คูมือการยื่นคําขออนุญาต
ระบบการยื่นคําขออนุญาต มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
(ECARS มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท)
http://www.bot.or.th

ธนาคารแหงประเทศไทย
ทีมปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท ฝายนโยบายและกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน
โทร. 0 2283 5129, 0 2283 5326-7, 0 2356 7639
ปรับปรุงลาสุด 11 พฤษภาคม 2559

สารบัญ
หนา
การยื่นคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท

1

การตรวจสอบสถานะคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท

11

การแกไขคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท

13

การกําหนดสิทธิ์ผูประสานงาน มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท

23

ภาคผนวก
คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอรายวัน 1.1 คําขอมียอดคงคาง NRB เกินกําหนด
(กรณีมีภาระสงมอบภายในวันรุงขึ้น)
คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอรายวัน 1.2 คําขอมียอดคงคาง NRB เกินกําหนด
(กรณีไมมีภาระสงมอบภายในวันรุงขึ้น)
คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอรายวัน 1. 3 คําขออื่นๆ

28
30

คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอทั่วไป 2

32
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การยื่นคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
1. เปดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ URL www.bot.or.th เพื่อเขาสู website ธนาคารแหงประเทศไทย

2. คลิกที่ หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน

3. เลือก การขออนุญาตและรายงานขอมูลทางอินเตอรเน็ต -> การขออนุญาตตามมาตรการปองปรามฯ
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4. Login เขาระบบดวยรหัสผูใชงานและรหัสผาน

5. ระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดของผูขออนุญาต

2

6. เลือกแบบฟอรมคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามฯ -> 1. คําขอรายวัน หรือ 2. คําขอทั่วไป

7. เลือกประเภทคําขอ -> 1.1-1.3
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8. เมื่อเขาสูหนาจอแบบคําขออนุญาตแตละประเภทแลว กรอกขอมูลดังนี้
8.1 สวนที่หนึ่ง (เปนสวนที่เหมือนกันในทุกแบบคําขออนุญาต)

หัวขอหลัก
คําขออนุญาต
การยื่นขออนุญาต

รายการเลขทีห่ นังสือ
อนุญาตเดิม (ที่เกี่ยวของ
กับการขออนุญาตในครัง้ นี)้

หัวขอยอย
เลขที่คําขออนุญาต
วันที่คําขออนุญาต
วัตถุประสงค
ยื่นเอง

รายละเอียด
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ เมื่อ Save หรือ Summit คําขออนุญาต
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ ซึง่ ตรงกับวันทีท่ านเขาสูร ะบบ
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวาขออนุญาต
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ ดังนี้
รายละเอียดผูขออนุญาต คือ ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต (ขอมูลที่
ลงทะเบียนไว)
รายละเอียดผูประสานงาน คือ ผูประสานงานของนิติบุคคลรับ
อนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
*รายละเอียดลูกคา NR นิติบุคคลรับอนุญาตกรอกขอมูลลูกคาที่ทํา
ธุรกรรมกับตน อยางนอย 1 ราย (รายละเอียดเพิ่มเติมในหนา 5)
- กรอกเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม และวันที่ทเี่ คยไดรับอนุญาต
ในกรณี (1) เคยไดรับอนุญาตในเรื่องนี้มากอน และครัง้ นี้เปน
การขอตออายุ การอนุญาตในหลักการเดิม หรือ (2) ขอผอนผัน
เงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต
- คลิกยืนยัน
- ทําซ้ํา จนครบจํานวนหนังสืออนุญาตเดิม
4

*รายละเอียดลูกคา NR
กดปุม

จะปรากฏหนาจอตามรูป

- กรณีเปนขอมูลลูกคา NR เดิม :
-> ระบุขอมูลลูกคา NR ที่ตองการคนหา หรือไมระบุขอมูลเพื่อคนหาลูกคา NR ทั้งหมด
-> กดคนหา
จะปรากฏหนาจอตามรูป

เมื่อพบขอมูลของลูกคา NR กดเลือก

ระบบจะแสดงรายละเอียดใหอัตโนมัติ
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- กรณีเปนขอมูลลูกคา NR ใหม : นิติบุคคลรับอนุญาตตองกรอกรายละเอียดลูกคา NR ดังนี้
ประเภทลูกคา NR*

ประเภทของรหัสอางอิง*

รหัสอางอิง*
คํานําหนา (ไทย)

ชื่อ/ชื่อนิติบุคคล (ไทย)
นามสกุล (ไทย)
คํานําหนา (อังกฤษ)*

ชื่อ/ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ)*
นามสกุล (อังกฤษ)*
ที่อยูปจจุบัน*

การกรอกรายละเอียดลูกคา NR
กด Drop Down เลือกประเภทลูกคา NR

-

Personal Id
Passport Number
Tax Id
Juristic Id
Other Juristic
Reference ID

(เลขประจําตัวประชาชน)
(เลขที่หนังสือเดินทาง)
(เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร)
(เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย)
(รหัสนิติบุคคลที่ออกใหโดยหนวยงานราชการอื่นที่มิใช
กระทรวงพาณิชย)

