
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคราวดฟ์นัดงิ [N] 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานทไีม่สงักัดกระทรวง  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้นืคําขอฯ ตอ้งเป็นบรษัิททจีัดตังขนึตามกฎหมายไทยทปีระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคราวดฟั์นดงิ 
 
2. ผูย้นืคําขอฯ ตอ้งยนืคําขอความเห็นชอบตอ่สํานักงานตามแบบ 35-FP พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานทกํีาหนดไวใ้นแบบคําขอ 
ดังกล่าวและตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด 
 
3. ผูย้นืคําขอจะไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานต่อเมอืมทีนุจดทะเบยีนตามทกํีาหนด ไมม่ปัีญหาดา้นฐานะทางการเงนิ 
รวมทังตอ้งมคีวามเหมาะสมเกยีวกับการควบคมุและการปฏบิัตงิาน มคีวามพรอ้มของระบบงาน 
และมบีุคลากรทไีมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กยีวกับบคุลากรในธรุกจิตลาดทนุและในกรณีทผีูข้อรับความเห็นชอบเป็นบรษัิทซงึประกอบธรุกจิอนือยูแ่ลว้ 
ตอ้งเป็นการประกอบกจิการอนืทเีกยีวเนอืง เป็นประโยชน ์หรอืสนับสนุนการประกอบธรุกจิ 
และไมม่ลีักษณะทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ย 
เวน้แตจ่ะไดจ้ัดใหม้รีะบบในการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ลว้ 
 
ทังน ีตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ว่าดว้ยขอ้กําหนดเกยีวกับการเสนอขายหลักทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดงิ 
 
หมายเหต ุ
 
* กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพมิเตมิไดใ้นขณะนัน 
ผูร้ับคําขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามร่วมกันในบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีจะตอ้งยนืเพมิเตมิ 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอดําเนนิการแกไ้ขเพมิเตมิ 
หากผูย้นืคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ขเพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกํีาหนด 
ผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ทังน ีผูม้ายนืคําขอทไีม่ได ้มาดว้ยตนเอง 
แตม่อบหมายใหผู้อ้นืเป็นผูม้ายนืคําขอ แทนหากเอกสาร หลักฐาน ทเีกยีวขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น 
ผูม้ายนืคําขอแทนตอ้งมเีอกสารแสดงว่าเป็นผูท้ไีดร้ับมอบอํานาจจากผูย้นืคําขอ 
 
** สํานักงานจะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยนืเอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
เปิดใหบ้รกิารทกุวันจันทร ์ถงึวันศกุร ์ยกเวน้ 
วันหยดุทสํีานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลัก
ทรัพยกํ์าหนด เวลาพักเทยีง 12.00 – 13.00 น.))  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดททีางราชการกําหนด) 
ตังแตเ่วลา 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 90 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้นืคําขอยนืแบบคําขอและนําสง่เอกสารพรอ้มเอกสาร 
หลักฐานทเีกยีวขอ้งตามทกํีาหนด 

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1.2 กรณีเอกสารถกูตอ้งครบถว้น สํานักงานจะออกเอกสาร 
รับคําขอและใหชํ้าระค่าธรรมเนียมคําขอ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทตีรวจความถูกตอ้งครบถว้นของรายละเอยีด 
ในแบบคําขอ และเอกสารประกอบคําขอ 
2.2 ตรวจสอบขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิหรอืเอกสารหลักฐาน 
พรอ้มทังพจิารณากฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 
2.3 หารอืและ/หรอืสอบถามขอ้มลู/ขอ้เท็จจรงิเพมิเตมิ 
จากผูย้นืคํา 
ขอเกยีวกับขอ้มูล/ขอ้เท็จจรงิในแบบคําขอและเอกสาร/และตรว
จระบบทบีรษัิท  
2.4  ในกรณีทมีเีหตุสงสัย 
สํานักงานอาจขอใหผู้ย้นืคําขอชแีจงเพมิเตมิเพอืใหไ้ดข้อ้มลูทเี
พยีงพอและครบถว้นตอ่ 
การตัดสนิใจ  
2.5 
เจา้หนา้ทวีเิคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูทังหมดเกยีวกับผลการพจิารณ
า 
(หมายเหต:ุ -)  

