คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบธุรกิ จการนําอสังหาริ มทรัพย์ออกให้เช่าของ
ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงิ นทุน และบริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบัน การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
. ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า
โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ดังนี
.1.1 ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทออกให้
ี
เช่า
(1) สถานทีสําหรับดําเนินธุรกิจซึงยังมิได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที เช่น สถานทีทําการ ทีจอดรถ
คลังสินค้าทีสถาบันการเงินมีไว้เพือเก็บรักษาทรัพย์ทนํี ามาวางประกันการให้สนิ เชือ
(2) อสังหาริมทรัพย์ทได้
ี รบั มาจากการชําระหนี หรือจากการประกันการให้สนิ เชือ หรือจากการ
ซืออสังหาริมทรัพย์ทรัี บจํานองไว้จากการขายทอดตลาดโดยคําสังศาลหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์ทบริ
ี ษทั เครดิต ฟองซิเอร์ได้มาเนืองจากสัญญาขายฝาก
ทังนี ระยะเวลาการให้เช่าจะต้องไม่เกิน 3 ปีสําหรับบริษทั เงินทุน และไม่เกิน 5 ปีสําหรับบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์รอการขายทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการถือครอง
สําหรับอสังหาริมทรัพย์ทได้
ี มาในระหว่าง พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2547 ให้กําหนดระยะเวลาการให้เช่าได้ครังละไม่
เกิน 3 ปีสําหรับบริษทั เงินทุน และไม่เกิน 5 ปีสําหรับบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ โดยการกําหนดสัญญาเช่า
จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา ทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาให้
(3) อสังหาริมทรัพย์ซงสถาบั
ึ
นการเงิน ซือหรือมีไว้เพือใช้เป็นสํานักงานสาขา แต่อยู่ระหว่างรอ
การจําหน่ายอันเนือง มาจากการย้าย การปิด และการระงับหรือยกเลิกการเปิดสํานักงาน
1.2 หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิ
1.2.1 เป็นการให้เช่าเพือป้ องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจหรือเพือป้ องกันการเสือมสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์
1.2.2 จัดให้มสี ญ
ั ญาเช่าเป็นหนังสือ ยกเว้นการนําทีจอดรถออกให้เช่าในลักษณะทีไม่อาจทําสัญญา
ได้เนืองจากความจําเป็นหรือเหตุสดุ วิสยั โดยในกรณีดงั กล่าวสถาบันการเงินจะต้องจัดทํา และจัดเก็บเอกสาร
ให้เช่าไว้เป็ นหลักฐาน เพือให้ตรวจสอบได้
1.2.3 ไม่ทาํ สัญญาเช่าทีเป็นอุปสรรคต่อการใช้พนที
ื ของสถาบันการเงิน หากเป็นกรณีการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นสถานทีสําหรับดําเนินธุรกิจตามข้อ 1.1.1(1) และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการจําหน่ายใน
กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1.1.1(2) และ 1.1.1(3)
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. . ให้เช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย โดยสถาบันการเงิน
ต้อ งจําหน่ายหรือยกเลิกการถืออสังหาริมทรัพย์นันภายในระยะเวลาตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
. . ในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นสถานทีสําหรับดําเนินธุรกิจ เมือนําพืนทีของสํานักงานใด
ออกให้เช่าแล้ว สํานักงานนันต้องไม่เช่าหรือซือพืนทีเพิมเติมอีก รวมทังต้องให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจที
เหมาะสมและไม่สง่ ผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน
. . ต้องกําหนดเงือนไขในการให้เช่า เช่น ค่าเช่าหรือผลประโยชน์ทจะได้
ี รบั อย่างเหมาะสมตาม
สภาวะตลาดและเป็ นปกติทางการค้า มิฉะนัน สถาบันการเงินจะต้องนําเรืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน เพือพิจารณาความเหมาะสมก่อนดําเนินการให้เช่า
. . จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเกียวกับการนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าเพือตรวจสอบได้
. . ต้องประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยกําหนด
ในกรณีทการนํ
ี าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่ามิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดข้างต้น สถาบัน
การเงินทีประสงค์จะนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าจะต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ที
( ) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 36
( ) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 24/2551 เรือง การอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจ
การนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า ลงวันที 3 สิงหาคม 2551
https://www.bot.or.th/Thai/fipcs/Documents/FPG/2551/ThaiPDF/25510314.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ 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
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3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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 : 30 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผยู้ นื จัดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการ
ทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที
กําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่ง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือคําขออนุญาตโดยระบุเหตุผลและความจําเป็ น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) เอกสารประกอบ เช่ น
(1) รายละเอียด/ขอบเขตของธุรกรรม ซึงครอบคลุมถึง
ขันตอนหรือวิ ธีการดําเนิ นการ พร้อมแผนภาพประกอบ
(Flow Chart) ประโยชน์ทีสถาบันการเงิ นและลูกค้าจะได้รบั
จากการทําธุรกรรม และรายได้หรือค่าบริ การทีจะได้รบั จาก
การทําธุรกรรม
(2) ระบบการควบคุมภายใน การประเมิ นความเสียง และการ
บริ หารความเสียงทีเกียวข้อง
(3) การประเมิ นศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรใน
การทําธุรกรรม

5

ลําดับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
(4) แนวทางการคุ้มครองผู้บริ โภค รวมทังการรับข้อร้องเรียน
และแก้ปัญหาแก่ลกู ค้า
(5) มติ คณะกรรมการที เห็นชอบให้ประกอบธุรกรรมดังกล่าว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มขี อ้ มูลค่าธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน 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
-

