คู่มือสําหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบระบบงานประเมิ นราคาของสถาบันการเงิ น ในกรณี ที
สถาบันการเงิ นต้องการกําหนดแนวทางในการเลือกใช้ผ้ปู ระเมิ นราคาภายนอกหรือภายในของ
สถาบันการเงิ นเอง
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีได้มาจากการรับชําระหนี
การประกันการให้สนิ เชือ หรือทีซือจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที มิถุนายน 2559
ได้กําหนดเกณฑ์การเลือกใช้ผปู้ ระเมินราคาภายนอกหรือผูป้ ระเมินราคาภายใน สําหรับหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายทีได้มาจากการชําระหนีดังนี
1.1 สถาบันการเงินสามารถพิจารณาเลือกใช้ผู้ประเมินภายนอกหรือภายในของสถาบันการเงินได้เอง
หากเข้าเงือนไขทุกข้อ ดังนี
1.1.1 มี Composite Rating ในระดับ หรือ
. . มี Credit Risk Rating ในระดับตํา ค่อนข้างตํา หรือปานกลาง
1.1.3 ได้รบั ความเห็นชอบระบบงานประเมินราคาจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ทังนี ธนาคารแห่งประเทศไทย จะพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบงานประเมินราคาของสถาบัน
การเงิน โดยประเมินจากคุณภาพและความเป็นอิสระของระบบการประเมินราคาภายในของสถาบันการเงิน
ตามแนวทางการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยเกียวกับระบบการประเมินราคาทีดีของสถาบัน
การเงิน ตามทีกําหนดในข้อ .
1.2 สถาบันการเงินทีไม่เข้าเงือนไขตามข้อ ( . ) ข้างต้น แต่มี Credit Risk Rating ในระดับตํา ค่อนข้าง
ตํา หรือปานกลาง ใช้ผปู้ ระเมินราคาภายนอก หรือผู้ประเมินราคาภายในของสถาบันการเงินเองได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี
เงินกองทุน
หลักประกัน
ของ สง.
(พิจารณาจากมูลหนี) (ลบ.)
(ลบ.)
ผูป้ ระเมิน
ผูป้ ระเมิน
ภายนอก
ภายใน/
ภายนอก

อสังหาริมทรัพย์รอการขายฯ
(พิจารณาจากราคาตามบัญชี) (ลบ.)
ผูป้ ระเมินภายนอก
ผูป้ ระเมิน
ภายใน/ภายนอก

≥ 8,000

> 100

≤

> 100

≤ 100

< 8,000

> 50

≤ 50

> 50

≤ 50
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1.3 ให้สถาบันการเงินทีไม่เข้าเงือนไขตามข้อ ( . ) และ ( . ) ข้างต้น ใช้ผปู้ ระเมินราคาภายนอก หรือ
ผูป้ ระเมินราคาภายในของสถาบันการเงินได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี
เงินกองทุน
หลักประกัน
ของ สง.
(พิจารณาจากมูลหนี) (ลบ.)
(ลบ.)
ผูป้ ระเมิน
ผูป้ ระเมิน
ภายนอก
ภายใน/
ภายนอก

อสังหาริมทรัพย์รอการขายฯ
(พิจารณาจากราคาตามบัญชี) (ลบ.)
ผูป้ ระเมินภายนอก
ผูป้ ระเมิน
ภายใน/ภายนอก

≥ 8,000

> 50

≤

> 50

≤ 50

< 8,000

> 25

≤ 25

> 50

≤ 50

. สถาบันการเงินทีประสงค์จะเลือกใช้แนวทางการประเมินราคาตามแนวทางข้อ 1.1 ข้างต้น ให้มี
หนังสือขอความเห็นชอบระบบงานประเมินราคาของสถาบันการเงิน พร้อมรายละเอียดดังนี
1.4.1 นโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการประเมินราคา : ควรมีการกําหนดสมมุติฐานในการ
ประเมินราคาทีเหมาะสม ชัดเจน และมีความเป็นอิสระ โดยต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการสถาบันการเงิน
1.4.2 คุณสมบัตขิ องผูป้ ระเมินราคา กําหนดขอบเขตและคุณสมบัติในการเลือกใช้ผปู้ ระเมินราคาที
ชัดเจน เช่น
- ขอบเขตในการเลือกใช้ผปู้ ระเมินราคาภายนอกและประเมินราคาภายใน
- มาตรฐานและคุณสมบัตขิ องผู้ประเมินราคา รวมถึงแนวทางในการคัดเลือกผูป้ ระเมินราคา
- รายชือผูป้ ระเมินราคาทีปัจจุบนั สถาบันการเงินเลือกใช้ในการประเมินราคา โดยพิจารณา
จากความรู้ ความเชียวชาญ และต้องได้รบั การรับรองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ในประเทศไทย
1.4.3 กระบวนการและระบบการประเมินราคา
- มีกระบวนการและระบบการประเมินราคาทีระบุถงึ ความถีและวิธกี ารในการประเมินราคา
จําแนกตามประเภทของหลักประกันและลักษณะของสินเชือ
- มีระบบการควบคุมภายใน การติดตาม และการรายงานทีเหมาะสม ชัดเจน และมีความเป็น
อิสระโดยพิจารณาถึงป ัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระของกระบวนการประเมินราคา บทบาทหน้าทีของ
คณะกรรมการ การควบคุมและประเมินความเสียงทีเกิดจากการกระจุกตัวของหลักประกัน และการสอบทาน
ความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของการประเมินราคาภายใน เป็นต้น
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ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
- แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที มิถุนายน 2559 เรือง แนวนโยบายการประเมินราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีได้มาจากการรับชําระหนี การประกันการให้สนิ เชือ หรือทีซือ
จากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590127.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 จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ 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
.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
3) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูล ตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว
หาก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ทีกําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือขอความเห็นชอบผูป้ ระเมินราคา โดยระบุถงึ วัตถุประสงค์และ
ความจําเป็น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) นโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั กิ ารประเมินราคาหลักประกัน และ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายทีได้มาจากการชําระหนี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) มติคณะกรรมการธนาคารทีอนุมตั นิ โยบาย ระเบียบ และ
แนวปฏิบตั ิดา้ นการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์
รอการขายทีได้มาจากการชําระหนี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
) ขอบเขตและคุณสมบัตใิ นการเลือกใช้ผปู้ ระเมินราคาทีชัดเจน เช่น
. ขอบเขตในการเลือกใช้ผปู้ ระเมินราคาภายในภายนอก
มาตรฐานและคุณสมบัตขิ องผูป้ ระเมินราคา และแนวทางในการ
คัดเลือก
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ) รายชือผูป้ ระเมินราคาทีใช้อยู่ในป ัจจุบนั ซึงต้องได้รบั การรับรอง
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
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6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ในประเทศไทย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กระบวนการและระบบการประเมินราคา ดังนี
. ความถีและวิธกี ารในประเมินาราคา โดยจําแนกตามประเภท
ของหลักประกันและลักษณะของสินเชือ
. ระบบการควบคุมภายใน การติดตาม และการรายงานที
เหมาะสม ชัดเจน และมีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากป ัจจัย
ต่าง ๆ เช่น โครงสร้างองค์กรทีมีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม
บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในการมี
ส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบายการประเมินราคา
การควบคุมและประเมินความเสียงทีเกิดจากการกระจุกตัวของ
หลักประกัน (Concentration Risk) และการสอบทานความ
ถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของการประเมินราคาภายใน
เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
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ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: เลขที ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม.
/ สายด่วน
/ www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
เลขที ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม.
))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

