คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตแต่งตังตัวแทน (Banking Agent) นอกเหนื อจากขอบเขต
และเงือนไขทีอนุญาตเป็ นการทัวไปของบริ ษทั เงิ นทุน
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขการยืนคําขอ
. หลักการ : ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษทั เงินทุนสามารถแต่งตังตัวแทนของบริษัท
เงินทุนในการให้บริการทางการเงินแก่ผใู้ ช้บริการได้ตามขอบเขตและเงือนไขทีธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด เพือเป็นการเพิมช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอันเป็นประโยชน์โดยรวมของลูกค้า
ประชาชน และระบบสถาบันการเงิน โดยบริษทั เงินทุนต้องรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการ เสมือนหนึงดําเนินการ
เองและจะต้องมีแนวทางการบริหารความเสียงทีเกิดขึนจากการแต่งตังตัวแทนดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1.2 หลักเกณฑ์ : บริษทั เงินทุนสามารถแต่งตังนิตบิ ุคคลเป็นตัวแทนของบริษทั เงินทุนเพือให้บริการได้
ตามขอบเขตและเงือนไขทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยตัวแทนของบริษทั เงินทุนจะทําการเปิด
บัญชีเงินฝากหรือพิจารณาอนุมตั หิ รือเบิกจ่ายสินเชือไม่ได้
1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็ นการทัวไปให้บริษัทเงินทุนแต่งตังตัวแทนได้ตามกรอบประเภท
ตัวแทน และประเภทธุรกรรมทีกําหนด โดยบริษทั เงินทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลทีกําหนด
ไว้ตามข้อ . . ของประกาศหลักเกณฑ์เกียวกับการแต่งตังตัวแทนของบริษทั เงินทุน
ตารางสรุปการอนุญาตเป็ นการทัวไปให้บริ ษทั เงิ นทุนแต่งตังตัวแทน (Banking Agent)
ประเภทของธุรกรรม / ประเภทของ
ตัวแทน
ตัวแทนรับฝากเงิน
ตัวแทนรับชําระสินเชือ

ธนาคารพาณิชย์
บริษทั
ผูใ้ ห้บริการ
และบริษทั เงินทุนอืน ไปรษณียไ์ ทย
การชําระเงิน
จํากัด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1
/
/
/
/

1 เป็นผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีได้รบ
ั ใบอนุ ญาตตามมาตรา 16

( ) – (4) แห่งพระราชบัญญัติระบบการ

ชําระเงิน พ.ศ. 2560

. ในกรณีทีตัวแทนของบริษทั เงินทุนมอบหมายหรือว่าจ้างผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ (subcontract)
ในบางส่วนหรือทังหมดของธุรกรรมทีตัวแทนดําเนินการแทนบริษทั เงินทุน ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อนันจะต้อง
เป็นนิตบิ ุคคลประเภททีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษทั เงินทุน แต่งตังเป็นตัวแทนสําหรับธุรกรรม
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ประเภทนัน ๆ และจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดในประกาศฉบับนี ทังนี สําหรับ
การว่าจ้างผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อทีเป็นประเภทตัวแทนทีไม่เข้าข่ายได้รบั อนุ ญาตเป็นการทัวไปในการให้บริการ
ตามขอบเขตข้างต้น ให้บริษทั เงินทุนขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
. หากบริษัทเงินทุนประสงค์จะให้บริการผ่านตัวแทนของบริษทั เงินทุน นอกเหนือจากขอบเขตและ
เงือนไขทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด บริษทั เงินทุนจะต้องยืนขออนุ ญาตมายังฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายกรณี พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าบริษทั
เงินทุนมีความเข้าใจในความเสียงทีเกียวข้อง และมีนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซึง
รวมถึงการบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีแนวทางในการดูแลผู้ใช้บริการและ
การเปิดเผยข้อมูลทีสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลทีกําหนด ทังนี ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนํา
ความเห็นของผูต้ รวจการสถาบันการเงิน มาประกอบการพิจารณา และอาจกําหนดเงือนไขให้บริษทั เงินทุน
ถือ ปฏิบตั เิ พิมเติมตามความเหมาะสม
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 47
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 5/2561 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการแต่งตังตัวแทนของ
บริษทั เงินทุน ลงวันที มกราคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610057.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. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
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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
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

ระยะเวลา
1 วัน

วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการ
ทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์วธิ กี าร
เงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุ ญาต

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
(1) หนังสือขออนุญาต พร้อมระบุเหตุผลและความจําเป็น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (2) นโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กียวกับการแต่งตังตัวแทน ทีได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการของบริษทั เงินทุน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (3) ข้อมูลนิติบุคคล กรรมการ และผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคลทีบริษทั
เงินทุนจะแต่งตังให้เป็นตัวแทน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (4) ขอบเขตการให้บริการของตัวแทน พร้อมแผนภาพการให้บริการ

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ลําดับ

(5)

(6)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(flow กระบวนการ) ระบบงานทีใช้ในการให้บริการ สถานทีทําการ
ของตัวแทน ข้อมูล/รายละเอียดจุดให้บริการ ซึงต้องมีหลักแหล่ง
ในการให้บริการทีชัดเจน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ระบบการประเมินความเสียง การบริหารความเสียง การ
ควบคุมดูแลการบริการ การส่งคําสังให้ตัวแทน การควบคุมภายใน
การรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับของข้อมูล และแผน
รองรับกรณีตวั แทนไม่สามารถให้บริการได้
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))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