84 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทฝ่ีายงานทรีับผดิชอบนําเสนอตอ่ผูม้อํีานาจพจิารณา 
ตามลําดับชนัเพอืลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตล

าดหลักทรัพย ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ
(กรณีไมม่สีัญชาตไิทยของกรรมการของผูย้นืคําขอและผูถ้อืหุน้ทเีป็นบุค
คลธรรมดารวมทังกรรมการของนติบิคุคลทเีป็นผูถ้อืหุน้ของผูย้นืคําขอพร ้
อมลงนามรับรองความถกูตอ้ง 
) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้นืคําขอและผูถ้อืหุน้รายใหญข่องผูย้นืคําขอ 
โดยลงนามรับรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

แบบคําขอความเห็นชอบแบบ 35-FP 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ
(ลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทพรอ้มประทับตราบรษัิท 
(ถา้ม)ี) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั
พยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

4) 
 

งบการเงนิในรอบปีบญัชลีา่สุด (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน 
บรษัิท พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี) 

5) 
 

File ทแีสดงแผนผงัโครงสรา้งการจดัองคก์ร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนาม 
ผกูพันบรษัิท พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี) 

- 

6) 
 

รายละเอยีดของระบบงาน 
ขนัตอนในการทําหนา้ทเีป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคราวดฟ์นัดงิ 
แนวทางในการสอบทานคุณสมบตับิรษิทัทเีสนอขายหลกัทรพัย ์
และลกัษณะการเสนอขายหลกัทรพัย ์รวมทงัขอ้ตกลง 
ทจีดัทํากบับรษิทัทเีสนอขายหลกัทรพัยแ์ละขอ้ตกลงทจีดัทํากบั 
สมาชกิ ตลอดจนวธิกีารสอบทานลกัษณะและคุณสมบตัขิอง 
ผูล้งทุนตามทกีาํหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ
(ลงนามรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิท 
พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองประวตัแิละการไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม 
(ตามเอกสารแนบทา้ยแบบ 35-FP) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ ผูจั้ดการและบคุคลผูม้อํีานาจในการจัดการ 
เจา้ของประวัตลิงนามรับรองความถกูตอ้ง ) 

- 

8) 
 

เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืถูกพทิกัษท์รพัย ์
จากกรมบงัคบัคดขีองผูข้อความเห็นชอบ กรรมการผูจ้ดัการ 
และบคุคลทมีอีํานาจในการจดัการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ
(ลงนามรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิท 
พรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี) 

- 

9) 
 

เอกสารตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมกบัสาํนกังานตํารวจแหง่ชา
ต ิของกรรมการผูจ้ดัการ และบคุคลทมีอีํานาจ ในการจดัการ 
ของผูข้อความเห็นชอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((กรรมการ ผูจั้ดการและบุคคลผูม้อํีานาจในการจัดการ 
เจา้ของประวัตลิงนามรับรองความถกูตอ้ง)) 

สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

10) 
 

เอกสารอนืใดทเีป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี เช่น 
เอกสารทแีสดงถงึการประกอบธุรกจิอนืของผูย้นืคําขอและบรษิทั 
ในกลุม่เดยีวกนั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ
(ลงนามรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิท 
พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคราวดฟ์นั
ดิ ง 
 
(หมายเหต:ุ (คา่คําขอ 50,000 บาท ชําระในวันยนืคําขอ และ 200,000 
บาท ภายในวันทไีดร้ับความเห็นชอบ))  

 คา่ธรรมเนยีม 250,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) หน่วยงาน ณ จุดยนืคําขอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 
(หมายเหต:ุ (ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น.))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรอืงรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรอืงรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทคีูม่อืมผีลบังคับใช:้ 19/08/2563 


