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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญำตของนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ในกรณีทนี่ ายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ได้ยื่นขอ
อนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย เพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะย้ายไปประกอบธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ได้ เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
2. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ลดหรือยกเลิกสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่น
หนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(2) กรณีลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งเป็น
หนังสือต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
3. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ และเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสารอง หากเจ้าพนักงานมี
ความจาเป็นต้องตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ปฏิบัติงานสารองตามที่ยื่นขออนุญาต เมื่อเจ้าพนักงาน
และผู้ยื่นคาร้องขอได้ตกลงร่วมกันถึงการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ปฏิบัติงานสารองตามที่ยื่นขอ
อนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคาร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอต้อง
พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่
เจ้าพนักงานกาหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4. ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทยของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน
(3) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคาพิพากษาถึง
ที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย
(5) เคยเป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ โดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคล
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นั้นเป็นกรรมการผู้มีอานาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการ
ผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทยของ
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มีลักษณะต้องห้ามข้างต้น
ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดารงตาแหน่งดังกล่าว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้น ตามแบบที่
กาหนด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
5. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
(1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ
(2) เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว โดยมีนัยสาคัญ
(3) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย
(4) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของนายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(5) เปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม (3) และ (5) ให้ทาหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม (4) และ (5) ให้ทาหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบ
ที่กาหนดด้วย
6. ในกรณีทนี่ ายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยประสงค์จะ
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กาหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการดาเนินการ
(2) กรณีลดรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
แจ้งการดาเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กาหนด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการดาเนินการ
7. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทธุรกรรม
ที่ให้บริการ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการดาเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กาหนด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการดาเนินการ
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8. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมี
นัยสาคัญซึ่งจะทาให้กระทบต่อระบบการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ เปลี่ยน
ผู้ให้บริการระบบงาน หรือกระทบต่อกระบวนการในการให้บริการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนระบบรับคาสั่งซื้อขาย
หรือกรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานที่ประกอบธุรกิจซึ่งมีผลต่อระบบงานอย่างมีนัยสาคัญ ให้นายหน้า
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยยื่นมา
พร้อมกัน โดยผู้มีอานาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
10. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบ
อานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีคาร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วนตาม มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มอบอานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่า
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจาก
ผู้ส่งคาร้องขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจตามเอกสารแนบท้าย
คู่มือสาหรับประชาชนฉบับนี้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะ
บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด เจ้าพนักงานจะคืนคาร้อง
ขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
(2) ยื่นทางไปรษณีย์
(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
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- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืน
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
11. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่
สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่า
ข้อมูลที่ผู้ยื่นคาร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
12. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่
ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
13. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบ
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
คาร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้องขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
14. ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบ
เพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ กรณีการตรวจสอบ
ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคาร้องขอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15
วัน ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาการดาเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
15. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ
0-2283-5739 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
(มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับ
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ 0-2283-5739)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 / ติดต่อทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: (กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น
การรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นคาร้องขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเจ้า
พนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดาเนินการ
พร้อมกัน
3. กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
ตรวจสอบเพิ่มเติม – ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มี
อานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร
ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

22 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน

6

4.

5.

หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดาเนินการ
พร้อมกัน ข้อ 3 ใช้ระยะเวลา 15 วัน (กรณีเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการ
บริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการ
จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศ
ไทย)
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบเพิ่มเติม - ตรวจสอบระบบงานในการ
ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดาเนินการ
พร้อมกัน ข้อ 4 ใช้ระยะเวลา 15 วัน (กรณีเปลี่ยนแปลง
ระบบงานอย่างมีนัยสาคัญ)
กำรพิจำรณำ
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

7 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

1.

คำร้องขอ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)

2.

หนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมระบุรำยละเอียดในกำรเปลี่ยนแปลง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นกรณี
1.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
1.2 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทธุรกรรมที่ให้บริการจับคู่
1.3 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
2. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

-
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3.

4.

5.

หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี
ฝ่ายนโยบายและกากับ
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
การแลกเปลี่ยนเงิน
หรือผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มี
อานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย
2. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำเอกสำรแสดงตนของกรรมกำร ผู้จัดกำร หุ้นส่วน ผู้มีอำนำจในกำร
กรมการปกครอง
จัดกำร หรือผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย ได้แก่ สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทย หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณี
1.1 เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย
1.2 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการโดยมีนัยสาคัญ
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้
มีอานาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำทะเบียนบ้ำน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐำนกำร
ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยคนเข้ำเมืองของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ในประเทศไทย
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2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือรับรองควำมรู้และประสบกำรณ์ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรใน
ประเทศไทย ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย
2. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน
นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รำยชื่อกรรมกำร หรือรำยชื่อ
ผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 2. ผู้มีอำนำจลงนำม หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร แล้วแต่กรณี 3. ทุนจดทะเบียน 4. สถำนที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจถาวร
1.2 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดย
ทางการ
1.3 เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ
1.4 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการ
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วโดยมีนัยสาคัญ
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ของกระทรวง
พำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 2. ชื่อผู้ได้รับอนุญำต 3. ธุรกิจที่ได้รับ
อนุญำต 4. ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถำนที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจถาวร
1.2 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดย
ทางการ
1.3 เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์รับรองไว้
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล
1.2 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยมีนัยสาคัญ
1.3 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วโดยมีนัยสาคัญ
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)
โครงกำรและแผนงำนในกำรประกอบธุรกิจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย
1.1 แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
1.2 ผังโครงสร้างองค์กร
1.3 ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
1.4 นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. ยื่นเพิ่มเติมกรณี
2.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ
2.2 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
3. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เอกสำรหลักฐำนอันแสดงว่ำระบบงำนในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำเหมำะสม
น่ำเชื่อถือ และสำมำรถรองรับกำรประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี
กระบวนกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจที่
มีประสิทธิภำพจำกผู้ตรวจสอบภำยนอกซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญและมีควำม
เป็นอิสระ
ฉบับจริง 0 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. หัวข้อการตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย
1.1 โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง
- System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ให้บริการ พร้อมคาอธิบาย
- Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้
- ระบบสารองข้อมูล
- ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
1.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ
- การรักษาความลับของข้อมูล
- การกาหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่
มีสิทธิ
- ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber
1.3 ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ
- ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP)
1.4 ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล
1.5 ระบบการควบคุมภายใน
- มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่
Front, Middle, Back และกาหนดสิทธิในการทางานอย่างชัดเจน
- ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คู่มือระบบงาน
- การตรวจสอบภายในของบริษัท
1.6 ระบบการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิด

-
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ฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อ
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
1.7 ระบบงานสาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้
โดยเอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลง
นามและประทับตรา (ถ้ามี)
2. ยื่นเพิ่มเติมกรณี
2.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ
2.2 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
3. หากยื่นสาเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศต้องมี
คารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกาหนดให้เป็นผู้มี
อานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคาร้อง
โดยให้รับรองว่าสาเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ
4. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้ง รูปถ่ำยแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ำยภำยในของสถำนประกอบกำร
หรือสถำนที่ติดต่อในไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้ง รูปถ่ำยแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ำยภำยในของสถำนที่ปฏิบัติงำน
สำรอง (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)

-

-

12
14.

15.

16.

สำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือของทำงกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำงทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ
2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึกสองฝ่ำยใน
กรณีคำร้องขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบ
อำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
1. หนังสือมอบอานาจ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสาเนา
โดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

กรมการปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1. ไม่มี

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1. ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2356-7346
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2.
3.

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มคาร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของ
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
4. แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอานาจของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

