
 

ประกาศกระทรวงการคลงั 
เร่ือง  การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

พ.ศ. 2561 
(ฉบบัประมวล) 

_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 26 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูข้อรับใบอนุญาต”  หมายความวา่   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
(3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
(5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 
(7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
(8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
(9)  การเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี 
(10)  การเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
(11)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
“บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
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“บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

“ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

หมวด 1 
ผูข้อรับใบอนุญาต 

_____________________ 

ขอ้ 3   ผูข้อรับใบอนุญาตจะไดรั้บใบอนุญาตต่อเม่ือมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  และ 

(ก)  ในกรณีท่ีขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือ
การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั  ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมิใช่บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัประเภทการเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 

(ข)  ในกรณีท่ีขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็น
ผูค้า้โทเคนดิจิทลั  ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมิใช่บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ประเภทการเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 

(ค)  ในกรณีท่ีขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั  
ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทั 
ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝาก
สินทรัพยดิ์จิทลั และตอ้งมิใช่บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทอ่ืน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
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(ง)  ในกรณีท่ีขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทอ่ืนนอกจาก 
(ค) ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมิใช่บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็น 
ผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 

(2)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่จ านวนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(3)  แสดงไดว้า่จะมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตาม

ประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต 
(4)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือมี

พฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้งไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่ 
มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

(5)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัของผูท่ี้จะไดรั้บใบอนุญาตไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

(6)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการก าหนดเง่ือนไขใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งขอรับ 
ความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(7)  ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอ่ืนอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ียืน่ขอรับ
ใบอนุญาต ตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ธุรกิจอ่ืนของผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต และไม่มีลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามประเภทท่ีขอรับ
ใบอนุญาต  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ข)  งบการเงินประจ าปีงวดการบญัชีปีล่าสุดของผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
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(ค)  สามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
ท่ีจดัตั้งบริษทันั้นหรือกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษทันั้น 

(ง)  ไดรั้บความยนิยอมใหป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจากหน่วยงานท่ีควบคุมการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทันั้น 

ความในวรรคหน่ึง (ง) ใหใ้ชบ้งัคบักบัผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ประเภทการเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงินดว้ย 
  (8)  ไม่เคยถูกรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอรับใบอนุญาต 

(9)  ไม่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาตแทนค าขอรับใบอนุญาตเดิมซ่ึงผูข้อรับ
ใบอนุญาตขอถอนเร่ืองไปในระหวา่งการพิจารณาในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัท่ียื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตน้ี 

(10)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ไดรั้บจดทะเบียน 

(11)  ไม่เป็นผูท่ี้ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลั ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน 
เวน้แต่จะพน้โทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบปี 

 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
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(12)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูข้อรับใบอนุญาตตอ้ง 
(ก)  ไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัท่ีถูกรัฐมนตรี 

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการใหใ้บอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือ 
ในบริษทัท่ีขอถอนค าขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดใน (8) หรือ (9)  แลว้แต่กรณี 

(ข)  ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระท าของผูท่ี้อยู่ระหว่าง  
ถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดตาม (10)  

(ค)  ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนบัสนุนการกระท าของผูท่ี้ศาลมีค าพิพากษา 
ถึงท่ีสุดในความผิดตาม (11) ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ เวน้แต่ผูน้ั้นพน้โทษ หรือ
พน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบปี” 

หมวด 2 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
___________________ 

ขอ้ 4   ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ  พร้อมทั้ง
เอกสารหลกัฐานท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่มีความจ าเป็นและสมควร และไดรั้บความยินยอม 
จากผูข้อรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีตั้ง 
ของผูน้ั้นหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพื่อตรวจสอบฐานะ
การเงิน การด าเนินงาน สินทรัพย ์หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของผูข้อรับใบอนุญาตได ้

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวา่ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูมี้คุณสมบติั
ถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลกัฐานครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

ขอ้ 7   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขในการไดรั้บใบอนุญาต ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะเร่ิมประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามประเภทท่ีก าหนดใน

ใบอนุญาตไดต้่อเม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถแสดงไดถึ้งเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  มีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
(ข)  มีนโยบายและมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การป้องกนั

การล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง  
ในการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามประเภทท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีมาตรการในการควบคุมและติดตามใหมี้การด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการท่ีวางไว ้

(ค)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามประเภท 
ท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 

(ง)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดา้นธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามประเภท 
ท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
  (2)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต   

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงท าให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่อาจแสดง 
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามขอ้ 7 (1) (ค) หรือ (ง) อนัเป็นเหตุใหไ้ม่อาจเร่ิมประกอบธุรกิจได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตอาจยื่นค าขอผ่อนผนัระยะเวลาการเร่ิมประกอบธุรกิจ
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผอ่นผนั
ก าหนดเวลาการเร่ิมประกอบธุรกิจไดอี้กไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

(3)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 3 และด าเนินการในเร่ืองท่ีไดแ้สดงไว้
ใน (1) ตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
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(4)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจท่ีมีผลต่อทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ตามขอ้ 3 (2) จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ โดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ตอ้งยืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
คู่มือส าหรับประชาชน และใหส้ านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้
รับค าขออนุญาตดงักล่าว 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง 
รัฐมนตรีโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดงักล่าวได ้

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลตามมาตรา 100 ท่ีมีการประกอบธุรกิจ 
ในลกัษณะเดียวกบัประเภทของธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดรั้บใบอนุญาต ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามขอ้ 7 (1) พร้อมกบัการพิจารณาใหใ้บอนุญาต และเม่ือไดรั้บ
ใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเร่ิมประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทนั้นได ้

ขอ้ 9   ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั ใหช้ าระค่าธรรมเนียมตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยประกาศน้ี 

ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตในวนัท่ียืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาตและใหช้ าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 อภิศกัด์ิ  ตนัติวรวงศ ์
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
 