- Government
Organization Id
(รหัสองคกรหรือหนวยงานราชการของรัฐบาลไทย)
- FI Code
(รหัสสถาบันการเงิน)
- Swift Code
(รหัสมาตรฐาน Swift)
- Oversea Individual ID (รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น)
- Oversea Juristic ID (รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น)
- International Organization
and Oversea Government ID (รหัสองคกรหรือหนวยงานราชการในประเทศอื่น)
- Others
(รหัสอื่นๆ)
กรอกรหัสอางอิงใหตรงกับประเภทรหัสอางอิงที่เลือก
- นาย
- นาง
- นางสาว
- อื่นๆ
กรอกชื่อลูกคา NR ที่เปนบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ เปนภาษาไทย
กรอกนามสกุล กรณีลูกคา NR เปนบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศเปนภาษาไทย
- Mr.
- Mrs.
- Miss
- Other
กรอกชื่อลูกคา NR ที่เปนบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ เปนภาษาอังกฤษ
กรอกนามสกุล กรณีลูกคา NR เปนบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ เปนภาษาอังกฤษ
กรอกที่อยูปจจุบัน (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได)
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ประเทศลูกคา NR*

เรียงตามตัวอักษร
หมายเหตุ : ถาเปนบุคคลธรรมดาใหระบุสัญชาติ ถาเปนนิติบุคคลใหระบุสถานที่ตั้ง
ผูประสานงานลูกคา NR
คํานําหนา
- นาย
- นาง
- นางสาว
- อื่นๆ
ชื่อ*
กรอกชื่อผูประสานงานลูกคา NR
นามสกุล*
กรอกชื่อผูประสานงานลูกคา NR
ประเภทรหัสอางอิง*
เลขประจําตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
เลขที่*
กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Email
กรอก Email ของผูประสานงาน
โทรศัพท
กรอกเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดของผูประสานงาน
โทรสาร
กรอกเบอรโทรสาร (ถามี)
หมายเหตุ : ตองทําการบันทึกขอมูลลูกคา NR กอน จึงสามารถกรอกขอมูลผูประสานงานลูกคา NR ได
* ตองกรอก

8.2 สวนที่สอง (รายละเอียดคําขออนุญาต จะมีหัวขอยอยและรายละเอียดแตกตางกันไปตามแตละ
ประเภทคําขออนุญาต ) (รายละเอียดตามภาคผนวก)

9. แนบไฟลเอกสาร (ซึ่งรับรองความถูกตองเรียบรอยแลว) ดังนี้
- เลือกประเภทเอกสารที่ตองการจะแนบ เชน เอกสารแสดงตัวลูกคา NR, เอกสาร Underlying,
เอกสารสําคัญอื่นๆ
- คลิก Browse เพื่อเลือกไฟลแนบเอกสาร -> คลิกยืนยัน (ครั้งละ 1 ไฟล)
- ทําซ้ําจนแนบเอกสารครบถวนตามทีก
่ ําหนด
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10. กรณี save คําขออนุญาต
10.1 คลิก save

10.2 ระบบจะแสดงขอความดังนี้

โปรดบันทึกหมายเลขคําขอ เพื่อใชตรวจสอบและแกไขในภายหลัง
10.3 เมื่อคลิกปุม
หมายเลขคําขอจะปรากฏบนหนาจอมุมบนขวา ในหัวขอเลขที่คําขออนุญาต
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11. กรณี submit คําขออนุญาต
11.1 คลิก
และ คลิก submit

11.2 ระบบจะแสดงขอความดังนี้

11.3 พิมพหนาจอตามขอ 11.2 เก็บไว เพื่อใชในการสอบถาม/ติดตามสถานะการยื่นคําขออนุญาต
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11.4 พิมพแบบคําขอฯ และใหผูมอี ํานาจลงนามในแบบคําขอฯ ดังกลาว พรอมเอกสารประกอบตัวจริง
ตามขอ 9 ใหแก ธปท. เฉพาะ 2.คําขอทั่วไป ทั้งนี้ 1.คําขอรายวัน ไมตองนําสงเอกสารตัวจริงใหแก ธปท.

เฉพาะ 2. คําขอทั่วไป
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การตรวจสอบสถานะคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
สถานะคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท ประกอบดวย 4 สถานะ ไดแก
สถานะ

ความหมาย
Save ไว แตยังไมได Submit คําขออนุญาต

(1) บันทึก

เรียกดู

(2) อยูระหวางการพิจารณา อยูระหวางการพิจารณาโดยทีมปองปรามฯ
(3) รับเอกสาร

ผูพิจารณาไดรับเรื่อง และปลดล็อคใหผูขอ

(4) สิ้นสุดการพิจารณา

ไดรับการอนุมัต/ิ ไมอนุมัติ

แกไข

แจงเตือน
-

ลบ/ยกเลิก

-

: สามารถเรียกดูคําขออนุญาตได
: สามารถแกไขได
: มีขอความจากเจาหนาที่ ธปท. เชน ตองการขอมูลหรือเอกสารเพิม่ เติม
: สามารถลบคําขออนุญาตได
: สามารถยกเลิกคําขออนุญาตได ภายหลังจากเจาหนาที่ ธปท. ปลดลอคใหผูขออนุญาตแกไขได
การตรวจสอบสถานะคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
1. Login เขาระบบดวยรหัสผูใชงาน และ รหัสผาน

2. ระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดของผูขออนุญาต
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3. เลือกแบบฟอรมคําขอ -> แกไขตรวจสอบ

4. ใสเลขที่คําขอ ชวงระยะเวลาที่ยื่นคําขออนุญาต ประเภทคําขออนุญาต สถานะคําขออนุญาต
แลวกดคนหา หรือ ไมใสขอมูล และกดคนหาเพื่อดูคําขอทัง้ หมด

