
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การอนุญาตใหยุ้ตกิารใหบ้รกิารกอ่นครบก าหนดระยะเวลาหรอืขยาย 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัความเห็นชอบใหเ้ขา้รว่มโครงการทดสอบและพฒันา

นวตักรรมเพือ่สนบัสนุนการใหบ้รกิารเกีย่วกบัตลาดทุน (Regulatory Sandbox)  
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบุคคลทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร 

เกีย่วกับตลำดทุน (Regulatory Sandbox) 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งต่อส ำนักงำนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำสำมสบิวันก่อนวันยุต ิ

กำรใหบ้รกิำร หรอืก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำทดสอบ 

 

3.ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุญำตเมือ่ส ำนักงำนพิจำรณำแลว้เห็นว่ำผูย้ืน่ค ำขอมคีวำมเหมำะสม และไดด้ ำเนนิกำรยืน่ขออนุญำต 

ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้ 

 

ทัง้น้ี ตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้งดังตอ่ไปน้ี 

1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยกำรก ำหนดลักษณะกำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ 

ของบุคคลทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับ 

ตลำดทุนทีไ่ม่ถอืเป็นกำรประกอบธุรกจิหลักทรัพยท์ีต่อ้งไดรั้บใบอนุญำต 

2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยกำรก ำหนดลักษณะกำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิของ 

บุคคลทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับ 

ตลำดทุนทีไ่ม่ถอืเป็นกำรประกอบธุรกจิสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่ตอ้งไดรั้บใบอนุญำต 

3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยการก าหนดลักษณะการประกอบการของบุคคล 

ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบใหเ้ขา้ร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพือ่สนับสนุนการใหบ้รกิารเกีย่วกับตลาดทุน  

ทีไ่ม่ถอืเป็นการประกอบการเป็นศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้และส านักหักบัญชสัีญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีต่อ้ง

ไดรั้บใบอนุญาต 

 

หมำยเหตุ 

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนั้น 

ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่นค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำ 

ทีก่ ำหนด ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้น้ี ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง 

แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยื่นค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไม่ถูกตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมี 

เอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ื่นค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ 

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 

0-2695-9999/ ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหตุ: 1.เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศุกร ์
(ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยฯ์ 
ก ำหนด) 2.เพือ่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

3.เวลำพักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ 
ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้เห็นว่ำค ำขอและเอกสำรหลักฐำน 
ประกอบค ำขอครบถว้นถูกตอ้ง 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 

 

2) การพจิารณา 
(1) ฝ่ำยงำนทีรั่บผดิชอบตรวจควำมถูกตอ้งในแบบค ำขอและ 
เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ (2) ตรวจสอบขอ้มูลเอกสำร 

หลักฐำน พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (3) หำรอื 
สอบถำมขอ้มูลขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอและเอกสำร 
หลักฐำน (4) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ 

ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้น 
ต่อกำรตัดสนิใจ 
(หมายเหตุ: -)  

24 วัน - 
 

3) การพจิารณา 

ฝ่ำยงำนทีรั่บผดิชอบเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำ 
ใหค้วำมเห็นชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

5 วัน - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีไม่มสัีญชำตไิทย 

กรณีนติบุิคคล : ของผูย้ืน่ค ำขอ (กรรมกำรหรอืหุน้สว่นแลว้แต่กรณี) 
ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง     
กรณีบุคคลธรรมดำ : ผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง) 

- 

2) 
 

แบบค าขออนุญาตใหยุ้ตกิารใหบ้รกิารกอ่นครบก าหนด 
ระยะเวลาหรอืขยายระยะเวลาการใหบ้รกิารส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บั 
ความเห็นชอบใหเ้ขา้รว่มโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม 
เพือ่สนบัสนุนการใหบ้รกิารเกีย่วกบัตลาดทุน (Regulatory 

Sandbox) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ 
(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบุิคคลพรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี 
หรอืผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง แลว้แต่กรณี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหตุ: -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  : 
complain@sec.or.th 
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ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหตุ: -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 

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

(หมายเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
5) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

6) ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

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

ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 


