คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญำตของบริษัทรับอนุญำต
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทรับอนุญาตตามที่ได้ยื่น
ขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น
ในกรณีที่บริษัทรับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานประกอบการ ให้บริษัทรับอนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย
เพื่อขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ จะย้ายไปประกอบธุรกิจ ณ
สถานประกอบการแห่งใหม่ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
2. ห้ามมิให้ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ แลก
เปลี่ยนเงิน
(3) มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มี
อานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้าม ให้บริษัทรับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของบริษัทรับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล หรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลง
ตัวกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทรับ
อนุญาต ให้บริษัทรับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
เจ้าพนักงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการ ให้ทาหนังสือรับรองคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่เจ้าพนักงานประกาศ
กาหนด
4. ในกรณีที่ประสงค์จะเพิ่มจุดประกอบธุรกิจภายในสถานที่เดิมที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคาร้องขออนุญาตโดยทาเป็น
หนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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5. ในกรณีย้ายจุดประกอบธุรกิจในสถานที่ประกอบการเดิม ให้บริษัทรับอนุญาตมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้าย
6. กรณีย้ายสถานประกอบการ เพิ่ม/ย้ายจุดประกอบธุรกิจในสถานที่ประกอบการเดิม เมื่อเจ้าพนักงานและผู้ยื่น
คาร้องขอได้ตกลงร่วมกันถึงการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคาร้องขอทาง
E-mail หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่พร้อมให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกาหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคาร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปลเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
8. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบอานาจให้แก่
ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มอบอานาจให้แก่
ผู้ส่งคาร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคาร้องขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบ
อานาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสาหรับประชาชนฉบับนี้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึก
รายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
(2) ยื่นทางไปรษณีย์
(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
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- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคาร้องขอ แจ้งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อม
กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือ
ทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
9. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน
เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคาร้องขอให้
มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
10. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุ
ไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
11. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาร้องขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดย
เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
12. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กรณีการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่น
คาร้องขอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการให้บริการในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทาให้ระยะเวลา
การดาเนินการรวม เท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
13. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์
ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5416 หรือ 0-2283-5117 ))
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5416 0 2283-5117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน))
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7423-4746 0-7424-4655 0-7422-0345/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน))
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่
45 ถนนนิกรสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3571 0-4391-3574 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

หน้า 4 ของ 12 หน้า

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน))
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5393-1094 0-5393-1114 0-5393-1116/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน))
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200/
ไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน))
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110/
ไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.

หน้า 5 ของ 12 หน้า

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน))
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่
45 ถนนนิกรสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 /ไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน))
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชต
นา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300/
ไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
บริษัทรับอนุญาตยื่นคาร้องขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ
เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาร้องขอ
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคาร้องขอที่เขตปฏิบัติการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (สานักงานภาคใต้ สานักงานภาค

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

หน้า 6 ของ 12 หน้า

ลำดับ

2)

3)

4)

5)

ขั้นตอน
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครอง
และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น
จะเป็นผู้รับผิดชอบ))
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคาร้องขอที่เขตปฏิบัติการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (สานักงานภาคใต้ สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครอง
และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น
จะเป็นผู้รับผิดชอบ))
กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
ตรวจสอบเพิ่มเติม - ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอานาจ
ควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มี
อานาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(หมายเหตุ: (กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจควบคุม
กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจใน
การจัดการ ))
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบเพิ่มเติม - ตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของ
ผู้ยื่นคาร้องขอ
(หมายเหตุ: (1. กรณีขอย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ / ย้ายจุด
ประกอบธุรกิจในสถานประกอบการเดิม / เพิ่มจุดประกอบ
ธุรกิจในสถานประกอบการเดิม
2. กรณีที่ยื่นคาร้องขอที่เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (สานักงานภาคใต้ สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครอง
และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น
จะเป็นผู้รับผิดชอบ))
กำรพิจำรณำ
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

15 วัน

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน

15 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

7 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
หน้า 7 ของ 12 หน้า

ลำดับ

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคาร้องขอที่เขตปฏิบัติการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (สานักงานภาคใต้ สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครอง
และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น
จะเป็นผู้รับผิดชอบ))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำร้องขอ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / บริษัทรับ
อนุญาต / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))
2) หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร ไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจ
ควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการ
จัดการ
2. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / บริษัทรับ
อนุญาต / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง ของกรรมกำรผู้
มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มีอำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้
มีอำนำจในกำรจัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

กรมการปกครอง
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ลำดับ

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจ
ควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจใน
การจัดการ
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
หนังสือรับรองของสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวง
พำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ให้รับรอง รายชื่อกรรมการ / ผู้มีอานาจลงนาม /
ทุนจดทะเบียน / สถานที่ตั้ง
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
1.1 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล / ชื่อนิติบุคคล
1.2 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน / ทุนเรียกชาระแล้ว
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์รับรองไว้
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
1.1 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล / ชื่อนิติบุคคล / ชื่อสถาน
ประกอบการ
1.2 ทุนจดทะเบียน / ทุนเรียกชาระแล้ว
1.3 ผู้ถือหุ้น / สัดส่วนผู้ถือหุ้น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลำดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
แผนที่และภำพถ่ำยแสดงที่ตั้งของสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
1.1 ย้ายสถานประกอบการ
1.2 ย้าย/เพิ่มจุดประกอบธุรกิจในสถานประกอบการเดิมที่ได้รับ
อนุญาต
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
แผนผังและภำพถ่ำยแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
1.1 ย้ายสถานประกอบการ 1.2 ย้าย/เพิ่มจุดประกอบธุรกิจในสถาน
ประกอบการเดิมที่ได้รับอนุญาต
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
เอกสำรแสดงว่ำผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถำนประกอบกำร เช่น
สำเนำสัญญำเช่ำ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่เป็นสถำน
ประกอบกำร เป็นต้น พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เช่ำ ผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่ สำเนำทะเบียนบ้ำน และ
หนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ฉบับล่ำสุดของผู้ให้
เช่ำ/ผู้ยินยอม(กรณีผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานประกอบการ
2. เอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการทุก
แผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-
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ลำดับ

10)

11)

12)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรอง
สาเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
หนังสือของทำงกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำงทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียน
โดยทางการ
2. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
สำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญำต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี))
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึกสอง
ฝ่ำยในกรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบ
อำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรอง
สาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
(หมายเหตุ: (273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5325))
2) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้
(หมายเหตุ: (472 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7427-2000 ต่อ 4520))
3) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(หมายเหตุ: (45 ถนนนิกรสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4391-3570))
4) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
(หมายเหตุ: (68/3 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5393-1119))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มคาร้องขอ ของบริษัทรับอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
2) แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้บริหาร ของบริษัทรับอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
3) แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอานาจของบริษัทรับอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558
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