คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญำต
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่เจ้าพนักงาน
ประกาศกาหนด โดยให้ยื่นคาร้องขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
แบบที่เจ้าพนักงานกาหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกาหนดดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
(3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ
(4) ไม่เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
3. ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มี
อานาจในการจัดการ
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
(3) เคยเป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการ ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ
โดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอานาจในการควบคุม
กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
4. เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือ
ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับ
อนุญาต บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร
ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทนั้น กระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คาสั่ง
และประกาศที่ได้ออกเพื่อดาเนินการตามกฎหมายนั้น
(2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
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(5) ไม่มธี ุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน
(6) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
5. กรณีเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต ให้เจ้าพนักงานและ
ผู้ยื่นคาร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่น
คาร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ
หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกาหนด เจ้าพนักงานจะ
ไม่รับพิจารณาและคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม และ
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปล
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษยื่นมาพร้อมกัน โดยผู้มีอานาจลงนามต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
และประทับตรา (ถ้ามี)
7. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบ
อานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มอบอานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่า
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคาร้อง
ขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้
จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด เจ้าพนักงานจะคืน
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
(2) ยื่นทางไปรษณีย์
(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคาร้องขอ
แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอลงนามใน
บันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่ง
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ประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอ
จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง
เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
8. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่
ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะ
ถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคาร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
9. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่
ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
10. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่คาร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและ
ผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคาร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่น
คาร้องขอจะดาเนินการแก้ไขคาร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความ
บกพร่องเรียบร้อยแล้ว
11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
60 วันทาการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
12. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ทีอ่ ยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5739 หรือ 2283-5195
(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สาหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา
และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5739 หรือ
0-2283-5195)

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

2) ติดต่อทำงไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
(หมายเหตุ: กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น.
จะถือว่าเป็นการรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้
วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน)

5
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับ
อนุญาตยื่นคาร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของคาร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. กำรพิจำรณำ
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท และคุณสมบัติของ
ผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการ
ผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการ
จัดการ
2) เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา
คาร้องขอประกอบธุรกิจ และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
สานักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคาร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น
บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
4. กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคาร้องขอ
และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความ
เห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคาร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัท
หลักทรัพย์รับอนุญาตได้แล้ว ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามใน
ใบอนุญาต และนาส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยดาเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคาร้องขอ

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

29 วันทาการ

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

10 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

20 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญำต
ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน /
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงิน
ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / คาร้องขอ
ประกอบธุรกิจและหนังสือรับรองคุณสมบัติ)
2.

3.

4.

หลักฐำนแสดงกำรอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ซึ่งอนุญำตให้บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
เป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญำตสำมำรถให้บริกำรเป็น
นำยหน้ำซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนา
โดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หลักฐำนหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยให้รับรอง 1. รำยชื่อ
กรรมกำร 2. ผู้มีอำนำจลงนำม 3. สถำนที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมา
แสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้อง
ขอ ให้สามารถยื่นเป็นสาเนา จานวน 2 ฉบับได้ และลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี)
เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม
กรรมกำรผู้มีอำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจ
ในกำรจัดกำร ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่
เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทย หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีที่
ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ลำดับ

5.

6.

7.

8.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่สามารถนาฉบับจริงมา
แสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคาร้อง
ขอ ให้สามารถยื่นเป็นสาเนา จานวน 2 ฉบับได้ และลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี))
หนังสือรับรองว่ำกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน /
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงิน
ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / คาร้องขอ
ประกอบธุรกิจและหนังสือรับรองคุณสมบัติ)
เอกสำรหลักฐำนอันแสดงว่ำผู้ขอได้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนา
โดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้งและรูปถ่ำยแสดงที่ตั้งของสถำนที่ประกอบธุรกิจ
หรือสถำนทีต่ ั้งตำมหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนา
โดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
เอกสำรแสดงว่ำผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถำนประกอบ
ธุรกิจนั้น เช่น สำเนำสัญญำเช่ำ หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
เป็นสถำนประกอบธุรกิจ เป็นต้น พร้อมสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของ ผู้เช่ำ ผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอมให้ใช้สถำนที่ สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน และหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวง
พำณิชย์ฉบับล่ำสุดของผู้ให้เช่ำ/ผู้ยินยอม (กรณีผู้ให้เช่ำ/
ผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-

-
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ลำดับ

9.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. เอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิ
ใช้สถานประกอบธุรกิจทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจ ลงนามและ
ประทับตรา(ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึก
สองฝ่ำยในกรณีคำร้องขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบอำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่น
คำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1.

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มี

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1.
2.
3.

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5325
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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