
ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(๒) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(๔) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล 
(๕) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี 
(๖) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 
“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

หมวด  ๑ 
ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 
 

ขอ้ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  และ 
 (ก) ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี  หรือการเป็น

ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมิใช่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล 

 (ข) ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้า  
โทเคนดิจิทัล  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมิใช่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

(2) มีทุนจดทะเบียนซึง่ช าระแล้วไม่นอ้ยกวา่จ านวนที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด 
(3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภท

ที่ขอรับใบอนุญาต 
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(4) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  หรือมีพฤติการณ์อื่น
ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่อง
หรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 

(5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของ  
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(6) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบ
บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(7) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต  
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นประโยชน์  หรือ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต  และไม่มีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับ
ใบอนุญาต  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 (ข) งบการเงินประจ าปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน  ก.ล.ต.  ให้ความเห็นชอบ 

 (ค) สามารถด ารงเงินกองทุนและกันเงินส ารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้ง
บริษัทนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น 

 (ง) ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานที่ควบคุม 
การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทนั้น   

หมวด  ๒ 
การขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจสนิทรัพย์ดิจทิัล 
 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อส านักงาน  ก.ล.ต.  ตามแบบและวิธีการ  พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน  ก.ล.ต. 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ส านักงาน  ก.ล.ต.  เห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควร  และได้รับความยินยอม
จากผู้ขอรับใบอนุญาต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้ง 
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ของผู้นั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด  เพ่ือตรวจสอบ
ฐานะการเงิน  การด าเนินงาน  สินทรัพย์  หรือข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้   

ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรบัใบอนญุาตเปน็ผู้มคีุณสมบตัิถกูตอ้ง
และครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ  ๓  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เสนอแนะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาต
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน  ก.ล.ต.  ได้รับค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
ตามคู่มือส าหรับประชาชน  และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด 
ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ก าหนดในใบอนุญาตได้

ต่อเมื่อส านักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 (ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การป้องกัน 

การล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  
ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง  
มีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ 

 (ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภท 
ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ 

 (ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภท
ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ 

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ก าหนดในใบอนุญาตภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องด ารงคุณสมบัติตามข้อ  ๓  และด าเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน  (1)  
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่มีผลต่อทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ตามข้อ  3  (2)  จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน  ก.ล.ต.  แล้ว  โดยผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  ก.ล.ต.  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือส าหรับประชาชน  และให้ส านักงาน  ก.ล.ต.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าขออนุญาตดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  
รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ 
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ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลตามมาตรา  ๑๐๐  ที่มีการประกอบธุรกิจ 
ในลักษณะเดียวกับประเภทของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต  ให้ส านักงาน  ก.ล.ต.  ตรวจสอบ
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ  ๗  (๑)  พร้อมกับการพิจารณาให้ใบอนุญาต  และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนั้นได้ 

ข้อ ๙ ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล  ให้ช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต   
และให้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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