คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเลิ กประกอบธุรกิ จสิ นเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับ
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
ในกรณีทผูี ป้ ระกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับหรือหยุดประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับเป็นการ
ชัวคราวให้แจ้งรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเพือเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง และรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาและอาจมีคาํ สังว่าจะควรอนุญาตให้เลิกหรือหยุดประกอบธุรกิจได้เมือใด ภายใต้เงือนไข
และวิธกี ารอย่างใดภายในสามสิบวัน
จะควรอนุญาตให้เลิกหรือหยุดประกอบธุรกิจได้เมือใด ภายใต้เงือนไขและวิธกี ารอย่างใด
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ลงวันที 26 มกราคม 2515
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/Documents/Noti_58.pdf
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58
(เรือง สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ) ลงวันที 26 ธันวาคม 2557 หมวด 2 ข้อ 12
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580019.pdf
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58
(เรืองสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ) (ฉบับที ) ลงวันที ธันวาคม 2558
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 กรณีการยืนคําขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอํานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้รบั มอบอํานาจ) หากคํา
ขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของคําขอหรือรายการข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต้องนําส่งเพิมเติม พร้อมกําหนด
ระยะเวลาทีต้องจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธนาคารแห่งประเทศไทยและผูย้ นคํ
ื าขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจจะลงนาม
ในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผยู้ นคํ
ื าขอหรือ
ผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื า
ขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวทาง
ไปรษณีย์
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2.2 กรณีการนําส่งคําขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หากคําขอมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื า
ขอไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่านระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนคํ
ื า
ขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 เรียบร้อยแล้ว
2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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
. นัดหมายผู้ยนมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผู้ยนคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอ
และยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้บริ การ
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ เลขที
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ :
0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: วันหยุดทีทางราชการกําหนดข้างต้น คือ วันหยุดทําการตามที
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับสถาบันการเงิน และเพือ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด) ตังแต่
เวลา 08:30 - 15:00 น. (มี
พักเทียง)

3

อํานวยความสะดวกในการเข้าพืนทีธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ วัน
เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที โทรศัพท์ : 0 2356 7845 หรือ 0 2356 7846 หรือ 0
2283 6441)
2) ไปรษณี ย์
สถานทีให้บริ การ
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ เลขที
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)
3) เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทํา
การของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอ
ในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 60 วันทําการ
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้ว น จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด) ตังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํา กับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วันทําการ

ฝ่ายกํา กับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

3)

4)

ขันตอน
ระยะเวลา ส่วนทีรับผิ ดชอบ
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือ
คณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือขอความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้ยนคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริง
เพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
4. มีหนังสือแจ้งผูย้ นคํ
ื าขอว่าส่งเรืองให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังแล้ว
(หมายเหตุ: ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือได้มี
การดําเนินตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือนไข
ในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต)
การพิ จารณาโดยหน่ วยงานอืน
10 วันทําการ
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาคําขอตามความเห็น
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพือเสนอให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: (ทังนี ในกรณีทมีี ความจําเป็น รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังสามารถขยายเวลาได้อกี 30 วัน ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2545))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
20 วันทําการ
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: (นับแต่วนั ทีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอ
เรือง))
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

หนังสือชีแจงเหตุผลทีขอเลิ กประกอบธุรกิ จสิ นเชือรายย่อย
เพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ พร้อมทังระบุวนั ทีจะ
เลิ กประกอบธุรกิ จ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )
แนวทางดําเนิ นการเพือรองรับผลกระทบต่อลูกค้า ร้านค้า
และผู้เกียวข้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )
ข้อมูลเกียวกับธุรกิ จสิ นเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับของบริ ษทั ล่าสุด ได้แก่ จํานวนลูกค้า
จํานวนสัญญา ยอดหนี คงค้าง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ที มีมติ ให้เลิ ก
การประกอบธุรกิ จสิ นเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

-

-
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ลําดับ

5)

6)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
(หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )
งบการเงิ นล่าสุด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )
เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อย
ละ)

ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 2283 5931 หรือ
FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ : 0 2273 9020
ต่อ 3356
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่ว น 1111 / www.1111.go.th / ตู้
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ลําดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

