํา  
หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลอื่นใดที่ เก่ียวข้องหรือจําเป็น 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง  ให้ บุคคลที่ เก่ียวข้องอํานวย 
ความสะดวกตามสมควร 

เม่ือได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  แล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็จ  
จะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้ 

การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  (๗)  และ  (๘)  จะต้องเป็นการกระทําต่อบุคคล 
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองที่ดําเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต.  ก่อน  
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่ จะให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติ 
ตามคําสั่งได้  

มาตรา ๕๒ เม่ือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
กฎหมายอื่นในทํานองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ  ให้สํานักงาน  ก.ล.ต. มีอํานาจให้ความช่วยเหลือ 
ในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จําเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทําอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกฎหมายอ่ืนในทํานองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ  ทั้งนี้  
การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ 
(๒) การกระทําซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตาม 

พระราชกําหนดนี้ 
(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ 

ในทํานองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคําร้องขอจากสํานักงาน  ก.ล.ต. 
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้นําความในมาตรา  ๕๑  และบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับ 
มาตรา ๕๓ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับ

สํานักงาน  ก.ล.ต.  ให้นํามาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีทั้งปวงได้ 



หน้า   ๖๑ 
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มาตรา ๕๔ ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  ส่งมอบ
ในการกล่าวโทษผู้กระทําผิด  พนักงานสอบสวนอาจนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ 

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๘ 

โทษทางอาญา 
 

 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือเสนอขายโดยไม่กระทําผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ตามมาตรา  ๑๙  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของ 
ราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขตามมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละ 
หนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  
ในสาระสําคัญ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ 
โทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดเสนอขายหรือขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ย่ืนไว้ต่อสํานักงาน  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๑๙  มีผลใช้บังคับ  



หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับเป็นเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมด
ซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนในระหว่างที่สํานักงาน  ก.ล.ต.  สั่งระงับ
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ตามมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ 
โทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๖๓ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๔ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และ 
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๕ ผู้ เสนอขายโทเคนดิ จิทั ลใดมีหน้ าที่ จั ดทํ าหรือส่ งข้ อมูลตามมาตรา  ๒๕   
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ ใดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมิ ได้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๖   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกิน
วนัละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๖๗ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทั ลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตามมาตรา  ๒๘   
มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข  หรือคําสั่ง  หรือประกาศตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่ งตาม 
มาตรา  ๓๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  หรือ
วิธีการตามมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
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มาตรา ๗๐ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐   มาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๒   มาตรา  ๔๕   หรือ 
มาตรา  ๔๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  (๒)  หรือมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๗๒ กรณีความผิดตามมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  ในส่วนที่เก่ียวกับการกําหนดโทษปรับ  
ถ้าผู้กระทําความผิดได้ รับหรือพึงได้ รับผลประโยชน์จากการกระทําความผิดนั้น  ให้ปรับเป็นเงิน 
ไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์  ทั้ งนี้  ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ํ ากว่าค่าปรับขั้นต่ํ าที่ บัญญัติ ไว้ 
ในมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่เปิดไว้
กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใดที่ ใช้ชําระราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 
เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว  ในประการที่บุคคลนั้นอาจนําบัญชีไปใช้ในการกระทํา 
อันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามหมวด  ๖  การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรม
เก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
หรือบัญชีอื่นใดของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการอันไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจําเลยกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  หรือ
มาตรา  ๗๓  ให้ศาลส่ังให้ผู้กระทําความผิดกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามควรแก่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทําความผิดนั้น 
โดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

(๒) ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือเข้าผูกพันตามสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มี 
คําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๓) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๔) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  ก.ล.ต.  เนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดนั้น 
คืนให้แก่สํานักงาน  ก.ล.ต. 
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หากผู้กระทําความผิดไม่ชดใช้เงินตาม  (๑)  หรือค่าใช้จ่ายตาม  (๔)  ให้ศาลมีอํานาจออกหมาย
บังคับคดี   โดยให้นํ าประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ งมาใช้ บั งคับโดยอนุ โลม  และให้ถือว่า 
สํานักงาน  ก.ล.ต.  เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๕๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในสาระสําคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือสํานักงาน  ก.ล.ต.  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดถอน  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมาย  
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด  ในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการยึดหรืออายัด  หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือ 
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน  เอกสาร  หรือข้อมูลใด ๆ  อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด  อายัด  รักษาไว้  หรือ 
สั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้  ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
จะรักษาทรัพย์สิน  เอกสาร  หรือข้อมูลนั้นไว้เอง  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา  ๙๘  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่กําหนดมาตรการ
ลงโทษตามมาตรา  ๗๔  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมาตรา  ๙๘  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๑ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด
ให้บริการกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๙  หรือมาตรา  ๘๐  โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีการกําหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามบันทึกการยินยอม  หรือโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๘๒ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  โดยทุจริต  หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน  หรือด้วยการปกปิด
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ความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน  และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชน 
ผู้ถูกหลอกลวง  หรือบุคคลที่สาม  หรือทําให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวง  หรือบุคคลท่ีสามทํา  ถอน  หรือ
ทําลายเอกสารสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๓ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าวหรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าว
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  กระทําผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ  โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๔ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  ครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของนิติบุคคลดังกล่าว  หรือซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย  เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๕ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  เอาไปเสีย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน 
อันนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น  ถ้าได้กระทําเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๘๖ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  รู้ว่าเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าว  หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้ 
นิติบุคคลนั้นบังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคล  ใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้ 

