
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญำตประกอบธุรกจิส ำหรบัผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

ทีร่ะงบักำรประกอบธุรกจิและสำมำรถกลบัมำด ำรงเงนิกองทนุได ้
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทีจ่ะมาประกอบธรุกจิหลังจากสามารถกลับมาด ารงเงนิกองทนุได ้

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ จะยืน่ค ำขอใหส้ ำนักงำนตรวจสอบกำรปฏบัิตติำมเงือ่นไขกอ่นกำรเริม่ประกอบธรุกจิตำมทีไ่ดร้ับใบอนุญำต 

ไดต้่อเมือ่ ผูย้ืน่ค ำขอฯ ไดด้ ำเนนิกำรตำมเงือ่นไขดังต่อไปนี้จนครบถว้นแลว้ 

 

2.1 ไดร้่วมกันกับส ำนักงำนก ำหนดวันนัดหมำยทีจ่ะใหส้ ำนักงำนเขำ้ตรวจสอบระบบงำนแลว้ 

 

2.2 ไดย้ืน่ร่ำงเอกสำรแสดงกำรจัดใหม้รีะบบงำนทีม่คีวำมพรอ้มในกำรประกอบธรุกจิตอ่ส ำนักงำนแลว้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 

10 วันท ำกำรกอ่นวันยืน่ค ำขอ 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งยืน่ค ำขอยืน่เอกสำรแสดงระบบงำนตำมหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้รำยละเอยีดเกีย่วกับบุคลำกร 

ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิตอ่ส ำนักงำน 

 

4. ผูย้ืน่ค ำขอจะเริม่ประกอบธรุกจิไดต้่อเมือ่ส ำนักงำนตรวจสอบแลว้เห็นวำ่ผูไ้ดร้ับใบอนุญำตสำมำรถแสดงไดว้่ำสามารถกลับมา

ด ารงเงนิกองทนุ มรีะบบงำนทีม่คีวำมพรอ้ม และมคีวำมพรอ้มดำ้นบคุลำกร 

 

ทัง้นี้ ตำม 

 

4.1 กฎกระทรวงวำ่ดว้ยกำรอนุญำตกำรประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

4.2 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารประกอบธรุกจิ

สนิทรัพยด์จิทัิล และขอ้ก ำหนดกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้

 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำ 

ทีก่ ำหนด ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมี 

เอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ 

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207  

หรอื 0-2695-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (1. เปิดใหบ้รกิำรวันจันทร ์ถงึวันศกุร ์

ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกับ 
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยฯ์ ก ำหนด 2. เพือ่ตรวจสอบ 

ควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร) 

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 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรแสดงระบบงำนตำมหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย ์

2) การพจิารณา 

(1) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งในแบบค ำขอ 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  
(2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำรหลักฐำนพรอ้มทัง้พจิำรณำ 

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
(3) หำรอืสอบถำมขอ้มูลขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

และเอกสำรหลักฐำน และตรวจระบบทีบ่รษัิท  
(4) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง 

เพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ  

(5) เจำ้หนำ้ทีส่รุปขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

26 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำอนุญำต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย ์
และตลำดหลักทรัพย ์

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

เอกสารแสดงการจดัใหม้รีะบบงานทีม่คีวามพรอ้มในการประกอบ 

ธุรกจิ โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัระบบงานทีเ่ป็นไป 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีอ่อกตามกฎหมายดงักลา่วในเรือ่งที ่

เกีย่วขอ้งกบัระบบงานของผูป้ระกอบธุรกจิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิตามค าขอ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 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:ุ -)  

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: กำรขออนุญาตประกอบธรุกจิส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทีร่ะงับการประกอบธรุกจิและสามารถ

กลับมาด ารงเงนิกองทนุได ้
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: บรกิำรท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขออนุญาตประกอบธรุกจิส าหรับผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทีร่ะงับการประกอบธุรกจิ

และสามารถกลับมาด ารงเงนิกองทนุได ้


