
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนักำรโฆษณำทีม่ลีกัษณะชีน้ ำหรอืประกนัผลตอบแทน 

ทีจ่ะไดร้บัจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยด์จิทิลั  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลทีไ่ดร้ับอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิลจำกรัฐมนตรวี่ำกำร

กระทรวงกำรคลัง ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทัิล  

2.  กำรโฆษณำทีม่ลัีกษณะชีน้ ำหรอืประกันผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับจำกกำรลงทนุในสนิทรัพยด์จิทัิล ซึง่จะไดร้ับกำรผ่อนผัน 

จำกส ำนักงำน หรอืเป็นกำรแสดงผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีอย่ำงเหมำะสมหรอืเป็นกำรประมำณกำรผลตอบแทน 

ในอนำคต ตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

       (1)  มขีอ้มลูประกอบกำรประมำณกำรอย่ำงเหมำะสม 

  (2)  มขีอ้มลูควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรประมำณกำรผลตอบแทนในแตล่ะเงือ่นไข 

  (3)  ขอ้มลูตำม (1) และ (2) อยูใ่นรูปแบบทีล่กูคำ้สำมำรถเขำ้ใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้งโดยไมส่ ำคัญผดิ 

  

3. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหข้อ้ควำม ค ำเตอืน หรอืขอ้มลูใด ๆ ในกำรโฆษณำสำมำรถรับฟังหรอืมองเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน  

โดยมคีวำมเหมำะสมกับรูปแบบกำรน ำเสนอ และตอ้งใหค้วำมส ำคัญในกำรแสดงค ำเตอืนในเรือ่งตำ่ง ๆ เชน่เดยีวกับ 

กำรแสดงขอ้ควำมหรอืขอ้มลูสว่นใหญใ่นโฆษณำนัน้ ๆ ดว้ย 

 

4. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่หนังสอืขอผ่อนผัน พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไว ้และตอ้งยืน่ค ำขอกอ่น 

จะจัดใหม้กีำรโฆษณำทีม่ลัีกษณะชีน้ ำหรอืประกันผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับจำกกำรลงทนุในสนิทรัพยด์จิทัิล 

 

5. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอแสดงไดถ้งึเหตผุลอันเป็นทีน่่ำพอใจแกส่ ำนักงำน 

 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอเป็นหนังสอื พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไว ้

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่หนังสอืดังกลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอหรอืไม ่และตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้น

ตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ร ิม่พจิำรณำ  

 

4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำน 

จะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่

เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน ตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดบั  ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบหนังสอืขอผอ่นผันกำรโฆษณำทีม่ลีักษณะ

ชีน้ ำหรอืประกันผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับจำกกำรลงทนุในสนิทรัพย์
ดจิทัิล พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  

(หมำยเหต:ุ -) 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 
ฝ่ำยงำนด ำเนนิกำรสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มลูและ

หำรอืผูบั้งคับบัญชำ รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชีย่วชำญหรอื 
ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

(หมำยเหต:ุ -)  

19 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) กำรพจิำรณำ 
ส ำนักงำนพจิำรณำอนุญำต 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนักำรโฆษณำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี 

- 

2) 

 

เอกสำร/หลกัฐำน ประกอบกำรขอผอ่นผนั (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ - ฉบับ 
ส ำเนำ - ฉบับ 

หมำยเหต ุ(อำจเป็นฉบับจรงิหรอืส ำเนำ แลว้แต่กรณี) 

- 

3) 
 

เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ - ฉบับ 

ส ำเนำ - ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ (หมำยเหต ุ-))  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดี

รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 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 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 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 ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหต ุ- 