(๑) ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น  หรือ 
(๒) แกล้งให้นิติบุคคลนั้นเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง 
ถ้าได้กระทําเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 

ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
มาตรา ๘๗ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด

ตามมาตรา  ๘๙  กระทําการหรือไม่กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
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มาตรา ๘๘ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด
ตามมาตรา  ๘๙  กระทําหรือยินยอมให้กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําให้เสียหาย  ทําลาย  เปลี่ยนแปลง  ตัดทอน  หรือปลอมบัญชีเอกสาร  หรือหลักประกัน
ของนิติบุคคลดังกล่าว  หรือที่เก่ียวกับนิติบุคคลดังกลา่ว 

(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เก่ียวกับ 
นิติบุคคลนั้น  หรือ 

(๓) ทําบัญชีไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
ถ้ากระทําหรือยินยอมให้กระทําเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าว  หรือผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัล 

ขาดประโยชน์อันควรได้  หรือลวงบุคคลใด ๆ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ นิติบุคคลตามมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  
มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๘๘  ให้หมายความถึงนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก 
สํานักงาน  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

(๒) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ตามมาตรา  ๑๙  วรรคหน่ึง 

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง 
มาตรา ๙๐ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  

มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าด้วยการใช้  สั่ง  ขู่เข็ญ  จ้าง  หรือ 
ด้วยวิธีอื่นใด  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙๑ ผู้ใดกระทําการด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 
ในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕   
มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทําความผิด  ต้องระวางโทษ 
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  เว้นแต่ผู้นั้นมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น 

มาตรา ๙๒ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจที่กําหนดไว้
ในพระราชกําหนดนี้หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจ 
ที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้  อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ถ้าผู้นั้นนําไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่ 
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล 
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชกําหนดนี้ 
(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลในด้านตลาดเงิน  ตลาดทุน  สินทรัพย์ดิจิทัล  ผู้สอบบัญชี  สินค้าหรือตัวแปร 
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  หรือหน่วยงานอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเหน็ชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
มาตรา ๙๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเหตุ 

ที่เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  และเปิดเผยความลับนั้น 
ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา  ๙๒  วรรคสอง 
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่ งการหรือการกระทํ าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและ 
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติ บุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ 
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๕ ความผิดตามมาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  และมาตรา  ๖๙  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้  

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคน  โดยอย่างน้อย
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบ  และผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวน
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  

หมวด  ๙ 
มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๙๖ ให้การกระทําความผิดดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําความผิดที่อาจดําเนินมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิดนั้นได้  

(๑) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ   
อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๕ 

(๒) กระทําการอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๗๐  
และมาตรา  ๗๑ 

(๓) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่ เปิดไว้กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใดที่ใช้ชําระราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือใช้บัญชี 
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนาคาร  บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือบัญชีอื่นใด
ของบุคคลอื่น  อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๗๓ 

การนํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึง 
ความร้ายแรงของการกระทํา  ผลกระทบต่อตลาด  พยานหลักฐานที่อาจนํามาใช้พิสูจน์ความผิด  และ
ความคุ้มค่าในการดําเนินมาตรการนั้น  

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในคดีเก่ียวกับ 
การกระทําความผิดตามมาตรา  ๙๖  ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้  และ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นสมควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง   
ให้สํานักงาน  ก.ล.ต.  แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบด้วย 

มาตรา ๙๘ มาตรการลงโทษทางแพ่ง  ได้แก่ 
(๑) ค่าปรับทางแพ่ง 



หน้า   ๖๙ 
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(๒) ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทําความผิด 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๙๖ 

(๓) ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือเข้าผูกพันตามสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปี 

(๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปี 

(๕) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  ก.ล.ต.  เนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดนั้น 
คืนให้แก่สํานักงาน  ก.ล.ต. 

มาตรา ๙๙ ให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  เป็นคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามพระราชกําหนดนี้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๑๗/๕  มาตรา  ๓๑๗/๖  มาตรา  ๓๑๗/๗  มาตรา  ๓๑๗/๘   
มาตรา  ๓๑๗/๙  มาตรา  ๓๑๗/๑๐  มาตรา  ๓๑๗/๑๑  มาตรา  ๓๑๗/๑๒  มาตรา  ๓๑๗/๑๓  และ
มาตรา  ๓๑๗/๑๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับกับมาตรการ
ลงโทษทางแพง่ตามพระราชกําหนดนี้โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ผู้ประกอบธุรกิจสินท รัพ ย์ดิจิทั ลที่ ได้ประกอบธุรกิจอ ยู่ในวัน ก่อนวันที่ 
พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับและเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชกําหนดนี้  หากจะดําเนินกิจการต่อไป  
ให้ย่ืนคําขออนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ 
มีผลใช้บังคับ  และเม่ือได้ย่ืนคําขออนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันได้มีการนําคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน  เป็นสื่อกลาง 
ในการแลกเปลี่ยน  รวมถึงนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 
แต่ยังไม่มีกฎหมายที่กํากับหรือควบคุมการดําเนินการดังกล่าวในประเทศไทย  ซึ่งทําให้มีการประกอบธุรกิจหรือ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง  ดังน้ัน  เพ่ือกําหนดให้มีการกํากับและควบคุมการประกอบธุรกิจและ
การดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  และเพ่ือรองรับการนําเทคโนโลยีมาทําให้เกิดการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน  อันจะเป็นการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย  รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจน 
เพียงพอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ  และป้องกันมิให้มีการนําสินทรัพย์ดิจิทัล 
ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทําการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือ 
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชญากรรม  และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  
เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 