5. ระบบจะแสดงรายการคําขออนุญาตตามขอมูลที่คนหา พรอมแสดงสถานะ ดังนี้

12

การแกไขคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
สถานะคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท ประกอบดวย 4 สถานะ ไดแก
สถานะ

ความหมาย
Save ไว แตยังไมได Submit คําขออนุญาต

(1) บันทึก

เรียกดู

(2) อยูระหวางการพิจารณา อยูระหวางการพิจารณาโดยทีมปองปรามฯ
(3) รับเอกสาร

ผูพิจารณาไดรับเรื่อง และปลดล็อคใหผูขอ

(4) สิ้นสุดการพิจารณา

ไดรับการอนุมัต/ิ ไมอนุมัติ

แกไข

แจงเตือน
-

ลบ/ยกเลิก

-

: สามารถเรียกดูคําขออนุญาตได
: สามารถแกไขได
: มีขอความจากเจาหนาที่ ธปท. เชน ตองการขอมูลหรือเอกสารเพิม่ เติม
: สามารถลบคําขออนุญาตได
: สามารถยกเลิกคําขออนุญาตได ภายหลังจากเจาหนาที่ ธปท. ปลดลอคใหผูขออนุญาตแกไขได
การแกไขคําขออนุญาต มี 2 กรณี ไดแก
(1) กรณี save คําขออนุญาตไว และยังไมได submit คําขออนุญาต >> สามารถแกไขไดทันที
(2) กรณี submit คําขออนุญาตเรียบรอยแลว >> ตองติดตอเจาหนาที่ใหปลดล็อคคําขออนุญาตกอนจึงจะแกไขได
1. กรณีแกไขคําขออนุญาต ที่ save ไว และยังไมไดทําการ submit คําขออนุญาต : สถานะคําขออนุญาต “บันทึก”
1.1 Login เขาระบบดวยรหัสผูใชงาน และ รหัสผาน
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1.2 ระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดของผูขออนุญาต

1.3 เลือกแบบฟอรมคําขอ -> แกไขตรวจสอบ

14

1.4 ใสเลขที่คําขอ ชวงระยะเวลาที่ยื่นคําขออนุญาต ประเภทคําขออนุญาต สถานะคําขออนุญาต “บันทึก”
และกดคนหา หรือ ไมใสขอมูลและกดคนหาเพื่อดูคําขอทัง้ หมด

ระบบจะแสดงรายการคําขออนุญาตตามขอมูลที่คนหา พรอมแสดงสถานะ ดังนี้

1.5 คลิกแกไข

และ แกไขขอมูลตามตองการ
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1.6 แนบไฟลเอกสาร (ซึ่งรับรองความถูกตองเรียบรอยแลว) ดังนี้
- เลือกประเภทเอกสารที่ตองการจะแนบ เชน

เอกสาร underlying เอกสารสําคัญอื่นๆ
- คลิก Browse เพื่อเลือกไฟลแนบเอกสาร -> คลิกยืนยัน (ครั้งละ 1 ไฟล)
- ทําซ้ําจนแนบเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

1.7 คลิก save เพื่อบันทึก หรือ คลิก submit เพื่อสงคําขออนุญาต

1.8 ระบบจะแสดงขอความดังนี้ พิมพเก็บไว เพื่อใชในการสอบถาม/ติดตามสถานะการยื่นคําขออนุญาต
ทั้งนี้ ผูขออนุญาตจะไดรบั หมายเลขคําขออนุญาตฯ เลขที่เดิม
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1.9 พิมพแบบคําขอฯ และใหผูมอี ํานาจลงนามในแบบคําขอฯ ดังกลาว พรอมเอกสารประกอบตัวจริง
ใหแก ธปท. เฉพาะ 2. คําขอทั่วไป ทั้งนี้ 1. คําขอรายวัน ไมตองนําสงเอกสารตัวจริงใหแก ธปท.

เฉพาะ 2. คําขอทั่วไป
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2. กรณีแกไขคําขออนุญาต ที่ submit เรียบรอยแลว : สถานะคําขออนุญาต “อยูระหวางพิจารณา”
2.1 Login เขาระบบดวยรหัสผูใชงาน และ รหัสผาน

2.2 ระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดของผูขออนุญาต

2.3 เลือกแบบฟอรมคําขอ -> แกไขตรวจสอบ
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2.4 ใสเลขที่คําขอ ชวงระยะเวลาที่ยื่นคําขออนุญาต ประเภทคําขออนุญาต สถานะคําขออนุญาต
“อยูระหวางพิจารณา” และกดคนหา หรือ ไมใสขอมูลและกดคนหาเพื่อดูคําขอทัง้ หมด ระบบจะแสดงรายการคํา
ขออนุญาตตามขอมูลที่คนหา พรอมแสดงสถานะ ดังนี้

