
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบักำรจดัสรรวงเงนิกำรท ำธุรกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศของ 

ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัและผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

วำ่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรจัดสรรวงเงนิกำรท ำธรุกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศส ำหรับผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล  

หรอืเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทัิลทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 

2. ผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลหรอืผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทัิลทีป่ระสงคจ์ะรับกำรจัดสรรวงเงนิ 

กำรท ำธรุกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศตอ้งยืน่ค ำขอรับกำรจัดสรรวงเงนิ ภำยใตรู้ปแบบและวธิกีำรทีก่ ำหนดบนเว็บไซต ์

ของส ำนักงำน 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอรับกำรจัดสรรวงเงนิกำรท ำธรุกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

หรอืผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทัิลตอ่ส ำนักงำน พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ (ถำ้ม)ี ตำมทีก่ ำหนดไว ้

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่แบบค ำขอดังกลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผกูพันผูย้ืน่ค ำขอหรอืไม ่และตรวจสอบควำมถกูตอ้ง

ครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ร ิม่พจิำรณำ  

 

หมำยเหต ุ

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 02 033 9999 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวันจันทร ์ถงึ  
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบค ำขอรับกำรจัดสรรวงเงนิกำรท ำธรุกรรม
เงนิตรำตำ่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลหรอื 

ผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทัิล พรอ้มเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอ (ถำ้ม)ี 
(หมำยเหต:ุ รำยละเอยีดตำมรำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ)  

1 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

2) กำรพจิำรณำ 

ฝ่ำยงำนพจิำรณำและจัดท ำเอกสำรแจง้ผลกำรใหค้วำมเห็นชอบ
เสนอต่อผูบ้รหิำรระดับสงู  ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส ำนักงำน

อำจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตุสงสัยดังกลำ่วเพือ่ประกอบกำร
พจิำรณำได ้

(หมำยเหต:ุ -)  

2 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

3) กำรพจิำรณำ 
ผูบ้รหิำรระดับสงูพจิำรณำเอกสำรแจง้ผลกำรใหค้วำมเห็นชอบ 

(หมำยเหต:ุ -) 

1 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) กำรพจิำรณำ 
ส ำนักงำนพจิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบ 

(หมำยเหต:ุ -) 

1 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) หนงัสอือนุญำตกำรท ำธุรกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศเพือ่ช ำระ 
คำ่สนิทรพัยด์จิทิลัในตำ่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ - ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

2) 
 

แบบค ำขอรบักำรจดัสรรวงเงนิกำรท ำธุรกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศ 
ของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัและผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำย 

โทเคนดจิทิลั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ 
(ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

3) 

 

แบบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศและกำรใชว้งเงนิของ

ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัและผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคน
ดจิทิลั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

4) เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำกำรใชว้งเงนิทีไ่ดร้บั 
กำรจดัสรร (ถำ้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

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

(หมำยเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ 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 

(หมำยเหต:ุ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์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) 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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) แบบค ำขอรับกำรจัดสรรวงเงนิกำรท ำธรุกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล 

และผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทัิล 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) แบบรำยงำนกำรท ำธรุกรรมเงนิตรำตำ่งประเทศและกำรใชว้งเงนิของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลและผูใ้หบ้รกิำร

ระบบเสนอขำยโทเคนดจิทัิล 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหต ุ- 


