คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งวันเริมประกอบธุรกิ จสิ นเชื อรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับ
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํา กับจะมีเงือนไขเปิดดําเนินการ
ภายใน 1 ปีนับแต่วนั ทีทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังอนุญาต โดยต้องแจ้งวันเริมประกอบธุรกิจเป็น
หนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดําเนินการ
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
- หนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 กรณีการยืนคําขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอํานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้รบั มอบอํานาจ) หาก
คําขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของคําขอหรือ รายการข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต้องนําส่งเพิมเติม พร้อม
กําหนดระยะเวลาทีต้องจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ยนคํ
ื าขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจ
จะลงนามในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผยู้ นื
คําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะ
ถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอ
ดังกล่าวทางไปรษณีย์
2.2 กรณีการนําส่งคําขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หากคําขอมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนํ าส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาที
กําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็ นการคืนคําขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่าน
ระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 เรียบร้อยแล้ว
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2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณียห์ รือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.5 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผู้ยนคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้บริ การ
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ เลขที
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ :
0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: วันหยุดทีทางราชการกําหนดข้างต้น คือ วันหยุดทําการตามที
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับสถาบันการเงิน และเพือ
อํานวยความสะดวกในการเข้าพืนทีธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ วัน
เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที โทรศัพท์ : 0 2356 7845 หรือ 0 2356 7846 หรือ 0
2283 6441)
2) ไปรษณี ย์
สถานทีให้บริ การ
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ เลขที

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทาง
ราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 15:00 น. (มีพกั
เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทาง
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273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ :
0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: . วันหยุดทีทางราชการกําหนดข้างต้น คือ วันหยุดทําการตามที
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับสถาบันการเงิน
. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอภายหลังเวลา . น. จะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทํา
การของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอ
ในวันทําการถัดไป)

ราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 15 วัน
ลําดับ
ขันตอน
ระยะเวลา ส่วนทีรับผิ ดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่งเอกสาร
เพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด หากพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคําขอนันเป็น
อันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
14 วัน
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่ง
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ลําดับ

ขันตอน
ประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการ
ภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือขอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่า
ยังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
(หมายเหตุ: ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือได้มกี าร
ดําเนินตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือนไขในการยืน
คําขอและในการพิจารณาอนุญาต)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งเปิ ดดําเนิ นการ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลเกียวกับสถานทีทําการ โดยมี
รายละเอียดดังนี (1) ลําดับที (2) ชือสํานักงานภาษาไทย (3)
ชือสํานักงานภาษาอังกฤษ (4) รหัสประจําสํานักงาน (5) วันที
เปิ ดดําเนิ นการ (6) ทีตัง : เลขที อาคาร ถนน ตําบล/แชวง
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณี ย์ (7) หมายเลขโทรศัพท์ (8)
หมายเลขโทรสาร (9) วันทําการ (10) เวลาทําการ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
3) เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

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))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1) แบบการแจ้งข้อมูลเกียวกับสถานทีทําการ
115_ เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแจ ้งเปิดสาขา.xlsx

(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

การแจ ้งเปิ ดสาขา
รหัสสถาบันการเงิน
ชือสถาบันการเงิน
เลขทีหนังสือของ NON-BANK
วันทีในหนังสือของ NON-BANK

0999
บริษ ัท ก. จําก ัด
บก. 044/2558
1/4/2558
ชือสาขา
ลําดับ รหัสสาขา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
SARABURI BRANCH
1
003 สาขาสระบุรี
2
004 สาขาเพชรบูรณ์ PHETCHABUN BRANCH
3
004 สาขาเพชรบูรณ์ PHETCHABUN BRANCH
SAMUTSONGKHRAM BRANCH
4
002 สาขาสมุทราสงคราม

วันทีเปิ ด
ดําเนินการ
9/6/2558
23/6/2558
23/6/2558
23/5/2557

หมายเหตุ
-

เลขที
24/3 หมูท
่ ี2
151 หมูท
่ ี1
151 หมูท
่ ี1
2/25 หมูท
่ ี1

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

ABC
ABC
ABC
ABC

สาขาสระบุรี
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาสมุทรสงคราม

ซอย
-

ถนน
-

ทีอยู่
แขวง/ตําบล
ตําบลตะกุด
ตําบลชอนไพร
ตําบลชอนไพร
ตําบลบางแก ้ว

เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
18000
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
67000
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
67000
อําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
75000

หมายเลขโทรศั พท์
0-3622-4465
0 5671 9534
0 5671 9534
0 3477 0890

หมายเลขโทรสาร (FAX) หมายเหตุ
0-2282-9124
0 2282 9124
0 2282 9124
0 3477 0890
-

วันทําการ
ประเภทวัน จากวัน
E
จันทร์
E
จันทร์
E
จันทร์
O
จันทร์

ถึงวัน
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

วิธก
ี รอกข้อมูลเบืองต้นคราว ๆ ด ังนี (รายละเอียดอยูท
่ ี sheet ถ ัดไป)
1
ต ้องเติมข ้อมูลทุกช่อง หากไม่มข
ี ้อมูล ให ้ใส่ ( - )
รหัสสถาบันการเงิน และรหัสสาขา ใส่ ( ' ) หน ้าตัวเลข เช่น '0906 '064
2
ชือสาขาภาษาอังกฤษ ให ้พิมพ์อก
ั ษรตัวใหญ่
3
จังหวัด อําเภอ ตําบล มี dropdown ให ้เลือกใส่ได ้ หรือจะพิมพ์เองก็ได ้ แต่ต ้องมีคําว่า จังหวัด อําเภอ ตําบล นํ าหน ้าชือด ้วย
4
หากสาขาใดประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ให ้พิมพ์รายการเป็ นประเภทละ 1 บรรทัด
5
ห ้ามเพิม ลด หัวข ้อหรือบรรทัดข ้างบนทีมีอยู่ 6 บรรทัด แก ้ไขได ้เฉพาะตัวเลขรหัส ชือสถาบัน เลขทีหนังสือ วันทีในหนังสือของ NON-BANK (อักษรสีนําเงิน)
6
ถ้าหากเป็นการแจ้งเปิ ดสาขาทีเคยแจ้งการประกอบธุรกิจบ ัตรเครดิต/สินเชือส่วนบุคคลภายในการกําก ับไว้แล้ว และจะประกอบธุรกิจใหม่เพิม เช่น ธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการ ประกอบอาชีพภายใต้การกําก ับ เป็นต้น ให้ใช้รห ัสสาขาเดิม ใส่ชอสาขา
ื
ทีอยู่ ว ันและเวลาทําการเดิมทีเคย แจ้งไว้ แล้วเลือกประเภทธุรกิจทีต้องการเพิมใหม่ และว ันทีเริมประเภทธุรกิจใหม่
7

หมายเหตุ
-

ประเภทเวลา
O
O
O
O

เวลาทําการ
วันทีเริมประเภท
ประเภทธุรกิจ
หมายเหตุประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ
จากเวลา ถึงเวลา หมายเหตุ
9.00
21.00 บัตรเครดิต
9/6/2558
9.00
21.00 บัตรเครดิต
23/6/2558
9.00
21.00
สินเชือส่วนบุคคลภายใต ้การกํากับ
23/6/2558
10.00
21.00
ธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต ้การกํากับ (นาโนไฟแนนซ์
13/5/2558