2.5 คําขออนุญาตที่ Submit ไปแลว สถานะ “อยูระหวางการพิจารณา” หากผูขออนุญาตตองการ
แกไข หรือ ลบ/ยกเลิก คําขออนุญาต สามารถทําได โดยผูข ออนุญาตตองติดตอหมายเลขโทรศัพทตามที่ระบุ
(ตามรูป) เพื่อใหเจาหนาที่ ธปท. ดําเนินการปลดล็อค เมื่อเจาหนาที่ปลดล็อคใหแลว สถานะจะเปลี่ยนเปน “รับ
เอกสาร”(หมายเหตุ: คําขออนุญาตที่ถูกปลดล็อคจะเปนคําขออนุญาต เลขทีเ่ ดิม)
โดยผูขออนุญาตสามารถใสเลขที่คําขอ ชวงระยะเวลาที่ยื่นคําขออนุญาต ประเภทคําขออนุญาต สถานะคําขอ
อนุญาต “รับเอกสาร” และกดคนหา ระบบจะแสดงรายการคําขออนุญาตตามขอมูลที่คนหา พรอมแสดงสถานะ ดังนี้

2.5.1 ผูขออนุญาตสามารถแกไข โดยคลิกแกไข
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คลิกแกไข

และแกไขขอมูลตามตองการ จากนั้นให

และ แกไขขอมูลตามตองการ
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(2) แนบไฟลเอกสาร (ซึ่งรับรองความถูกตองเรียบรอยแลว) ดังนี้
- เลือกประเภทเอกสารที่ตองการจะแนบ เชน เอกสาร underlying เอกสารสําคัญอื่นๆ
- คลิก Browse เพื่อเลือกไฟลแนบเอกสาร -> คลิกยืนยัน (ครั้งละ 1 ไฟล)
- ทําซ้ําจนแนบเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

(3) คลิก save เพื่อบันทึก หรือ คลิก submit เพื่อสงคําขออนุญาต

(4) ระบบจะแสดงขอความดังนี้ พิมพเก็บไว เพื่อใชในการสอบถาม/ติดตามสถานการณยื่นคําขอ
อนุญาต ทั้งนี้ ผูขออนุญาตจะไดรบั หมายเลขคําขออนุญาตฯ เลขที่เดิม
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(5) พิมพแบบคําขอฯ และใหผูมีอํานาจลงนามในแบบคําขอฯ ดังกลาว พรอมเอกสารประกอบตัว
จริงใหแก ธปท. เฉพาะ 2. คําขอทั่วไป ทั้งนี้ 1. คําขอรายวัน ไมตองนําสงเอกสารตัวจริงใหแก ธปท.

เฉพาะ 2. คําขอทั่วไป
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2.5.2 ผูขออนุญาตสามารถ ลบ/ยกเลิก โดยคลิกลบ/ยกเลิก
และระบบจะขึ้นขอความใหใส
“เหตุผลการยกเลิกคําขอ” (ตามรูปดานลาง) จากนั้นเมือ่ ผูขออนุญาตไดระบุเหตุผล และคลิกบันทึก คําขออนุญาต
ดังกลาวจะหายไปจากฐานขอมูลคําขออนุญาตของผูขออนุญาต โดยผูพิจารณาจะทราบการยกเลิกคําขออนุญาต
ดังกลาวอัตโนมัติ

ยกเลิก เนื่องจาก ...

22

การกําหนดสิทธิ์ผูประสานงาน มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
1. Login เขาระบบการยื่นคําขออนุญาตตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท ดวยรหัสผูใชงาน และ
รหัสผาน

2. หนาจอแสดงรายละเอียดของผูขออนุญาต เลือก กําหนดสิทธิ์ผปู ระสานงาน
(สิทธิผ์ ูประสานงานที่ถูกกําหนด ใชสําหรับการยื่นคําขออนุญาตและการสงรายงานตามมาตรการปองปรามฯ เทานั้น)

3. ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ ใหเลือกกําหนดสิทธิท์ ี่ชื่อผูป ระสานงานที่ตอ งการกําหนดสิทธิ์ โดยผูที่สามารถ
กําหนดสิทธิไ์ ดตองมีสทิ ธิเ์ ปน Admin เทานั้น
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4. ระบบจะแสดงชื่อผูประสานงานที่กําลังถูกกําหนดสิทธิ์ พรอมคําอธิบายสิทธิต์ าง ๆ ตามภาพ โดยผูประสานงาน
คนแรกจะไดรับสิทธิ์เปน Admin และมีสิทธิ์กําหนดสิทธิ์ใหผูอื่นได หลังจากนั้น หากมีการเพิ่มผูประสานงาน
(วิธีการตามคูมือการลงทะเบียน) ผูประสานงานคนตอ ๆ ไปจะไมมสี ิทธิ์ จนกวา Admin จะกําหนดสิทธิ์ให
ทั้งนี้ ระบบจะไมยอมใหยกเลิกสิทธิ์ Admin หากเหลือผูป ระสานงาน เพียงทานเดียว

5. เมื่อกําหนดสิทธิ์เรียบรอยแลว เลือกตกลง ผูประสานงานจะไดรับสิทธิ์ใหทําการใดๆ ไดตามที่ Admin ได
กําหนดไว
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ภาคผนวก
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คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอรายวัน 1.1 คําขอมียอดคงคาง NRB เกินกําหนด
(กรณีมีภาระสงมอบภายในวันรุงขึ้น)
- เลขที่คําขออนุญาต
- วันที่คําขออนุญาต
คําขออนุญาต
- วัตถุประสงค*
การยื่นขออนุญาต
- การยื่นขออนุญาต*
- รายละเอียดผูขออนุญาต
- รายละเอียดผูประสานงาน

คําอธิบาย
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นแบบคําขอ
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ ซึ่งตรงกับวันที่เขาสูระบบ
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวาขออนุญาต

ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวายื่นเอง
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ผูประสานงานของนิติบุคคลรับอนุญาต โดยมี
รายละเอียด ไดแก คํานําหนาชื่อ ชื่อ ประเภทรหัสอางอิง เลขที่รหัสอางอิง Email
และโทรศัพทของผูประสานงานของ ธพ. ผูขออนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
- รายละเอียดลูกคา NR
สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการ โดยคลิกเพิ่มลูกคา NR และกรอกรายละเอียด
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
ตามหัวขอดานลางนี้ซ้ํา จนครบจํานวน
ปุมคนหา
ใชสําหรับคนหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. เคยยื่นขออนุญาตไวแลว
(ไมสามารถใชหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. อื่นยื่นขออนุญาตได)
ประเภทลูกคา NR*
กรอกประเภทลูกคา NR ใหเลือกเฉพาะ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – บุคคลธรรมดา
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – นิติบุคคล
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – สถาบันการเงิน
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – อื่นๆ
ประเภทของรหัสอางอิง*
กรอกประเภทรหัสอางอิง ของลูกคา NR
รหัสอางอิง*
กรอกรหัสอางอิง ของลูกคา NR
คํานําหนา (ไทย)
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก นาย นาง นางสาว และอื่นๆ
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (ไทย) /
กรอกชื่อภาษาไทยของลูกคา NR
คํานําหนา (อังกฤษ)*
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก Mr., Mrs., Miss, Other
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ)*
กรอกชื่อภาษาอังกฤษของลูกคา NR
ที่อยูปจจุบัน*
กรอกที่อยูของลูกคา NR
ประเทศลูกคา NR*
กรอกประเทศของลูกคา NR ถาเปนบุคคลธรรมดาใหระบุสัญชาติ ถาเปนนิติบุคคล/
สถาบันการเงิน ใหระบุสถานที่ตั้ง
ผูป ระสานงานลูกคา NR
กรอกรายละเอียดผูประสานงานลูกคา NR ดังนี้
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
คํานําหนา ชื่อ* นามสกุล* ประเภทรหัสอางอิง* เลขที่* Email หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
หากมีมากกวา 1 รายการ กรอกรายละเอียดตามที่กลาวซ้ํา จนครบจํานวน
รายการเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม (ถามี) (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลขที่หนังสืออนุญาตเดิม
1. กรอกเมื่อ (1) เคยไดรับอนุญาตในเรื่องนี้มากอนแลว และครั้งนี้เปนการขอตอ
อายุการอนุญาตในหลักการเดิม หรือ
(2) ขอผอนผันเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว ในหนังสืออนุญาตเดิม
- วันที่เคยอนุญาต
2. กรอกเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม และวันที่ที่เคยไดรับอนุญาต
3. คลิกยืนยัน
4. หากมีมากกวา 1 รายการ ทํารายการที่ 2 และ 3 ซ้ํา จนครบจํานวน
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รายละเอียดคําขออนุญาต
- ประเภทบัญชี*
- ชื่อบัญชี*
- เลขที่บัญชี*
- วันที่มียอดคงคางเกิน*

Drop Down เลือก NRBA หรือ NRBS
ระบุชื่อบัญชี NRBA หรือ NRBS ที่ขออนุญาต
ระบุเลขที่บัญชี NRBA หรือ NRBS ที่ขออนุญาต
ระบุวันที่ขอมียอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS เกินกวากําหนด เชน
เกินกวา 300 ลานบาท
- ยอดคงคางที่ขอ (บาท)*
ระบุจํานวนเงินยอดคงคางทั้งหมดในบัญชีที่ตองการขออนุญาต เปนหนวยบาท
- ธนาคารอื่นที่ลูกคามีบัญชีดวย (ถามี)
ระบุธนาคารอื่นที่ลูกคา NR เปดบัญชี NRBA หรือ NRBS ดวย (ถามี)
- ยอดคงคางรวมกันทุกบัญชี (ถามี)
ระบุจํานวนเงินยอดคงคางรวมทุกบัญชี ที่เปดไวกับ ธพ. ที่ขออนุญาตและ
ธนาคารอื่น (ถามี) เปนหนวยบาท
- มูลคา Underlying (บาท)*
ระบุจํานวนเงินมูลคา Underlying เปนหนวยบาท เชน
ถายอดคงคางที่ขอเทากับ 500,000,000 บาท มูลคา Underlying ตองระบุ
ไมนอยกวา 200,000,000 บาท
- ประเภท Underlying*
- Drop Down เลือกประเภท Underlying ตามภาระการชําระธุรกรรมการคา
หรือการลงทุนในประเทศในวันรุงขึ้น
- เมื่อ ประเภท Underlying =เงินลงทุนในหลักทรัพย ตองกรอก “ประเภท
การลงทุนในหลักทรัพย”
- เมื่อ ประเภท Underlying =อื่นๆ (ระบุ) ตองกรอก “โปรดระบุ Underlying อื่น”
- ประเภทการลงทุนในหลักทรัพย
- กรอกเมื่อ ประเภท Underlying = เงินลงทุนในหลักทรัพย
- Drop Down เลือก ตราสารทุน, ตราสารหนี,้ ตราสารอนุพันธ และตราสารอื่นๆ
- เมื่อ ประเภทการลงทุนในหลักทรัพย = ตราสารอื่นๆ ตองกรอก “โปรดระบุ
การลงทุนในหลักทรัพยอื่น”
- โปรดระบุ Underlying อื่น
กรอกเมื่อ ประเภท Underlying = อื่นๆ (ระบุ)
- หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
รายการเอกสารประกอบ (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลือกไฟลเอกสาร
- เอกสาร Underlying
- เอกสารสําคัญอื่นๆ เชน เอกสารแสดงตัวลูกคา NR
* ตองกรอก
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คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอรายวัน 1.2 คําขอมียอดคงคาง NRB เกินกําหนด
(กรณีไมมีภาระสงมอบภายในวันรุงขึ้น)
- เลขที่คําขออนุญาต
- วันที่คําขออนุญาต
คําขออนุญาต
- วัตถุประสงค*
การยื่นขออนุญาต
- การยื่นขออนุญาต*
- รายละเอียดผูขออนุญาต
- รายละเอียดผูประสานงาน
- รายละเอียดลูกคา NR
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)

