คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตให้บริ การอืนทีนอกเหนื อจากขอบเขตการประกอบธุรกิ จ
ทีกําหนด ในการประกอบกิ จการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาของธนาคารพาณิ ชย์
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบัน การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา
โดยมีขอ้ กําหนดดังนี
1.1.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา
1.1.2 มีขอบเขตการประกอบธุรกิจ
(1) ดูแลให้คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั กิ ารชําระหนีตามระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาดูแล
ผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สนิ หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี ตามความ
ต้องการของคูส่ ญ
ั ญาทีคูส่ ญ
ั ญาได้สง่ มอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทังดําเนินการส่งมอบเงิน
หรือจัดให้มกี ารโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สนิ ให้แก่คู่สญ
ั ญา
(2) ให้บริการอืนนอกจากข้อ (1) ทีเกียวข้องกับสัญญาดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาตามทีมี
ข้อตกลงกับคูส่ ญ
ั ญาตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกากั
ี
บการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ประกาศ
กําหนดตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา พ.ศ. 2551 และที
แก้ไขเพิมเติม
1.1.3 การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
(1) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งจัดให้มนี โยบายการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาที
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึงนโยบายดังกล่าวต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ และ
คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ตอ้ งดูแลให้มกี ารนํานโยบายทีได้รบั อนุมตั มิ าจัดทําแผนการดําเนินงาน
ทังนี นโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมในเรืองอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1.1) โครงสร้างองค์กรทีใช้รองรับการประกอบธุรกิจขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
(1.2) ระบบงานทีรองรับการประกอบธุรกิจโดยครอบคลุมถึงระบบการบริหารความเสียง
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดการ และระบบบัญชี
(1.3) ความพร้อมด้านบุคลากร
(2) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง รวมถึงนโยบายและแผนการดําเนินงานทีกําหนดไว้
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ทังนี ให้ธนาคารพาณิชย์มหี นังสือแจ้งการประกอบธุรกิจพร้อมหลักฐานการได้รบั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญามายังฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพือทราบภายใน 30 วันนับจากวันทีได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจในการกําหนดเงือนไขในการประกอบธุรกิจเพิมเติม ชะลอ หรือ
ระงับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา โดยกรณีทธนาคารพาณิ
ี
ชย์ฝ ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาหรือหลักเกณฑ์ทกํี าหนด หรือธนาคารพาณิชย์มปี ระเด็น
จากการตรวจสอบด้านธรรมาภิบาลหรือมีการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market
conduct) ทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยครังล่าสุด หรือ
กรณีอนใดที
ื
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระทบกับความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน
1.2 ธนาคารพาณิชย์ทจะให้
ี บริการอืนทีนอกเหนือจากขอบเขตการประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รบั
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการให้บริการ โดยให้ยนขออนุ
ื
ญาตมายังฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบัน
การเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
พิจารณาคําขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั คําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงือนไขในการให้บริการด้วยก็ได้
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 36
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 13/2561 เรือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบ
กิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา ลงวันที 24 พฤษภาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610155.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
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2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร . 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

2)

ขันตอน
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

29 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาตให้บริการอืนฯ ทีนอกเหนือจากขอบเขตการ
ประกอบทีกําหนด ในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สญ
ั ญา พร้อมทังชีแจงวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ประโยชน์ที
ธนาคารพาณิชย์และลูกค้าจะได้รบั จาการให้บริการ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
2) เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
1. รายละเอียด/ขอบเขตการให้บริการ ซึงครอบคลุมถึงขันตอน
หรือวิธกี ารดําเนินการ พร้อมแผนภาพประกอบ (Flow Chart)
2. ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสียง และการ
บริหารความเสียงทีเกียวข้อง
3. การประเมินศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรในการ
ให้บริการ
4. แนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทังการรับข้อร้องเรียนและ
แก้ป ัญหาแก่ลูกค้า
5. มติคณะกรรมการทีเห็นชอบการให้บริการ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

