1
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสูญหายหรือถูกทาลายใน
สาระสาคัญ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นคาร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
2. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยยื่นมา
พร้อมกัน โดยผู้มีอานาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
3. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบอานาจ
ให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่น
คาร้องขอไม่ได้มอบอานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคาร้องขอไม่มีอานาจลงนาม
ในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสาหรับประชาชนฉบับนี้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะ
บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้อง
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 ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง
เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
4. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง
กัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่น
คาร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
5. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทาง
ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
6. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบ
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
คาร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้องขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
ทาการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
8. 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
หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์
ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ
0-2283-5739)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
(มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ประเทศไทย 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 วันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ประสงค์ขอ
ใบแทนยื่นคาร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของคาร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. กำรพิจำรณำ
เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
สานักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบการออก
ใบแทนใบอนุญาต
5. กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคาร้องขอ
และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความ
เห็นชอบออกใบแทนใบอนุญาตแล้ว ผู้อานวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

7 วันทาการ

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

7 วันทาการ
10 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

20 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
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ให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลงนามในใบแทนใบอนุญาต และนาส่งใบแทน
ใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการจัดส่ง
ให้ผู้ยื่นคาร้องขอ
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบของนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
คุณสมบัตินิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

1.

คำร้องขอ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 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 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
ใบแจ้งควำมเอกสำรสูญหำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึกสองฝ่ำยใน
กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ (กรณีผู้มี
อำนำจลงนำมไม่มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน

2.

3.

4.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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-
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2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบของนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
คุณสมบัตนิ ิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

1.

คำร้องขอ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ของกระทรวง
พำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้
รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 2. ชื่อผู้ได้รับ
อนุญำต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญำต 4. ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรใน
ประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถำนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
ใบแจ้งควำมเอกสำรสูญหำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึกสองฝ่ำยใน
กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ กกรณีผู้มี
อำนำจลงนำมไม่มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน

2.

3.

4.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-
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2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
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
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
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มคาร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอานาจของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