คําอธิบาย
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นแบบคําขอ
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ ซึ่งตรงกับวันที่เขาสูระบบ
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวาขออนุญาต
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวายื่นเอง
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ผูประสานงานของนิติบุคคลรับอนุญาต โดยมี
รายละเอียด ไดแก คํานําหนาชื่อ ชื่อ ประเภทรหัสอางอิง เลขที่รหัสอางอิง Email
และโทรศัพทของผูประสานงานของ ธพ. ผูขออนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการ โดยคลิกเพิ่มลูกคา NR และกรอกรายละเอียด
ตามหัวขอดานลางนี้ซ้ํา จนครบจํานวน

ปุมคนหา

ใชสําหรับคนหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. เคยยื่นขออนุญาตไวแลว
(ไมสามารถใชหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. อื่นยื่นขออนุญาตได)
ประเภทลูกคา NR*
กรอกประเภทลูกคา NR ใหเลือกเฉพาะ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – บุคคลธรรมดา
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – นิติบุคคล
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – สถาบันการเงิน
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – อื่นๆ
ประเภทของรหัสอางอิง*
กรอกประเภทรหัสอางอิง ของลูกคา NR
รหัสอางอิง*
กรอกรหัสอางอิง ของลูกคา NR
คํานําหนา (ไทย)
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก นาย นาง นางสาว และอื่นๆ
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (ไทย) /
กรอกชื่อภาษาไทยของลูกคา NR
คํานําหนา (อังกฤษ)*
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก Mr., Mrs., Miss, Other
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ)*
กรอกชื่อภาษาอังกฤษของลูกคา NR
ที่อยูปจจุบัน*
กรอกที่อยูของลูกคา NR
ประเทศลูกคา NR*
กรอกประเทศของลูกคา NR
ถาเปนบุคคลธรรมดาใหระบุสัญชาติ ถาเปนนิติบุคคล/สถาบันการเงิน ใหระบุ
สถานที่ตั้ง
ผูป ระสานงานลูกคา NR
กรอกรายละเอียดผูประสานงานลูกคา NR ดังนี้
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
คํานําหนา ชื่อ* นามสกุล* ประเภทรหัสอางอิง* เลขที่* Email หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
หากมีมากกวา 1 รายการ กรอกรายละเอียดตามที่กลาวซ้ํา จนครบจํานวน
รายการเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม (ถามี) (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลขที่หนังสืออนุญาตเดิม
1. กรอกเมื่อ (1) เคยไดรับอนุญาตในเรื่องนี้มากอนแลว และครั้งนี้เปนการขอ
ตออายุ การอนุญาตในหลักการเดิม หรือ
(2) ขอผอนผันเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว ในหนังสืออนุญาตเดิม
- วันที่เคยอนุญาต
2. กรอกเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม และวันที่ที่เคยไดรับอนุญาต
3. คลิกยืนยัน
4. หากมีมากกวา 1 รายการ ทํารายการที่ 2 และ 3 ซ้ํา จนครบจํานวน
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รายละเอียดคําขออนุญาต
- ประเภทบัญชี*
- ชื่อบัญชี*
- เลขที่บัญชี*
- ยอดคงคางที่ขอ (บาท)*
- วันที่เริ่มมียอดคงคางเกิน*
- วันทิ่สิ้นสุดการมียอดคงคางเกิน*

Drop Down เลือก NRBA หรือ NRBS
ระบุชื่อบัญชี NRBA หรือ NRBS ที่ขออนุญาต
ระบุเลขที่บัญชี NRBA หรือ NRBS ที่ขออนุญาต
ระบุจํานวนเงินยอดคงคางทั้งหมดในบัญชีที่ตองการขออนุญาต เปนหนวยบาท
ระบุวันที่เริ่มมียอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS เกินกวากําหนด
ระบุวันที่สิ้นสุดการมียอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS เกินกวากําหนด
ทั้งนี้ หากขอมียอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS เกินกวากําหนด 1 วันทําการ
ใหระบุวันที่เริ่มมียอดคงคางเกิน และวันที่สิ้นสุดการมียอดคงคางเกิน เปนวัน
เดียวกัน
- ธนาคารอื่นที่ลูกคามีบัญชีดวย (ถามี)
ระบุธนาคารอื่นที่ลูกคา NR เปดบัญชี NRBA หรือ NRBS ดวย (ถามี)
- ยอดคงคางรวมกันทุกบัญชี (ถามี)
ระบุจํานวนเงินยอดคงคางรวมทุกบัญชี ที่เปดไวกับ ธพ. ที่ขออนุญาตและ
ธนาคารอื่น (ถามี) เปนหนวยบาท
- สาเหตุที่มียอดคงคางเกิน*
Drop Down เลือก
- วันหยุดสกุลเงิน FX
- Cheque รอ Clearing
- อื่นๆ
เมื่อ สาเหตุที่มียอดคงคางเกิน = อื่นๆ ตองกรอก “โปรดระบุสาเหตุอื่นๆ”
- หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
รายการเอกสารประกอบ (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลือกไฟลเอกสาร
- เอกสารสําคัญอื่นๆ เชน เอกสารประกอบตามวัตถุประสงคที่ขอ เอกสารแสดง
ตัวลูกคา NR
* ตองกรอก
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คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอรายวัน 1.3 คําขออื่นๆ
- เลขที่คําขออนุญาต
- วันที่คําขออนุญาต
คําขออนุญาต
- วัตถุประสงค*
การยื่นขออนุญาต
- การยื่นขออนุญาต*
- รายละเอียดผูขออนุญาต
- รายละเอียดผูประสานงาน
- รายละเอียดลูกคา NR
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)*

