คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ประกาศกาหนด
1.1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุน
จดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ากว่า 100 ล้านบาท และถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของทุนที่ชาระแล้วทั้งหมด รวมถึงต้องมีกรรมการผู้มีอานาจในการควบคุม
หรือการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีสัญชาติไทยและมีภูลาเนาอยู่ในประเทศไทยด้วย
(2) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
1.2 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ
1.3 ไม่เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2. กรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ห้ามมิให้
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่เป็น
กรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน
(3) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด
ว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่อานุภาพทาลายล้างสูง
3. ต้องมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
4. เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือ
ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ขอรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงิน
ระหว่างประเทศ หรือกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
นั้น กระทาการดังต่อไปนี้
หน้า 1 ของ 11 หน้า

(1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศ
ที่ได้ออกเพื่อดาเนินการตามกฎหมายนั้น
(2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน
(6) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
5. กรณีเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่น
คาร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคาร้องขอทาง
E-mail หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่พร้อมให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกาหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคาร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปลเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)
7. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบอานาจให้แก่
ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มอบ
อานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคาร้องขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึก
รายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
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(2) ยื่นทางไปรษณีย์
(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคาร้องขอ
(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอโดยทาบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคาร้องขอ แจ้งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อม
กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือ
ทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
(3) สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในเขตปฏิบัติการของสานักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทย
(เขตปฏิบัติการของสานักงานใหญ่ หรือเขตปฏิบัติการของสานักงานภาค ได้แก่ สานักงานภาคใต้ สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานภาคเหนือ) ให้ยื่น ณ สานักงานแห่งนั้น
8. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน
เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคาร้องขอ
ให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
9. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร ตามที่
ระบุไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
10. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอ
และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาร้องขอหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงาน
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่น
คาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบ
สาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคาร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาร้องขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทาการ
นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
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12. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5195
0-2283-5739

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

(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับ
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5195 0-2283-5739)
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง
สถานที่ให้บริการ
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เขตปฏิบัติการของสานักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
ได้แก่
- สานักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7423-4746 0-7424-4655 0-7422-0345
- สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่
45 ถนนนิกรสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3572 0-4391-3574
- สานักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5393-1088 0-5393-1093 0-5393-1086
0-5393-1084
(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน)
หน้า 4 ของ 11 หน้า

3) ไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

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

(หมายเหตุ: กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน)
4) ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง
สถานที่ให้บริการ
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เขตปฏิบัติการของสานักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศ
เวลา 08:30 - 16:30 น.
ไทย ได้แก่
- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้
ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
(หมายเหตุ: กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน)

หน้า 5 ของ 11 หน้า

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่าง
ประเทศยื่นคาร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ: กรณีที่ยื่นคาร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสานักงาน
ภาค (สานักงานภาคใต้ สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสานักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็น
ผู้รับผิดชอบ)
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคาร้องขอ
2. สรุปผลการพิจารณา
3. เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(หมายเหตุ: ข้อ 1. – 2. กรณีที่ยื่นคาร้องขอที่เขตปฏิบัติการ
ของสานักงานภาค (สานักงานภาคใต้ สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงานภาคเหนือ)
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ)
3) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการ
ผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการ
จัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 3) จะดาเนินการพร้อมกันใน
ระยะเวลาดาเนินการของข้อ 2))

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

29 วันทาการ

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

15 วันทาการ

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน

หน้า 6 ของ 11 หน้า

ลำดับ
ขั้นตอน
4) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
สานักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น
คาร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือ
ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่าง
ประเทศ
(หมายเหตุ: -)
5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคาร้องขอและเมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้ผู้ยื่น
คาร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ได้ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังลงนามในใบอนุญาตและนาส่งใบอนุญาตให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยดาเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคาร้องขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

20 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่ำงประเทศ
ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงิน
ระหว่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))
2) หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้า 7 ของ 11 หน้า

ลำดับ

3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงิน
ระหว่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))
เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม
กรรมกำรผู้มีอำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำร
จัดกำร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติ
ไทย หรือหนังสือเดินทำงกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมาแสดงได้
เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้องขอ ให้สามารถ
ยื่นเป็นสาเนา จานวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของ
บัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
หลักฐำนหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน
6 เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รำยชื่อกรรมกำร
2. ผู้มีอำนำจลงนำม 3.ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว 4. สถำนที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมาแสดงได้
เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้องขอ ให้สามารถ
ยื่นเป็นสาเนา จานวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
หลักฐำนบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์รับรอง
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมาแสดงได้
เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้องขอ ให้สามารถ
ยื่นเป็นสาเนา จานวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน้า 8 ของ 11 หน้า

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) แผนที่และรูปถ่ำยแสดงที่ตั้งของสถำนที่ประกอบธุรกิจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
7) เอกสำรแสดงว่ำผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถำนที่ประกอบธุรกิจ
เช่น สำเนำสัญญำเช่ำ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่เป็นสถำนที่
ประกอบธุรกิจ พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เช่ำ ผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่ สำเนำทะเบียนบ้ำน และ
หนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ของผู้ให้เช่ำ/
ผู้ยินยอม(กรณีผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
8) เอกสำรหลักฐำนและ/หรือสัญญำที่แสดงกำรมีเครือข่ำยที่ให้บริกำร
โอนเงินระหว่ำงประเทศที่เชื่อถือได้ และเอกสำรแสดงรำยละเอียด
เกี่ยวกับระบบกำรให้บริกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))
2. กรณีได้จัดส่งเอกสารให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน
พ.ศ. 2560 หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 แล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอ
ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว)
9) นโยบำยและมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร
แพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง ซึ่งไม่น้อยกว่ำ
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกำหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

หน้า 9 ของ 11 หน้า

ลำดับ

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
2. กรณีได้จัดส่งเอกสารให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน
พ.ศ. 2560 หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 แล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอ
ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว))
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึก
สองฝ่ำยในกรณีคำร้องขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบ
อำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่น
คำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. หนังสือมอบอานาจ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรอง
สาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

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))
หน้า 10 ของ 11 หน้า

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
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 0-5393-1107))
5) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
(หมายเหตุ: (ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2273-9020 ต่อ 3356))
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
หมำยเหตุ
ปรับแก้ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็น
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า 11 ของ 11 หน้า

