คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตแต่งตังตัวแทน (Banking Agent) นอกกรอบหลักเกณฑ์ที
อนุญาตเป็ นการทัวไปของธนาคารพาณิ ชย์
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขการยืนคําขอ
. ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทัวไปให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตังตัวแทนได้ตามกรอบ
ประเภทตัว แทน และประเภทธุรกรรม ดังนี
ตารางสรุปการแต่งตังตัวแทนของธนาคารพาณิ ชย์ (Banking Agent)
ประเภทของธุรกรรม / ประเภทของ
ธนาคาร
สถาบัน
บริษทั
ผูใ้ ห้บริการ
นิติ
ตัวแทน
พาณิชย์
การเงิน
ไปรษณีย ์ การชําระเงิน บุคคล
อืน
เฉพาะกิจ
ไทย
ทาง
อืน
จํากัด
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแทนรับฝากเงิน
/
/
/
/
/
ตัวแทนรับถอนเงิน*
/
/
/
/
/
ตัวแทนจ่ายเงินสําหรับผูใ้ ช้บริการ
/
/
/
/
/
รายย่อย*
ตัวแทนจ่ายเงินสําหรับผูใ้ ช้บริการ
/
/
รายใหญ่
ตัวแทนรับชําระเงิน
/
/
/
/
/
* ให้บริการได้ไม่เกินห้าพันบาทต่อรายการ และไม่เกินสองหมืนบาทต่อวันสําหรับผูใ้ ช้บริการแต่ละราย
ทังนี ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ทเป็
ี นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และนิตบิ ุคคลอืน ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี
. . เป็นผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทได้
ี รบั ใบอนุญาตตามมาตรา 16 ( ) – (4) แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560
. . นิตบิ ุคคลอืน เช่น ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด
กองทุนหมู่บา้ น สหกรณ์ ซึงมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี
(ก) มีหลักแหล่งในการให้บริการทีชัดเจน
(ข) มีเครืองมือ อุปกรณ์ และระบบทีเหมาะสม ในการทําหน้าทีเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์
เช่น เครือง Electronic Data Capture (EDC)
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(ค) มีกรรมการหรือผู้มอี าํ นาจในการจัดการของ นิตบิ ุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้าม ดังนี
(1) มีอายุไม่ตํากว่ายีสิบปีบริบูรณ์
(2) มีภูมลิ าํ เนา หรือถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
(3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือ เคยเป็นบุคคล
ล้มละลายและยังไม่พน้ กําหนดสองปีนับแต่วนั ทีมีคาํ สังยกเลิกการล้มละลายหรือ ปลดการล้มละลาย
(4) ไม่เป็นบุคคลกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกในความผิดเกียวกับการปลอม
และการแปลง ลักทรัพย์ วิงราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี
ยักยอก หรือ รับของโจร หรือความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกียวกับ
คอมพิวเตอร์
นอกจากนี ทังนิตบิ ุคคลและกรรมการหรือ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการของนิตบิ ุคคลต้องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี (1) ไม่เคยต้อง คําพิพากษาหรือคําสังของศาลให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ น
ของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุด ว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่า ด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2) ไม่เคย เป็นบุคคลทีถูกกําหนดหรือต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่า
กระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุ ภาพทําลายล้างสูง แล้วแต่กรณี
. ในกรณีทธนาคารพาณิ
ี
ชย์ประสงค์จะแต่งตังตัวแทนทีมีประเภทและ/หรือขอบเขตและเงือนไขที
นอกเหนือ จากทีกําหนดในข้อ ให้ธนาคารพาณิชย์ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี ทังนี
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณากระบวนการ และแนวทางการคัดเลือกตัวแทนทีเหมาะสม ซึงรวมถึงการ
กําหนดให้ตวั แทนมีหลักแหล่งในการให้บริการ ทีชัดเจน มีเครืองมือ อุปกรณ์ และระบบทีเหมาะสมในการทํา
หน้าทีเป็นตัวแทน รวมทังคุณสมบัติของตัวแทนทีจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามข้างต้น
นอกจากนี ธนาคารพาณิชย์จะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการกํากับดูแลเฉพาะสําหรับ
ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที สนส. / )
. ในกรณีทตัี วแทนของธนาคารพาณิชย์มอบหมายหรือว่าจ้างผูร้ บั จ้าง ช่วงงานต่อ (subcontract) ใน
งานบางส่วนหรือทังหมด ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อนันจะต้องเป็นประเภท ตัวแทนทีธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตังเป็นตัวแทนสําหรับให้บริการ ประเภทนัน ๆ โดยจะต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดในประกาศฉบับนี ทังนี สําหรับการว่าจ้างผู้รบั จ้างช่วงงานต่อทีเป็น
ประเภทตัว แทนทีไม่เข้าข่ายได้รบั อนุญาตเป็นการทัวไป ในการให้บริการตามขอบเขตข้างต้น ให้ธนาคาร
พาณิชย์ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
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ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 47
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 3/2561 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับช่องทางให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ ลงวันที มกราคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610056.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผู้ยนคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอ
จะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยนคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํา นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผู้ยนมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. ชมการสาธิต (Demo) วิธกี ารใช้งาน กรณีมกี ารนําระบบงานใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า
.4 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
3. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอ
และยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทางการให้บริ การ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลัง 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ตามทีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศ จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : วัน
ลําดับ
ขันตอน
(1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการ
ทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม

ระยะเวลา
1 วัน

วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

5

ลําดับ

ขันตอน
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์วธิ กี าร
เงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุ ญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1) หนังสือขออนุญาต พร้อมระบุเหตุผลและความจําเป็น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (2) นโยบายการให้บริการผ่านตัวแทนทีได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ ซึงมีการกําหนดแนว
ทางการบริหารความเสียง และการดูแลผูใ้ ช้บริการ (ตามแนวทาง
ของเอกสารแนบ ของประกาศหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวกับช่องทาง
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (3) ข้อมูลนิติบุคคล กรรมการ และผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคลทีธนาคาร
พาณิชย์จะแต่งตังให้เป็นตัวแทน โดยนิตบิ ุคคล กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคล จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีประกาศกําหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (4) ขอบเขตการให้บริการของตัวแทน พร้อมแผนภาพการให้บริการ
(flow กระบวนการ) ระบบงานทีใช้ในการให้บริการ สถานทีทําการ
ของตัวแทน ข้อมูล/รายละเอียดจุดให้บริการ ซึงต้องมีหลักแหล่ง
ในการให้บริการทีชัดเจน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (5) ระบบการประเมินความเสียง การบริหารความเสียง การ
-
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(6)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ควบคุมดูแลการบริการ การส่งคําสังให้ตัวแทน การควบคุมภายใน
การรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับของข้อมูล และแผน
รองรับกรณีตวั แทนของสถาบันการเงินไม่สามารถให้บริการได้
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืนทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

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
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

