คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มีทะเบียนรถ
เป็ นประกันสำหรับสถำบันกำรเงิน (ธนำคำรพำณิ ชย์และบริษทั เงินทุน)
หน่ วยงำนที่ให้บริกำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงื่อนไขในการยืน่ คาขอแจ้งประกอบธุรกิจ
1.1 สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิ ชย์และบริษทั เงินทุน) ที่ประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อที่มที ะเบียนรถ
เป็ นประกันก่อนหน้ าวันที่ประกาศธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2562 เรื่อง กำรกำหนด
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
สำหรับสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 3 มกรำคม 2562 มีผลบังคับใช้ (ประกอบธุรกิจก่อนวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562) ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือให้แจ้งรวมถึงจัดส่งเอกสารและ
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็นประกันตามรูปแบบทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ (ภายใน
วันที่ 1 เมษายน 2562)
1.2 สาหรับสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิ ชย์และบริษทั เงินทุน) ที่ยงั ไม่ได้ประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน หากประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ให้สถาบันการเงินแจ้งความ
ประสงค์การประกอบธุรกิจ รวมถึงจัดส่งเอกสารและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็นประกันตามรูปแบบทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ล่วงหน้ า 60 วัน
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2562 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
(2) หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(01)ว. 23/2562 เรื่อง นาส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
สาหรับสถาบันการเงิน ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620016.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610034.pdf
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2. วิธกี ารยืน่ คาขอแจ้งประกอบธุรกิจ
2.1 ให้ยน่ื คาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทค่ี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ น่ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้
ผูย้ น่ื คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ น่ื คาขอ
ไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื
คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอ
ดาเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทค่ี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืน่ คาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจ่ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง หากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
ขอให้ผยู้ น่ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเชิญให้มาชีแ้ จง โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื คาขอจะ
ดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานที่ให้บริการ www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร .0 2356 7373,
02 356 7845, 02 356 7846
(หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00
น. หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือ
ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24
ชั ่วโมง
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ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ น่ื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิ จำรณำ/ลงนำม
การพิจารณาคาขอแจ้งประกอบธุรกิจภายหลังเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ น่ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิ
้
จารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมือ่
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 2 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงื่อนไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณา

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) แบบแจ้งเพิ่ มเติ มการประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อ
2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรที่มีมติ เห็นชอบให้บริษทั
ประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มีทะเบียน
รถเป็ นประกัน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรอง
3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ตำมแบบฟอร์มที่ กำหนดในคู่มือสำหรับประชำชนฉบับนี้
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อ
4) เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อ
ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มีค่ำธรรมเนี ยม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) 1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทรศัพท์ 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
2) กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ : 0 2273 9020 ต่อ 3356
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบแจ้งเพิม่ เติมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีม่ ที ะเบียนรถเป็นประกัน
2) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
หมำยเหตุ -

