
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้รำยละเอยีดกำรโฆษณำ และกำรรำยงำนขอ้มลูเกีย่วกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรโฆษณำของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่แบบรำยงำนกำรแจง้รำยละเอยีดกำรโฆษณำ และกำรรำยงำนขอ้มลู

เกีย่วกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรโฆษณำของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดจิทัิล (“ผูป้ระกอบธุรกจิ”) มีหนา้ที่ตอ้งแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใชจ่้าย 

ในการโฆษณาต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) โดยส าหรับการโฆษณา 

โดยการใหส้ัมภาษณ์ ใหแ้จง้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการใหส้มัภาษณ์แลว้เสร็จ และส าหรับการโฆษณาทีม่ใิชก่ารให ้

สมัภาษณ์ ใหแ้จง้ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ 10 วัน กอ่นเผยแพร่การโฆษณาดังกลา่ว และจะเผยแพร่โฆษณานัน้ได ้ 

เมือ่ส านักงาน ก.ล.ต. มไิดม้หีนังสอืทักทว้งเป็นประการอืน่ภายในระยะเวลาดังกลา่ว 

 

1. ผูย้ืน่แบบรายงานตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

 

2. ผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลตอ้งยืน่แบบรายงานพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบการแจง้การโฆษณา ตามหลักเกณฑ ์

วธิกีาร เงือ่นไข และเงือ่นเวลา ในการแจง้รายละเอยีดการโฆษณา กอ่นการด าเนนิการเผยแพร่การโฆษณา และการรายงาน 

ขอ้มทูลเกีย่วกับคา่ใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณา รวมถงึรายละเอยีดการจา้ง blogger หรอื influencer ทีก่ าหนดไวบ้นเว็บไซต์

ของส านักงาน ก.ล.ต. 

 

หมำยเหต ุ

 

1.  วธิกีารยืน่แบบรายงาน: ผูย้ืน่จะตอ้งยืน่แบบตามทีก่ าหนดในคูม่อืนี้ (ถา้ม)ี ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จัดไวใ้นระบบส าหรับ 

ยืน่ค าขอหรอืแบบในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลเ์ขา้ระบบออนไลน ์(“ระบบ E-SUBMISSION”) และสง่ผา่นระบบ E-Submission 
2.  ส านักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิารณาแบบรายงาน และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่แบบรายงานจะด าเนนิการยืน่

เอกสารครบถว้นผา่นระบบ E-SUBMISSION โดยจะเริม่นับระยะเวลาด าเนนิการในวันถัดจากวันรับเอกสารของส านักงาน (Last 

Submit Date ในระบบ E-SUBMISSION)  

3. กรณีส านักงาน ก.ล.ต. ไมม่กีารทักทว้ง เจา้หนา้ทีจ่ะมอีเีมลแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ป้ระกอบธรุกจิทราบ และผูป้ระกอบธรุกจิ 

จะสามารถด าเนนิการเผยแพร่โฆษณาดังกลา่วได ้ 

4. กรณีส านักงาน ก.ล.ต. มกีารทักทว้ง เชน่ กรณีโฆษณาไมเ่ป็นไปตามทีห่ลักเกณฑก์ าหนด หรอืกรณีแบบรายงานหรอืเอกสาร

หลักฐานประกอบไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น เป็นตน้ ส านักงาน ก.ล.ต. จะน าสง่หนังสอืทักทว้งและขอ้มลูรายละเอยีดการปฏบัิติ

ไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบธรุกจิผา่นทางชอ่งทางอเีมล เพือ่ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิยืน่แบบรายงาน พรอ้มเอกสาร

หลักฐานประกอบการแจง้การโฆษณาทีถู่กตอ้งครบถว้น เขา้มาตามกระบวนการใหมอ่กีครัง้ 

 

ทัง้นี้ ส านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ผลการพจิารณาโฆษณาผ่านชอ่งทางอเีมลทีผู่ป้ระกอบธรุกจิแจง้ไวใ้นแบบฟอรม์ Checklist 

คณุสมบัตติามหลักเกณฑก์ารโฆษณาของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ E-SUBMISSION ตามวธิทีี่

ก าหนดในคูม่อื และสง่ขอ้มลูผ่านระบบ E-SUBMISSION /
เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน ์โทรศัพท ์1207 กด 3 / อเีมล : 

helpdesk@sec.or.th  
(หมายเหต:ุ หากไม่สามารถยืน่ online เนื่องจากขอ้ขัดขอ้งของ
ระบบ ใหน้ าสง่เป็น hard copy ทีล่งลายมอืชือ่โดยผูม้อี านาจลง
นามผูกพันแทน หรอืตามวธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ให ้
ทราบ)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารจัดสง่ตลอด  

24 ชั่วโมง 

(หมายเหต:ุ การรับเอกสารจะพจิารณาในวันและเวลา 
ท าการ 08.30 – 16.30 น.)  

 

 



 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่แบบรายงานตอ้งยืน่เอกสารใหค้รบถว้นตามรายการเอกสาร
หลักฐานประกอบการยืน่แบบรายงานตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

-  ส านักงาน ก.ล.ต. 

2) การพจิารณา 

(1) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมครบถว้นของแบบรายงาน 

และเอกสารประกอบการยืน่แบบรายงาน 
(2) เจา้หนา้ทีร่ับผดิชอบพจิารณารายละเอยีดตาม

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอผลการพจิารณาเบือ้งตน้ 
ตอ่ผูบ้รหิารใหค้วามเห็นชอบ 

(3) เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณาทางอเีมล 
 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส านักงาน ก.ล.ต. 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

เอกสำรแบบฟอรม์ Checklist คณุสมบตัติำมหลกัเกณฑ ์

กำรโฆษณำของผูป้ระกอบธุรกจิ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และผูค้วบคมุและ

อนุมัตกิารจัดท าโฆษณา) 

- 

2) 
 

เอกสำร/หลกัฐำน ประกอบกำรแจง้กำรโฆษณำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) เอกสารอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ - 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) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 

(หมายเหต:ุ -)  



 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

(1) แบบฟอรม์ Checklist คณุสมบัตติามหลักเกณฑก์ารโฆษณาของผูป้ระกอบธรุกจิ 
(หมายเหต:ุ - ) 

 

หมำยเหต ุ- 

 

 
 

 

 
 
 

 


