1
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติกำรประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติตามแบบที่กาหนด พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานก่อนวันที่ใบอนุญาตครบกาหนดต่ออายุทุกปี โดยยื่นได้ไม่เกิน 120 วันและไม่
น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันครบกาหนดต่ออายุ
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยยื่นมา
พร้อมกัน โดยผู้มีอานาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
3. การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ได้มายื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติด้วย
ตนเอง ให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติมอบอานาจให้แก่ผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นหนังสือรับรอง
คุณสมบัติ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ได้
มอบอานาจให้แก่ผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับหนังสือรับรองคุณสมบัติได้เนื่องจากผู้ส่งหนังสือรับรอง
คุณสมบัติไม่มีอานาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
สาหรับประชาชนฉบับนี้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับ
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติทราบและแก้ไข
ในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
แก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่าย
ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด
เจ้าพนักงานจะคืนหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ
(2) ยื่นทางไปรษณีย์
(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ
(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
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- แจ้งผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับ
หนังสือรับรองคุณสมบัติ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่น
หนังสือรับรองคุณสมบัติลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
แก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง
โทรสาร และผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
- หากพบว่า ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการ
ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ยื่นเอกสาร
หลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่น
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
4. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง
กัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณา
5. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ให้ถือว่าผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่
ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
6. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบ
หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่หนังสือรับรองคุณสมบัติหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ
ละทิ้งหนังสือรับรองคุณสมบัติ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือผู้ได้รับมอบ
อานาจไว้เป็นหลักฐาน
7. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
8. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
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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
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับ
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ 0-2283-5739 )
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 / ติดต่อทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: (กรณีทหี่ นังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา
16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับหนังสือรับรองคุณสมบัติในวันทา
การถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทา
การตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
(มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือรับรอง
คุณสมบัติ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และธนาคาร
แห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
2. กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. กำรพิจำรณำ
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา/ลงนาม

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

22 วัน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

7 วัน
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบของนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
คุณสมบัตนิ ิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ลำดับ
1.

2.

3.

4.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

หนังสือรับรองคุณสมบัติกำรประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)
หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี
ฝ่ายนโยบายและกากับ
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำร
การแลกเปลี่ยนเงิน
จัดกำร ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำเอกสำรแสดงตนของกรรมกำร ผู้จัดกำร หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนำจใน
กรมการปกครอง
กำรจัดกำร ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มี
สัญชำติไทย หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของ
บัตร หรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นับถึงวันครบกำหนดต่ออำยุใบอนุญำต โดยให้รับรอง 1. รำยชื่อ
กรรมกำร หรือรำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 2. ผู้มีอำนำจลงนำม
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร แล้วแต่กรณี 3. ทุนจดทะเบียน
4. สถำนที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

5

5.

6.

7.

หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์รับรองไว้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันครบกำหนดต่ออำยุใบอนุญำต (กรณีเป็นบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหำชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำงบกำรเงินล่ำสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ และลงนำมใน
บันทึกสองฝ่ำยในกรณีหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนไม่
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำม
ไม่มำยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบของนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
คุณสมบัตินิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

1.

หนังสือรับรองคุณสมบัติกำรประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)

2.

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศ ฝ่ายนโยบายและกากับ
ไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
การแลกเปลี่ยนเงิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำเอกสำรแสดงตนของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศ
กรมการปกครอง
ไทย ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติ
ไทย หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของ
บัตร หรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำทะเบียนบ้ำน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐำนกำร
ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยคนเข้ำเมืองของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

3.

4.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
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5.

6.

สำเนำหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ของกระทรวง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันครบกำหนดต่ออำยุ
ใบอนุญำต โดยให้รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำง
ด้ำว 2. ชื่อผู้ได้รับอนุญำต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญำต 4. ผู้รับผิดชอบใน
กำรดำเนินกำรในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถำนที่ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ และลงนำมใน
บันทึกสองฝ่ำยในกรณีหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนไม่
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำม
ไม่มำยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
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
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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. หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของ
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอานาจของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

