คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตประกอบธุรกิ จบัตรเครดิ ต
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 ผูย้ น่ ื คาขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด
(2) มีทุนจดทะเบียนซึง่ ชาระแล้วไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท
(3) กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานผูม้ อี านาจในการจัดการของบริษทั ผูย้ น่ื คาขออนุญาต ต้องไม่ม ี
คุณสมบัตติ อ้ งห้ามดังนี้
(3.1) เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(3.2) เคยได้รบั โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ท่ี
กระทาโดยทุจริต
(3.3) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานผูม้ อี านาจในการจัดการของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังสังเพิ
่ กถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
1.2 ผูป้ ระสงค์จะยื่นขออนุญาตทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดให้ยน่ื คาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามทีร่ ะบุในคู่มอื สาหรับประชาชนฉบับนี้ ซึง่ ลงนามโดยผูม้ อี านาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายของบริษทั ผ่านช่อง
ทางการให้บริการทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/Documents/Noti_58.pdf
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 หมวด 1
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2545/ThaiPDF/25451265.pdf
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2547
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470072.pdf
(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2560 เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600204.pdf
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2. วิธกี ารยื่นคาขอ
2.1 กรณีการยื่นคาขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผูร้ บั มอบอานาจ) หาก
คาขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนาส่งเพิ่มเติม พร้อม
กาหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและผูย้ น่ื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจ
จะลงนามในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผยู้ ่นื
คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน หากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะ
ถือว่าผูย้ น่ ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอ
ดังกล่าวทางไปรษณีย์
2.2 กรณีการนาส่งคาขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หากคาขอมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ น่ ื คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด หากผูย้ น่ ื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ื คาขอละทิง้ คาขอ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่าน
ระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื
คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอ
ดาเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 เรียบร้อยแล้ว
2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณียห์ รือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.5 กรณีทค่ี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืน่ คาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจ่ าเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดาเนินการ ดังนี้
3.1 นัดหมายผูย้ ่นื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพื่อให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
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3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
1) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
สถานทีใ่ ห้บริ การ
สำนักงำนภำคของธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้แก่
- สำนักงำนภำคเหนือ (เชียงใหม่) เลขที ่ 68/3 ถนนโชตนำ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053) 931010, 931-001 โทรสำร : (053) 931-012
- สำนักงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) เลขที ่ 45
ถนนนิกรสำรำญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000 โทรศัพท์ : (043) 913-555 โทรสำร : (043) 225-003
- สำนักงำนภำคใต้ (สงขลำ) ถนนเพชรเกษม อำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 โทรศัพท์ : (074) 272-000
ต่อ 4322, 4300 โทรสำร : (074) 262-455
(หมำยเหตุ: วันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนดข้ำงต้น คือ
วันหยุดทำกำรตำมทีธ่ นำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
กำหนดสำหรับสถำบันกำรเงิน)
2) ไปรษณี ย์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝำ่ ยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำนักงำนใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสำมเสน แขวงวัดสำมพระยำ
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931
โทรสำร : 0 2282 9124
(หมำยเหตุ: 1. วันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนดข้ำงต้น คือ
วันหยุดทำกำรตำมทีธ่ นำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
กำหนดสำหรับสถำบันกำรเงิน 2. กรณีธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยได้รบั คำขอภำยหลังเวลำ 15.00 น. จะถือว่ำธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้รบั คำขอในวันทำกำรถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด)
ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
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3) เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝำ่ ยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมำยเหตุ: หำกยืน่ คำขอในวันทำกำรภำยหลังเวลำ 15.00 น.
หรือในวันหยุดทำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยจะถือว่ำ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้รบั คำขอในวันทำกำรถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริกำรตลอด 24
ชัวโมง
่

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 60 วันทาการ
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) กำรพิ จำรณำ/ลงนำม
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วันทาการ

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลำดับ

3)

4)

ขัน้ ตอน
3. เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
4. มีหนังสือแจ้งผูย้ ่นื คาขอว่าส่งเรือ่ งให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังแล้ว
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต
กำรพิ จำรณำโดยหน่ วยงำนอื่น
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาคาขอตามความเห็น
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาลงนาม
(หมำยเหตุ: นับแต่วนั ทีส่ ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเสนอ
เรือ่ ง)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) แบบฟอร์มการขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ตามที่
กาหนดในคู่มอื ประชาชนฉบับนี้) (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ ี
อานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจ
ทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
2) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษทั (กรรมการหรือ
ผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจ
ทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

10 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

20 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-
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ลำดับ

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ ี
อานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง)
ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
สาเนาข้อบังคับของบริษทั (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจ
ลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อ
รับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
สาเนาทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ ี
อานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง)
ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (กรรมการหรือ
ผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจ
ทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
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ลำดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทีม่ มี ติเห็นชอบให้บริษทั
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลง
นามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อ
รับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบรับรองคุณสมบัตขิ องกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงาน
ผูม้ อี านาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ และผูม้ อี านาจลงนาม (ทุกราย) พร้อมข้อมูลเลข
ประจาตัวประชาชน
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั
มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรอง
พร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : นโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจบัตรเครดิต รวมทัง้ แนวทางการ
คัดเลือกลูกค้า การกาหนดอัตราดอกเบีย้ และวงเงิน กระบวนการ
ติดตามทวงถามหนี้ และการรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีเกิดข้อ
ร้องเรียน (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง)
ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

-

-

-
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
10) ผังโครงสร้างองค์กร (โดยให้ระบุรายชื่อกรรมการ ผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ และผูม้ อี านาจลงนามในโครงสร้างองค์กรด้วย)
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั
มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
11) เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่ สาเนาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ (กรณีจดั ตัง้ บริษทั ใหม่) หรืองบการเงินของบริษทั ทีผ่ ่าน
การรับรองจากผูส้ อบบัญชีล่าสุด (กรณีบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจอยู่
แล้ว)
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั
มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
12) รายชื่อ ประวัตกิ ารทางาน และคุณวุฒขิ องผูส้ อบบัญชี (กรรมการ
หรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอานาจ
ทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
13) เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั
มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
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ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทรศัพท์ : 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ : 0 2273 9020
ต่อ 3356
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 13/2560 เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
(หมำยเหตุ: -)
2) แบบรับรองคุณสมบัตกิ รรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ (ตามเอกสารแนบ 2 ของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2560 เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ -

