
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญาตใหบ้คุคลอืน่เป็นผูร้บัด ำเนนิกำรงำนจดักำรลงทนุ 

ในสนิทรพัยด์จิทิลั  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล ประเภทผูจั้ดการเงนิทนุสนิทรัพยด์จิทัิล ซึง่ประสงคจ์ะใหบ้คุคลอืน่ 

เป็นผูร้ับด าเนนิการงานจัดการลงทนุในสนิทรัพยด์จิทัิล ไดแ้ก ่งานผูจ้ัดการเงนิทนุครปิโตเคอรเ์รนซ ีและ/หรอื งานผูจ้ัดการ

เงนิทนุโทเคนดจิทัิล  

2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งยืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนพรอ้มทัง้แสดงเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  

ทัง้นี้ ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน 

 

ทัง้นี้ ตำมประกำศส านักงานคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ 

เป็นผูร้ับด าเนนิการในงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบธรุกจิ  

 

หมำยเหต ุ

 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบวา่ผูย้ืน่แบบแจง้ไดจ้ัดท าแบบแจง้ถกูตอ้งและ

แนบเอกสารหลักฐานประกอบครบถว้นตามทีร่ะบใุนคูม่อืส าหรับประชาชน  

2. กรณีแบบแจง้หรอืเอกสารหลักฐานประกอบไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ผูร้ับแบบแจง้และผูย้ืน่แบบแจง้จะตอ้งลงนามร่วมกันในบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีจ่ะตอ้ง 

ยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นแบบแจง้ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่แบบแจง้ไมด่ าเนนิการ 

แกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูร้ับแบบแจง้จะด าเนนิการคนืแบบแจง้และเอกสารหลักฐานประกอบ  

3. กรณีทีน่ติบิคุคลทีไ่ดร้ับใบอนุญาตฯ ไมไ่ดม้ายืน่ดว้ยตนเอง ผูม้ายืน่แทนตอ้งเป็นผูม้อี านาจจัดการนติบิคุคลหรอืผูไ้ดร้ับ 

มอบอ านาจจากนติบิคุคลในการยืน่แบบแจง้กับส านักงาน  

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
อาคารส านักงาน ก.ล.ต. ชัน้ G  เลขที ่333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร  โทรศพัท ์1207 หรอื 

0-2033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:00 น.  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

(1) ฝ่ำยงำนท่ีรับผดิชอบตรวจควำมถูกตอ้งและควำมครบถว้น 
ของรำยละเอียดในแบบฟอร์ม  

(2) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง 

เพิม่เตมิ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิ  
(3) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบจัดท ำบันทกึเพือ่เสนอส ำนักงำน 

พจิำรณำอนุญำต 
(หมายเหต:ุ -)  

26 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบน ำเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำอนุญำต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขออนุญาตใหบ้คุคลอืน่เป็นผูร้บัด ำเนนิกำรงำนจดักำร
ลงทนุในสนิทรพัยด์จิทิลั  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ 

(ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

2) 

 

เอกสารประกอบกำรพจิำรณำทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึควำมมี

ประสทิธภิำพและควำมเหมำะสมของมำตรกำร 

ในกำรมอบหมำยงำนของผูป้ระกอบธุรกจิ คณุสมบตัแิละ 
ระบบงำนของผูร้บัด ำเนนิกำร และมำตรกำรก ำกบัดแูลของ

หนว่ยงำนก ำกบัดูแลตำ่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิตามค าขอ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงาน ณ จุดยืน่แบบแจง้ : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เลขที ่333/3 ถนน

วภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 
(หมายเหต:ุ (ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น.))  

2) ไปรษณีย ์: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เลขที ่333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวง

จอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 
(หมายเหต:ุ -)  

4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ (ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น. ))  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

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

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(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 

 แบบขออนุญำตใหบ้คุคลอืน่เป็นผูร้บัด ำเนนิกำรงำนจดักำรลงทนุในสนิทรพัยด์จิทิลั  
 

หมำยเหตุ 
 


