
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเลกิประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทีไ่ดรั้บอนุญำตประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลจำกรัฐมนตรวีำ่กำร

กระทรวงกำรคลงั ตำมพระรำชก ำหนดวำ่ดว้ยกำรก ำกับดแูลกำรประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล พ.ศ. 2561 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตรวจสอบเพือ่รับทรำบระยะเวลำประชมุคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ับเจำ้หนำ้ที่ 

ของส ำนักงำนลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นยืน่ค ำขอ 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอมำใหข้อ้เท็จจรงิพรอ้มทัง้หำรอืกับเจำ้หนำ้ทีข่องส ำนักงำนลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นยืน่ค ำขอ 

 

4. ส ำนักงำนจะปิดรับค ำขอส ำหรับระยะเวลำทีอ่ยูน่อกเหนือจำกชว่งระยะเวลำตัง้แต ่25 - 30 วนักอ่นถงึวนัทีจ่ะมกีำรประชมุ

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

5. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุญำตใหเ้ลกิประกอบธรุกจิตอ่เมือ่แสดงไดว้ำ่ไดด้ ำเนนิกำรจัดกำรเกีย่วกับทรัพยส์นิและหนีส้นิหรอื

ภำระผูกพันระหวำ่งผูป้ระกอบธุรกจิกับลกูคำ้แลว้เสร็จ และไม่มลีกูคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรคำ้งอยู่อกีตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้ตำมมำตรำ 32 และ 33 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล พ.ศ. 2561 

 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัยืน่หนังสอืแจง้ขออนุญำตเลกิประกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล โดยใหร้ะบเุหตผุลในกำร 

ขอเลกิกจิกำร ก ำหนดกำร/ขัน้ตอนกำรเลกิกจิกำร กำรจัดกำรทรัพยส์นิของลกูคำ้ รวมทัง้รำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรอืน่ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเลกิกจิกำร 

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่หนังสอืดงักลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัหรอืไม ่และตรวจสอบ 

ควำมถกูตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบวุนัทีเ่ริม่พจิำรณำ  

 

4.กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำให ้

ผูย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี ้ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่

เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2033 9999/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบหนังสอืแจง้ขออนุญำตเลกิประกอบกำรเป็น

ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรัพยด์จิทิลัและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

1. ฝ่ำยงำนจะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มูล 
และหำรอืผูบ้งัคับบญัชำ รวมถงึขอควำมเห็นจำกฝ่ำยงำนที่

เกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 2. ฝ่ำยงำนจัดท ำเอกสำรวำระเสนอตอ่ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ทัง้นี ้ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส ำนักงำนอำจใหช้ีแ้จงใน

ประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดงักลำ่วเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำได ้3.

เจำ้หนำ้ทีว่เิครำะหแ์ละสรุปขอ้มลูเกีย่วกบัผลกำรพจิำรณำ 4. 
ฝ่ำยงำนทีรั่บผดิชอบจัดท ำงนะเสนอตอ่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

เพือ่พจิำรณำ 5. ส ำนักงำนจัดท ำหนังสอืแจง้ขอ้เสนอแนะตอ่
กระทรวงกำรคลงั 

(หมำยเหต:ุ -)  

28 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 
รัฐมนตรพีจิำรณำใหเ้ลกิประกอบธรุกจิ 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้ขออนุญำตเลกิประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั โดยมี

รำยละเอยีดดงันี ้
1. แจง้ควำมประสงคข์อเลกิประกอบกจิกำร 

2. เหตผุลทีข่อเลกิประกอบกจิกำร 
3. ก ำหนดกำร/ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรเลกิกจิกำร (โดยประมำณ) 

4. กำรด ำเนนิกำรจดักำรเกีย่วกบัทรพัยส์นิและหนีส้นิ ภำระผูกพนั
ระหวำ่งผูป้ระกอบธุรกจิกบัผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

5. รำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรอืน่ ๆ เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใหล้งนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้ม
ประทับตรำผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 

 

หนงัสอืใหอ้นุญำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และใบอนุญำต

ประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

รำยละเอยีดอืน่ทีผู่ย้ ืน่ค ำขอประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

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

6) 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 


