คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพือช่วยในการให้บริ การการเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั เงิ นทุนและบริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ (รวมการขออนุญาตการใช้บริ การ
เครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต (Internet) ประกอบธุรกิ จ)
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
บริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ทประสงค์
ี
จะนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพือช่วยในการให้บริการการเงิน
หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีเดิมเพือเพิมขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงิน ต้องขออนุญาตตามที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดก่อนนํามาใช้หรือให้บริการโดยต้องปฏิบตั ติ ามเงือน ดังนี
1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการให้บริการ พร้อมชีแจงถึงประโยชน์ทบริ
ี ษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
จะได้รบั หรือประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงิน
2) กําหนดขอบเขตและขันตอนการให้บริการ
3) มีการประเมินความเสียงในการให้หรือใช้บริการการเงิน โดยครอบคลุมความเสียงทีเกียวข้อง พร้อม
แนวทางการบริหารจัดการความเสียง ระบบการควบคุมภายใน มีนโยบายและแนวทางด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบให้บริการและข้อมูล รวมถึงมีแผนรองรับการประกอบธุรกรรมดังกล่าวเพือแสดงความ
พร้อมใช้งานหรือให้บริการหากเกิดป ัญหาหรือเหตุการณ์ผดิ ปกติ
4) มีรายละเอียดการนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ดังกล่าว รวมถึงการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ ห้บริการรายอืน (ถ้ามี)
5) กําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการ โดยคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้า
ผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการสือสารหรือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและลูกค้าเข้าใจในการให้บริการหรือใช้บริการ เช่น
การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
6) กําหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง กรณีการใช้หรือให้บริการดังกล่าวมีความเกียวข้องกับ
กฎหมายอืน เช่น พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นต้น
7) ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการทีได้รบั มอบหมาย
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 2 /2551 เรือง การอนุญาตให้บริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2551
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2551/ThaiPDF/25510317.pdf

2

(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
ลงวันที มกราคม
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/ /ThaiPDF/
.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือ
ผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคํา
ขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาดังกล่า ว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึงจะ
มีผลเป็ นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนคํ
ื า
ขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. ชมการสาธิต (Demo) วิธกี ารใช้งาน กรณีมกี ารนําระบบงานใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า
.4 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบ
การพิจารณา
3. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอ
และยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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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 ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูล ตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้า
หารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

59 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

4

ลําดับ

ขันตอน
. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือขออนุญาตการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
ประกอบธุรกิจ หรือนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) โดยระบุสาระสําคัญของรูปแบบการ
ให้บริการ ชือ ประเภท วัตถุประสงค์และประโยชน์ทเกิ
ี ดกับบริษทั
เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ และระบบสถาบันการเงิน
ตามแต่กรณี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) มติหรือรายงานการประชุมทีแสดงให้เห็นว่าได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการทีได้รบั มอบหมายแล้ว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
3) ข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทีใช้ในการให้บริการ ได้แก่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขอบเขตและขันตอนการ
ให้บริการ ผูท้ เกี
ี ยวข้องในการให้บริการ โดยระบุหน้าที ความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายการเอกสารตังแต่ลําดับที – ให้บริษทั สรุป
รายละเอียดตามแบบฟอร์มแนบท้ายคู่มอื ฉบับนี
4) การประเมินความเสียง(Risk Assessment) ได้แก่ การกําหนด
นโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจทีผ่านความเห็นชอบจาก
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ลําดับ

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการทีได้บมอบหมาย แนว
ทางการประเมินความเสียงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผลการ
ประเมินความเสียง การกําหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบการให้บริการ การบริหารจัดการความเสียง แนว
ทางการควบคุมภายใน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ Consumer Protection ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการ
แนวทางหรือการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า เช่น ข้อตกลงหรือ
เงือนไขการให้บริการ กําหนดเวลาทีถือว่าธุรกรรมเสร็จสินสมบูรณ์
(Cut Off Time) ค่าธรรมเนียมใดๆ เกียวกับการให้บริการดังกล่าว
หลักฐานการทํารายการทีลูกค้าจะได้รบั ช่องทางการแจ้งปัญหา
และแนวทางการแก้ไขป ัญหา แนวทางปฏิบตั เิ มือมีขอ้ ร้องเรียน
หรือข้อโต้แย้งในการให้บริการ รวมถึงผลกระทบต่อลูกค้า บริษทั
และระบบสถาบันการเงิน การกําหนดสิทธิพนฐานให้
ื
แก่ลูกค้า
รวมถึงผูเ้ กียวข้อง เช่น พนักงานต้องได้รบั การพัฒนาหรืออบรม
มีความเข้าใจและสามารถสือสารให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทีให้บริการ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ โครงสร้างพืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่าย
ทีรองรับการให้บริการ แผนภาพระบบงาน คําอธิบายรายละเอียด
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว สถานทีตังของศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักและสํารอง ประเภทของเครือข่ายสือสารหลักและสํารอง แนว
ทางการเชือมโยงกับระบบงานอืนทีเกียวข้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ ได้แก่ นโยบายการ
-
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ลําดับ

8)

)

)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
รักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล และเทคโนโลยีทใช้
ี
เพือการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล
รายละเอียดกระบวนการควบคุมการเข้าถึงทัง Physical,
Logical และ Network สิทธิในการเข้าใช้งานและการพิสจู น์ตวั ตน
ผูใ้ ช้งาน ทังในส่วนของธนาคารและผู้ให้บริการภายนอก (Service
Provider) , การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชือถือได้
ของระบบ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ด้านความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ ได้แก่ แนวทางการ
บริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management
: BCM) แผนฉุกเฉินหรือแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
(Business Continuity Plan : BCP) พร้อมทังระบุผมู้ อี าํ นาจตัดสินใจ
ในการอนุมตั ใิ ช้แผน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แนวทางการปฏิบตั ิตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง เช่น
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัตริ ะบบการชําระเงิน พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการ
ต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืนทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

7

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

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
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ประกอบธุรกิจ สําหรับบริษทั เงินทุน
และบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
แบบฟอร์ม การขอ
อนุญาตใช ้บร ก
ิ ารเครือ ข่ายอ น
ิ เทอร์เ น็ต

หมายเหตุ
-

