
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอผอ่นผนัระยะเวลาด าเนนิการแกไ้ขฐานะเงนิกองทนุ  

ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัทีไ่มส่ำมำรถด ารงเงนิกองทนุได ้
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ ตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยซ์ึง่มหีนำ้ทีด่ ำรงเงนิกองทนุตำมมำตรำ 30 แหง่ พ.ร.ก. การประกอบธรุกจิ

สนิทรัพยด์จิทัิล พ.ศ. 2561 ทีไ่ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลประเภทตำมดำ้นลำ่ง  

1.1 การเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซ ี

1.2 การเป็นศนูยซ์ือ้ขายโทเคนดจิทัิล 

1.3 การเป็นนายหนา้ซือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซ ี

1.4 การเป็นนายหนา้ซือ้ขายโทเคนดจิทัิล 

1.5 การเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซ ี

1.6 การเป็นผูค้า้โทเคนดจิทัิล  
1.7 การเป็นผูจั้ดการเงนิทนุครปิโทเคอรเ์รนซ ี

1.8 การเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุโทเคนดจิทัิล 
1.9 การเป็นทีป่รกึษาครปิโทเคอรเ์รนซ ี

1.10 การเป็นทีป่รกึษาโทเคนดจิทัิล” 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ 

ตอ้งยืน่ค ำขอผ่อนผันเป็นหนังสอืโดยแสดงเหตุผลทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนนิกำรไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

และเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่ส ำนักงำนล่วงหนำ้กอ่นครบก ำหนดระยะเวลำ 

 

3. ส ำนักงำนจะพจิำรณำผ่อนผันใหต้อ่เมือ่พจิำรณำแลว้เห็นวำ่มเีหตจุ ำเป็นและสมควรทัง้นี้ ตำม 

3.1 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ย หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารประกอบธรุกจิ

สนิทรัพยด์จิทัิล 

 

หมำยเหต ุ

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบว่ำผูย้ืน่ค ำขอไดจ้ัดท ำค ำขอถกูตอ้ง 

และแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส ำหรับประชำชน 

2. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำ 

ทีก่ ำหนด ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำร 

แสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

3. ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำร 

เพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G  เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร  โทรศัพท ์1207  

หรอื 0-2033-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ-)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ 
ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น.  

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำรหลักฐำน 

ประกอบค ำขอ โดยมรีำยละเอยีดตำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
ในกำรยืน่ค ำขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
ฝ่ำยงำนจะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มูล 

และหำรอืผูบั้งคับบัญชำ รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชีย่วชำญ 
หรอืฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ส ำนักงำน พจิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

14 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืน าเพือ่ยืน่ค าขอ โดยระบรุายละเอยีดอยา่งนอ้ย ดงันี ้ 

(1) ความประสงคใ์นการขอผอ่นผนั  

(2) กฎเกณฑห์รอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอผอ่นผนั  
(3) เหตผุลหรอืความจ าเป็นในการขอผอ่นผนั  

(4) ระยะเวลาทีข่อผอ่นผนั /ระยะเวลาในการแกไ้ขทีค่าดวา่ 
จะแลว้เสร็จ  

(5) รายละเอยีดการด าเนนิการอืน่ ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอ 
เป็นผูล้งนำมในเอกสำรดังกล่ำว พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 

 

แผนงานด าเนนิการแกไ้ขฐานะเงนิกองทุนภายในระยะเวลา 

ทีข่อผอ่นผนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ผูม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอ 

ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของเอกสำรทุกหนำ้ ) 

- 

3) 
 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนใ์นการพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม ี(ผูม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอ ลงนำมรับรอง 
ควำมถกูตอ้งของเอกสำรทุกหนำ้)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0-2033-9999 
(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันระยะเวลำด ำเนนิกำรแกไ้ขฐำนะเงนิกองทนุ ส ำหรับผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล

ทีไ่ม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1) พระรำชก าหนดการประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล พ.ศ. 2561  
  

2) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารประกอบ

ธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล และขอ้ก ำหนดกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้
  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารประกอบธรุกจิ

สนิทรัพยด์จิทัิล และขอ้ก ำหนดกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอผ่อนผันระยะเวลำด ำเนนิกำรแกไ้ขฐำนะเงนิกองทนุส ำหรับผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพย์

ดจิทัิลทีไ่มส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้ 
 

 

 