คําอธิบาย
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นแบบคําขอ
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ ซึ่งตรงกับวันที่เขาสูระบบ
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวาขออนุญาต
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวายื่นเอง
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ผูประสานงานของนิติบุคคลรับอนุญาต โดยมี
รายละเอียด ไดแก คํานําหนาชื่อ ชื่อ ประเภทรหัสอางอิง เลขที่รหัสอางอิง Email
และโทรศัพทของผูประสานงานของ ธพ. ผูขออนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการ โดยคลิกเพิ่มลูกคา NR และกรอกรายละเอียด
ตามหัวขอดานลางนี้ซ้ํา จนครบจํานวน

ปุมคนหา

ใชสําหรับคนหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. เคยยื่นขออนุญาตไวแลว
(ไมสามารถใชหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. อื่นยื่นขออนุญาตได)
ประเภทลูกคา NR*
กรอกประเภทลูกคา NR ใหเลือกเฉพาะ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – บุคคลธรรมดา
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – นิติบุคคล
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – สถาบันการเงิน
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – อื่นๆ
ประเภทของรหัสอางอิง*
กรอกประเภทรหัสอางอิง ของลูกคา NR
รหัสอางอิง*
กรอกรหัสอางอิง ของลูกคา NR
คํานําหนา (ไทย)
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก นาย นาง นางสาว และอื่นๆ
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (ไทย) /
กรอกชื่อภาษาไทยของลูกคา NR
คํานําหนา (อังกฤษ)*
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก Mr., Mrs., Miss, Other
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ)*
กรอกชื่อภาษาอังกฤษของลูกคา NR
ที่อยูปจจุบัน*
กรอกที่อยูของลูกคา NR
ประเทศลูกคา NR*
กรอกประเทศของลูกคา NR
ถาเปนบุคคลธรรมดาใหระบุสัญชาติ ถาเปนนิติบุคคล/สถาบันการเงิน ใหระบุ
สถานที่ตั้ง
ผูประสานงานลูกคา NR
กรอกรายละเอียดผูประสานงานลูกคา NR ดังนี้
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
คํานําหนา ชื่อ* นามสกุล* ประเภทรหัสอางอิง* เลขที่* Email หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
หากมีมากกวา 1 รายการ กรอกรายละเอียดตามที่กลาวซ้ํา จนครบจํานวน
รายการเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม (ถามี) (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลขที่หนังสืออนุญาตเดิม
1. กรอกเมื่อ (1) เคยไดรับอนุญาตในเรื่องนี้มากอนแลว และครั้งนี้เปนการขอ
ตออายุการอนุญาตในหลักการเดิม หรือ
(2) ขอผอนผันเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว ในหนังสืออนุญาตเดิม
- วันที่เคยอนุญาต
2. กรอกเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม และวันที่ที่เคยไดรับอนุญาต
3. คลิกยืนยัน
4. หากมีมากกวา 1 รายการ ทํารายการที่ 2 และ 3 ซ้ํา จนครบจํานวน
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รายละเอียดคําขออนุญาต
- เรื่องที่ขอ*

- เลือกเรื่องที่ขอ ไดมากกวา 1 รายการ ไดแก Baht Bond, Direct Loan,
FX transactions & Derivatives, NRBA/NRBS และ อื่นๆ
- เมื่อ เรื่องที่ขอ = อื่นๆ ตองกรอก “โปรดระบุ เรื่องที่ขออื่นๆ”
- รายละเอียดที่ขออนุญาต*
ระบุรายละเอียดที่ขออนุญาตใหครบถวน โดยควรมีความสอดคลองกับเรื่องที่ขอ
- สกุลเงินที่ขออนุญาต*
Drop Down เลือกสกุลเงินที่ตองการขออนุญาต
- วงเงินที่ขออนุญาต*
ระบุจํานวนเงินที่ตองการขออนุญาต
- ประเภทธุรกรรม (ถามี)
- เลือกประเภทธุรกรรม (ถามี) ไดมากกวา 1 รายการ ไดแก Today, Tomorrow,
Forward, Swap, Futures, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap,
Options, Others
- เมื่อ ประเภทธุรกรรม (ถามี) = Others ตองกรอก “โปรดระบุ ประเภทธุรกรรมอื่น”
- หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
รายการเอกสารประกอบ (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลือกไฟลเอกสาร
- เอกสารสําคัญอื่นๆ เชน เอกสารประกอบตามวัตถุประสงคที่ขอ เอกสารแสดง
ตัวลูกคา NR
* ตองกรอก
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คําอธิบายการกรอกขอมูลการขออนุญาตคําขอทั่วไป 2
- เลขที่คําขออนุญาต
- วันที่คําขออนุญาต
คําขออนุญาต
- วัตถุประสงค*
การยื่นขออนุญาต
- การยื่นขออนุญาต*
- รายละเอียดผูขออนุญาต
- รายละเอียดผูประสานงาน
- รายละเอียดลูกคา NR
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)*

