คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งการเลิ กสํานักงานผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทย
ของสถาบันการเงิ นต่างประเทศ
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขการยืนคําขอ
ธนาคารพาณิชย์ทประสงค์
ี
จะเลิกสํานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งการเลิกทําการ
และให้ธนาคารพาณิชย์ส่งคืนหนังสืออนุ ญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย โดยธนาคารพาณิชย์ทได้
ี รบั
อนุญาตให้จดั ตังสํานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศ ประสงค์ทจะเลิ
ี กสํานักงานผูแ้ ทน ธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันทีสํานักงานผูแ้ ทนดังกล่าวจะเลิกทํา
การ และให้ธนาคารพาณิชย์ส่งคืนหนังสืออนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียด ได้ที
(1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 14
(2) แนวปฏิบตั ิธนาคารแห่งประเทศไทย เรือง การอนุญาตจัดตังและการกํากับดูแลสํานักงานผูแ้ ทน
(Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ ลงวันที 28 กันยายน 2554
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/25540224.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2554/EngPDF/25540224.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผู้ยนคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ 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
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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
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอ
และยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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 : 15 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

2)

ขันตอน
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1.เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเณฑ์
ทีเกียวข้อง
2.เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธปท.
อาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการ
ภายใน ธปท. เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว หาก ธปท. ยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการ
ทราบข้อเท็จจริงหรือาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธปท. อาจ
แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือ
ประกอบการพิจารณา
3.เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งเพือทราบการยกเลิ ก พร้อมแนวทางการส่งคืน
หนังสืออนุญาตแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) เอกสารอืนทีจําเป็ นต่อการพิ จารณา
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

14 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) หน่วยงาน ณ จุดยืนคําขอ
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
-

