
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลัตอ่ประชำชน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

  

1. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยโทเคนดจิทิัลไดต้อ่เมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้ำ่ ผูข้ออนุญำตและโทเคน

ดจิทิัลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์2. และ 3. 

2. คณุสมบตัผิูข้ออนุญำต 

    2.1 เป็นบรษัิทจ ำกดัหรอืบรษัิทมหำชนจ ำกัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

    2.2 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลำย มหีนีส้นิลน้พน้ตวั หรอือยูร่ะหวำ่งกำรยืน่หรอืไตส่วนค ำรอ้งขอฟ้ืนฟกูจิกำรหรอืกำรฟ้ืนฟู

กจิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยลม้ละลำย 

    2.3 เป็นกำรเสนอขำยตอ่ผูล้งทนุทีเ่ขำ้ลักษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ 

         (ก) ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

วำ่ดว้ยเรือ่งกำรก ำหนดบทนยิำมผูล้งทนุสถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษ และผูล้งทนุรำยใหญ ่

         (ข)  นติบิคุคลร่วมลงทนุ หรอืกจิกำรเงนิร่วมลงทนุ  

         (ค)  ผูล้งทนุทีม่ใิชผู่ล้งทนุตำม (ก) หรอื (ข) มลูคำ่ไมเ่กนิรำยละ 3 แสนบำท และมลูคำ่สงูสดุของกำรเสนอขำย 

ในแตล่ะครัง้ตอ่ผูล้งทนุประเภทนีร้วมกนัไมเ่กนิมลูคำ่ดงันี ้แลว้แตม่ลูคำ่ใดจะสงูกวำ่ 

       1.  ไมเ่กนิ 4 เทำ่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกโทเคนดจิทิัล 

       2.  ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของมลูคำ่ทัง้หมดทีเ่สนอขำยตอ่ครัง้ 

    2.4 ไมม่เีหตอุนัควรสงสยัวำ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุกจิกำรของผูข้ออนุญำตมลีักษณะขำดควำมน่ำ

ไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจ

ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท โดยอนุโลม 

    2.5 ไมม่เีหตทุีท่ ำใหส้งสยัวำ่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่ประชำชนหรอืตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น ไม่ตรงตอ่

ควำมเป็นจรงิ ไมเ่พยีงพอตอ่กำรตดัสนิใจลงทนุ หรอืมขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคญัผดิ 

    2.6 แสดงไดว้ำ่ ผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิลั (ICO portal) ไดพ้จิำรณำแลว้วำ่กำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 

มลีกัษณะทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด และสำมำรถเสนอขำยผำ่นระบบของผูใ้หบ้รกิำรดงักลำ่วได ้

    2.7 งบกำรเงนิของผูข้ออนุญำตและงบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชปีีลำ่สดุ (ถำ้ม)ี ตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์งันี้ 

         (ก) จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและผูส้อบบัญช ีดงันี้ 

              1.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยส ำหรับกจิกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีสำธำรณะ ในกรณีทีผ่ลกำรด ำเนนิงำน

และฐำนะกำรเงนิในอดตีของผูข้ออนุญำตมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรออกโทเคนดจิทิลัทีข่ออนุญำต และงบกำรเงนิผ่ำน 

กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชทีีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

              2.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยวำ่ดว้ยวชิำชพีบัญช ีในกรณีอืน่นอกจำก 1. 

         (ข)  รำยงำนกำรสอบบัญชขีองผูส้อบบัญชตีำมกรณี (ก)1.ตอ้งไมม่ลีักษณะแสดงควำมเห็นอยำ่งมเีงือ่นไข ถกูจ ำกัด

ขอบเขต ไมแ่สดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงนิ หรอืแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงนิไมถู่กตอ้ง 

    2.8 ในกรณีทีผู่ข้ออนุญำตเป็นบรษัิทจดทะเบยีนตอ้งไม่อยู่ระหวำ่งคำ้ง 

กำรน ำสง่หรอืกำรปรับปรุงงบกำรเงนิหรอืรำยงำนทีม่หีนำ้ทีต่ำมมำตรำ 56 หรอืมำตรำ 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ หรอือยู่

ระหวำ่งปฏบิตัติำมค ำสัง่ สนง. ตำมมำตรำ 58 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 

    2.9 คณุสมบตัอิืน่ ๆ เชน่ ไม่มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิทีผ่ดิกฎหมำย ไมม่ปีระวัตกิำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติำมหลกัเกณฑ์

กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหลักทรัพยแ์ละกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลัในเรือ่งทีม่นัียส ำคัญ 

3. ลักษณะโทเคนดจิทิลั 

    3.1 แสดงไดว้ำ่โทเคนดจิทิัลทีข่ออนุญำตเป็นโทเคนดจิทิัลประเภทใดประเภทหนึง่ (โทเคนดจิทิลัเพือ่กำรลงทนุ  

หรอืโทเคนดจิทิลัเพือ่กำรใชป้ระโยชน)์ 

    3.2 มคีวำมชดัเจนเกีย่วกับแผนธรุกจิ วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนนิโครงกำรหรอืกจิกำรตำมแผนธรุกจิ  

รวมทัง้กำรใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืโทเคนดจิทิลั 

    3.3 ไมม่เีหตทุีท่ ำใหส้งสยัวำ่แผนธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับโทเคนดจิทิัล และกลไกกำรใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืผำ่นสญัญำอัจฉรยิะ 