คําอธิบาย
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นแบบคําขอ
ระบบจะแสดงใหอัติโนมัติ ซึ่งตรงกับวันที่เขาสูระบบ
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวาขออนุญาต
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ โดยระบุวายื่นเอง
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ คือ ผูประสานงานของนิติบุคคลรับอนุญาต โดยมี
รายละเอียด ไดแก คํานําหนาชื่อ ชื่อ ประเภทรหัสอางอิง เลขที่รหัสอางอิง Email
และโทรศัพทของผูประสานงานของ ธพ. ผูขออนุญาต (ขอมูลที่ลงทะเบียนไว)
สามารถกรอกไดมากกวา 1 รายการ โดยคลิกเพิ่มลูกคา NR และกรอกรายละเอียด
ตามหัวขอดานลางนี้ซ้ํา จนครบจํานวน

ปุมคนหา

ใชสําหรับคนหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. เคยยื่นขออนุญาตไวแลว
(ไมสามารถใชหารายละเอียดลูกคา NR ที่ ธพ. อื่นยื่นขออนุญาตได)
ประเภทลูกคา NR*
กรอกประเภทลูกคา NR ใหเลือกเฉพาะ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – บุคคลธรรมดา
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – นิติบุคคล
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – สถาบันการเงิน
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ – อื่นๆ
ประเภทของรหัสอางอิง*
กรอกประเภทรหัสอางอิง ของลูกคา NR
รหัสอางอิง*
กรอกรหัสอางอิง ของลูกคา NR
คํานําหนา (ไทย)
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก นาย นาง นางสาว และอื่นๆ
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (ไทย) /
กรอกชื่อภาษาไทยของลูกคา NR
คํานําหนา (อังกฤษ)*
กรอกคํานําหนา ภาษาไทยของลูกคา NR ไดแก Mr., Mrs., Miss, Other
ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ)*
กรอกชื่อภาษาอังกฤษของลูกคา NR
ที่อยูปจจุบัน*
กรอกที่อยูของลูกคา NR
ประเทศลูกคา NR*
กรอกประเทศของลูกคา NR
ถาเปนบุคคลธรรมดาใหระบุสัญชาติ ถาเปนนิติบุคคล/สถาบันการเงิน ใหระบุ
สถานที่ตั้ง
ผูประสานงานลูกคา NR
กรอกรายละเอียดผูประสานงานลูกคา NR ดังนี้
(เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
คํานําหนา ชื่อ* นามสกุล* ประเภทรหัสอางอิง* เลขที่* Email หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
หากมีมากกวา 1 รายการ กรอกรายละเอียดตามที่กลาวซ้ํา จนครบจํานวน
รายการเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม (ถามี) (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลขที่หนังสืออนุญาตเดิม
1. กรอกเมื่อ (1) เคยไดรับอนุญาตในเรื่องนี้มากอนแลว และครั้งนี้เปนการขอ
ตออายุ การอนุญาตในหลักการเดิม หรือ
(2) ขอผอนผันเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว ในหนังสืออนุญาตเดิม
- วันที่เคยอนุญาต
2. กรอกเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม และวันที่ที่เคยไดรับอนุญาต
3. คลิกยืนยัน
4. หากมีมากกวา 1 รายการ ทํารายการที่ 2 และ 3 ซ้ํา จนครบจํานวน
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รายละเอียดคําขออนุญาต
- เรื่องที่ขอ*

- เลือกเรื่องที่ขอ ไดมากกวา 1 รายการ ไดแก Baht Bond, Direct Loan,
FX transactions & Derivatives, NRBA/NRBS และ อื่นๆ
- เมื่อ เรื่องที่ขอ = อื่นๆ ตองกรอก “โปรดระบุ เรื่องที่ขออื่นๆ”
- รายละเอียดที่ขออนุญาต*
ระบุรายละเอียดที่ขออนุญาตใหครบถวน โดยควรมีความสอดคลองกับเรื่องที่ขอ
- สกุลเงินที่ขออนุญาต*
Drop Down เลือกสกุลเงินที่ตองการขออนุญาต
- วงเงินที่ขออนุญาต*
ระบุจํานวนเงินที่ตองการขออนุญาต
- ประเภทธุรกรรม (ถามี)
- เลือกประเภทธุรกรรม (ถามี) ไดมากกวา 1 รายการ ไดแก Today, Tomorrow,
Forward, Swap, Futures, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap,
Options, Others
- เมื่อ ประเภทธุรกรรม (ถามี) = Others ตองกรอก “โปรดระบุ ประเภทธุรกรรมอื่น”
- หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
รายการเอกสารประกอบ (เพิ่มไดมากกวา 1 รายการ)
- เลือกไฟลเอกสาร
- เอกสารสําคัญอื่นๆ เชน เอกสารประกอบตามวัตถุประสงคที่ขอ เอกสารแสดงตัว
ลูกคา NR
* ตองกรอก
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