คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตให้บริ การธนาคารนอกสถานที นอกขอบเขตหรือเงือนไข
ทีอนุญาตเป็ นการทัวไปของธนาคารพาณิ ชย์
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการธนาคารนอกสถานทีได้เป็นการทัวไป ดังนี
1.1 การให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การทัวไป ธนาคารพาณิชย์สามารถ ให้บริการได้ตามขอบเขตเช่นเดียวกับ
กรณีสาขาทัวไป ผ่านการออกบูธหรือ ยานพาหนะเคลือนทีทีมีการจอดให้บริการเป็นหลักแหล่ง ทังนี การ
ให้บริการดังกล่าวต้องมีลกั ษณะการให้บริการ เป็นการชัวคราว โดยดําเนินการต่อเนืองได้ไม่เกิน 30 วัน
และต้องไม่มเี จตนาในการหลีกเลียงการให้บริการผ่านช่องทางให้บริการอืน เช่น การให้บริการนอกสถานที
โดยออกบูธเป็นเวลาต่อเนืองไม่เกิน 30 วัน และหยุดหรือยกเลิกการให้บริการชัวคราวเป็นระยะเวลาหนึง
แล้วกลับมาให้บริการ ณ สถานทีเดิม หรือบริเวณใกล้เคียงเพิมเติม ซึงอาจเข้าข่ายเป็ นการให้บริการทีมี
สถานทีทําการทีแน่นอนตาม ความหมายของสาขาทัวไป
1.2 การให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การเป็ นการส่วนตัว ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการได้ตามขอบเขต
และเงือนไขสําหรับผูใ้ ช้บริการแต่ละกลุ่ม ดังนี
ตารางสรุปการให้บริ การการธนาคารนอกสถานทีเป็ นการส่วนตัว
ประเภทกลุม่ ผูใ้ ช้ บริ การ /
ลักษณะงานหรือบริ การ
(1) ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ
ธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ รวมถึงธุรกิจขนาด
เล็กทีไม่ใช่ธรุ กิจทีมีโอกาสได้รบั บริการอย่าง
ไม่เป็ นธรรม
(2) ผูใ้ ช้บริการอืนทีนอกเหนือจากทีกําหนด
ตามข้อ (1) เช่น ผูใ้ ช้บริการรายย่อย หรือ
ผูใ้ ช้บริการทีเป็ นธุรกิจขนาดเล็กทีมีโอกาส
ได้รบั บริการอย่างไม่เป็ นธรรม

บริ การงาน
รับส่งเอกสาร
/

บริ การในขอบเขตเช่นเดียวกับกรณี สาขา
ทัวไป ในบริ การทีไม่เกียวข้องกับเงิ นสด
/

/

/
ให้บริการได้เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขันตําด้านการให้บริการ
แก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม (market conduct)
ตามรายละเอียดทีธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
กําหนดต่อไปโดยระหว่างนี ให้ขออนุญาตเป็ น
รายกรณี

2
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 37
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 3/2561 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับช่องทางให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ ลงวันที 29 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 หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ าร
พิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยนคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํา นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
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 ชมการสาธิต (Demo) วิธกี ารใช้งาน กรณีมกี ารนําระบบงานใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า
3.4 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3.5 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/
ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

3
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
สถานทีให้บริ การ
24 ชัวโมง
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 : 30 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 มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

4
ลําดับ

ขันตอน
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลา
เมือได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาตพร้อมทังชีแจงเหตุผลและความจําเป็นทีจะ

2)

3)

4)

ให้บริการธนาคารนอกสถานที
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายละเอียดการให้บริการ ได้แก่ รูปแบบการให้บริการ กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย รายละเอียดเครืองมือหรืออุปกรณ์ทนํี าไปให้บริการแก่
ลูกค้า (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ การบริหารความเสียง มาตรการในการดูแลผูใ้ ช้บริการ และการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืนทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

5
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
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