(smart contract) ไม่สำมำรถบงัคบัไดจ้รงิ หรอืเป็นกำรเอำเปรยีบผูล้งทนุ 

    3.4 แสดงไดว้ำ่มกีำรจัดท ำและเปิดเผยรหัสตน้ทำง (source code) ของสญัญำอจัฉรยิะ (smart contract)  ทัง้นี ้ 

กำรเปิดเผยรหัสตน้ทำงใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดบนเว็บไซตข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 

ทัง้นี ้รายละเอยีดในการอนุญาตเสนอขำยโทเคนดจิทิลัเป็นไปตำมประกาศคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิัลตอ่ประชำชน 

 

4. ส านักงานจะเริม่นับระยะเวลาเพือ่ด าเนนิการสอบทานขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการพจิารณาตัง้แตว่นัทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ 

เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดของขัน้ตอนตามทีก่ าหนดในคูม่อืฉบบันี้ 

 



หมำยเหต ุ 

(1) กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอให ้

ผูย้ืน่ค ำขอทรำบ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอ

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค ำขอ  

(2) ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 02 033 9999/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

 
บรษัิทยืน่แบบค ำขออนุญำต (แบบ 17-1) พรอ้มเอกสำร

หลกัฐำนประกอบตำมหัวขอ้รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบตอ่
ส ำนักงำน ตำมแนวทำงทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน 

ทัง้นี ้เมือ่บรษัิทน ำสง่เอกสำรครบถว้นแลว้ ใหบ้รษัิทช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบให ้
ส ำนักงำน ซึง่ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้รับแบบค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบ เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -) 

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ไดรั้บค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบครบถว้นแลว้ 
ส ำนักงำนจะพจิำรณำถงึควำมถกูตอ้งของเอกสำรและขอ้เท็จจรงิ 

โดยอำจมกีำรด ำเนนิกำรดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
•ศกึษำรวบรวมประเด็น 

•ตรวจกระดำษท ำกำรผูส้อบบัญช ี

•ตรวจขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำหนำ้ทีเ่ป็น ICO Portal 
•พบกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษัิท 

•มหีนังสอืหรอื email ใหบ้รษัิทและ ICO portal สรุปรำยงำน
กำรประชมุ 

วนัพบกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

•บรษัิทและ ICO portal สรุปรำยงำนกำรประชมุวนัพบกรรมกำร
และผูบ้รหิำร 

•ส ำนักงำนแจง้ประเด็นขอ้สงัเกตเพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง
ขอ้สงัเกตนัน้ 

•ผูย้ืน่ค ำขอชีแ้จงส ำนักงำน 
 (หมำยเหต:ุ -)  

59 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำ 

•เมือ่ส ำนักงำนไดรั้บค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำน
ขอ้เท็จจรงิ ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำร

พจิำรณำอนุญำต  

•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลกัฐำนทีถ่กูตอ้ง
และครบถว้นตำมหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 17 

และมำตรำ 25 แหง่พ.ร.ก.กำรประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลั 
(หมำยเหต:ุ เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวงั 

ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเขำ้หำรอืคณะทีป่รกึษำ
ดำ้นกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิัลและ 

กำรใหค้วำมเห็นชอบผูใ้หบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดจิทิัล 

(ICO Steering) เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดงักลำ่ว 

20 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ภำยหลงักำรใหค้วำมคดิเห็นของ ICO Steering 
หำกส ำนักงำนยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบตัไิม่

เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ
โตแ้ยง้แสดงหลักฐำน (right to be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำ

เหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับขัน้ เพือ่ลงนำม

ในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
 (หมำยเหต:ุ -) 

10 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจ 

ลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้ง พรอ้มประทับตรำบรษัิท(ถำ้ม)ี) 

กระทรวงพำณชิย ์

 

2) 
 

หนงัสอืรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำหนังสอืรับรองของบรษัิททีอ่อกมำไมเ่กนิ 3 เดอืนซึง่

บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตรำ
บรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กระทรวงพำณชิย ์

3) 

 

ขอ้บงัคบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำขอ้บงัคบัของบรษัิทซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำม

รับรองควำมถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กระทรวงพำณชิย ์

4) 

 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดจิทิลั (แบบ 17-1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดจิทิลั โดยมี
รำยละเอยีดลกัษณะเดยีวกบัแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยโท

เคนดจิทิลั กรณียืน่แบบ filing และรำ่งหนงัสอืชีช้วน พรอ้มค ำขอ

อนุญำตผูย้ ืน่ค ำขอจะไมย่ืน่เอกสำรนีก็้ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

แผนผงัโครงสรำ้งกำรจดักำรภำยในบรษิทั และเอกสำรซึง่ระบุ

เกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุกจิกำร ชือ่และสกุล 
(หำกมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบุชือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย)  

เลขประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) หนงัสอืรบัรองคณุสมบตั ิกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ

กจิกำร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุกจิกำร แตล่ะรำย 
ลงนำมรับรองคณุสมบตัขิองตนเอง) 

 

8) หนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัเกีย่วกบักำรรบัทรำบภำระหนำ้ที ่

ควำมรบัผดิชอบภำยหลงักำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

 

9) หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่อง ICO Portal - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

10) งบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำรอบปีบญัชลีำ่สดุของบรษิทั  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

 

11) เอกสำรทีแ่สดงรหสัตน้ทำง (source code) ของสญัญำอจัฉรยิะ 

(Smart contract)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ  ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้ำ้งองิหรอืประกอบกำรยืน่ค ำขออนุญำต (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2561 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 

  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 

  
 

3) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แต ่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2563 เป็นตน้ไป))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ.วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์1207 หรอื 

0-2033-9999 email:complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

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

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 
  


