คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญำต
ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญำต
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว ให้บริษัท
หลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือวันที่มีการประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบ
ธุรกิจของตน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจะประกอบธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่
ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้วเท่านั้น และสาหรับกรณีการย้ายสถานทีป่ ระกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว
หรือประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราวนั้น ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกาหนด
2. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าเป็นการถาวรหรือชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจ
นอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจ
ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อ
เจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคาร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอต้องพร้อมให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
กาหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจใน
การจัดการ
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
(3) เคยเป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการ ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศโดย
สาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอานาจในการควบคุม กรรมการผู้มี
อานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการ
ผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้ามตามข้างต้น ให้บริษัทหลักทรัพย์
รับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดารงตาแหน่งดังกล่าว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน ทั้งนี้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกาหนด พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของบุคคลดังกล่าวและหนังสือ
รับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้น หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม
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4. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
(1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือสถานที่ตั้ง
ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(2) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน พร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม (2) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่เจ้าพนักงานกาหนด พร้อมเอกสารหลักฐานแสดง
ตนของบุคคลดังกล่าวและหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้น หรือเอกสารอื่นใดที่
เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม
5. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม และ
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปล
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษยื่นมาพร้อมกัน โดยผู้มีอานาจลงนามต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และ
ประทับตรา (ถ้ามี)
6. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบ
อานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีคาร้องขอและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มอบอานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่า
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจาก
ผู้ส่งคาร้องขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะ
บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด เจ้าพนักงานจะคืนคาร้อง
ขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
(2) ยื่นทางไปรษณีย์ (การแจ้งเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้แจ้งขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ กรณีตามข้อ 4. รายงานการ
เปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน โดยถือวันประทับตราของ
ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ) เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว
จะดาเนินการดังนี้
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(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคาร้องขอ แจ้ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอลงนามในบันทึก
รายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืน
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
7. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง
กัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่น
คาร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
8. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่
ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
9. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบ
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณี
ที่คาร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้อง
ขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคาร้องขอและยังไม่นับระยะเวลา
ดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาร้องขอจะดาเนินการแก้ไขคาร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
10. ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบ
เพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือกรณีการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคาร้องขอ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาการดาเนินการรวมเท่ากับ 30 วัน
นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
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11. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5739 หรือ 0-2283-5195
(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์
ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5739 หรือ
0-2283-5195)
2) ติดต่อทำงไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
(หมายเหตุ: กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
(มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ
เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาร้อง
ขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. กำรพิจำรณำ
1) ตรวจสอบคุณสมบัติ
2) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(หมายเหตุ : (1) กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มี
อานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร
ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ หรือกรณีขอย้าย
สถานที่ประกอบธุรกิจ ขั้นตอนตามข้อ 2. จะพิจารณา
ภายใน 29 วัน
(2) กรณีปกติทั่วไป นอกเหนือจากข้อ (1) ขั้นตอนตาม
ข้อ 2. จะพิจารณาภายใน 14 วัน

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

29 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

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 /
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงิน
ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / คาร้องขอ
ประกอบธุรกิจและหนังสือรับรองคุณสมบัติ)
2. หลักฐำนหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยให้รับรอง 1. รำยชื่อ
กรรมกำร 2. ผู้มีอำนำจลงนำม 3. สถำนที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลำดับ

3.

4.

5.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมา
แสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้อง
ขอ ให้สามารถยื่นเป็นสาเนา จานวน 1 ฉบับได้ และลงนาม
รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
หนังสือรับรองว่ำกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจควบคุม
กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจใน
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
2. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน /
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงิน
ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / คาร้องขอ
ประกอบธุรกิจและหนังสือรับรองคุณสมบัติ)
เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม
กรรมกำรผู้มีอำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจ
ในกำรจัดกำร ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่
เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทย หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีที่
ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจควบคุม
กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจใน
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
2. ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อ
ความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้องขอ ให้
สามารถยื่นเป็นสาเนา จานวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรอง
สาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
แผนที่ตั้งและรูปถ่ำยแสดงที่ตั้งของสถำนที่ประกอบธุรกิจ
หรือสถำนที่ตั้งตำมหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

กรมการปกครอง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-
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ลำดับ

6.

7.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าเป็นการ
ถาวรหรือชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่
ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว
2. สาหรับการยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็น
การชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่
ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราวนั้น ให้ยื่นเพียงเอกสาร
แผนที่ตั้งแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้ง
ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ต้องแสดง
รูปถ่าย
3. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
เอกสำรแสดงว่ำผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถำนประกอบ
ธุรกิจนั้น เช่น สำเนำสัญญำเช่ำ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
เป็นสถำนประกอบธุรกิจ เป็นต้น พร้อมสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของ ผู้เช่ำ ผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่ สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน และหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวง
พำณิชย์ฉบับล่ำสุดของผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอม (กรณีผู้ให้เช่ำ/
ผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าเป็นการ
ถาวรหรือชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่
ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว
2. เอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานที่
ประกอบธุรกิจทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจ ลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี)
สำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับ
อนุญำต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนา
โดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

8
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
8. หนังสือของทำงกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำงทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
9. หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึก
สองฝ่ำยในกรณีคำร้องขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบอำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่น
คำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : (1. หนังสือมอบอานาจ ลงนามโดยผู้มีอานาจลง
นามและประทับตรา (ถ้ามี) ผูร้ ับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1. ไม่มี

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

9
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1. ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5325
2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356
3. ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

