คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มีทะเบียนรถ
เป็ นประกัน สำหรับผูท้ ี่มีใบอนุญำตประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับแล้ว
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอแจ้งประกอบธุรกิ จ
1.1 ผูท้ ี่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับซึ่งมีการประกอบธุรกิ จ
สิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกันก่อนหน้ าวันที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.
2/2562 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่
สถาบันการเงิ น ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 มีผลบังคับใช้ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจแจ้ง รวมถึงจัดส่ง
เอกสารและรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกัน ภายใน
60 วันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ (ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562)
1.2 สาหรับผู้ประกอบธุรกิ จที่ ยงั ไม่ได้ประกอบธุรกิ จสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน หาก
ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์การประกอบธุรกิจ รวมถึงจัดส่งเอกสารและ
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกันตามรูปแบบที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 60 วันก่อนการเริม่ ประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกัน
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
(เรือ่ ง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480030.pdf
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(เรือ่ ง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) (ฉบับที่ 2) ลงวันที1่ 7 ธันวาคม 2558
(4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(เรือ่ ง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ

2

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 2/2562 เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขใน
การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กากับทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620017.pdf
(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2561 เรือ่ ง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้า
อย่างเป็ นธรรม (Market Conduct)
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610034.pdf
2. วิธกี ารยื่นคาขอแจ้งประกอบธุรกิ จ
2.1 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
2.2 กรณีการยืน่ คาขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผูร้ บั มอบอานาจ)
หากคาขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนาส่งเพิม่ เติม
พร้อมกาหนดระนะเวลาทีต่ ้องจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและผูย้ ่นื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบ
อานาจจะลงนามในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าว
ให้ผยู้ น่ ื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน หากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็น
การคืนคาขอดังกล่าว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอ
จะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ ่นื 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 าขอมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนยืน่ คาขอ เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารทีจ่ าเป็ น
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
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ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง หากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอ
ชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเชิญให้มาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
จะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
1) เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่
สถานทีใ่ ห้บริ การ www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร .0 2356 7373, 02 356
7845, 02 356 7846 (หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการ
ภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทาการของธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คา
ขอในวันทาการถัดไป)
2) ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2356 7373, 02 356
7845, 02 356 7846 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: 1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ
วันหยุดทาการตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สาหรับสถาบันการเงิน
2. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอภายหลังเวลา
15.00 น. จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวัน
ทาการถัดไป)
3) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2356 7373, 02 356
7845, 02 356 7846 โทรสาร : 0 2282 9124
(หมายเหตุ: วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุด
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ทาการตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สาหรับสถาบันการเงิน และเพือ่ อานวยความสะดวกในการ
เข้าพื้นทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ่ วัน เวลา
เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที ่ โทรศัพท์ : 0 2356 7373,
02 356 7845, 02 356 7846)
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
(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 น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลำดับ

ขัน้ ตอน
3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 2 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยื่นคาขอและในการพิจารณา

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
1) แบบแจ้งเพิม่ เติมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกัน
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
2) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทีม่ มี ติเห็นชอบให้บริษทั
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีม่ ที ะเบียนรถ
เป็นประกัน
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
3) ผังโครงสร้างกลุ่มธุรกิจซึง่ แสดงอัตราการถือหุน้ ของกลุ่มธุรกิจ และ
ผังโครงสร้างองค์กรทีร่ ะบุช่อื ผูร้ บั ผิดชอบงานแต่ละด้านในระดับ
ผูจ้ ดั การและรองผูจ้ ดั การ (หรือเทียบเท่า)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ: กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
(หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
4) แบบรับรองคุณสมบัตขิ องกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการ
จัดการ ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ และผูม้ อี านาจลงนาม
ทุกราย
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
5) แบบรับรองคุณสมบัติผถ้ ู ือหุ้นรำยใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษทั เกิ นกว่ำ
ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด (ทุกรำย) ตำม
แบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชำชนฉบับนี้
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
6) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ตำมแบบฟอร์มที่ กำหนดในคู่มือสำหรับประชำชนฉบับนี้
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตรา
บริษทั
7) เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มีค่ำธรรมเนี ยม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2 283 6555, 0 2356 7373, 0 2356 7845, 0 2356 7846
หรือ P-Loan@bot.or.th, FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์: 0 2273 9020
ต่อ 3356
(หมายเหตุ: -)
3) 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)

แบบรับรองคุณสมบัตขิ องกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ

3)

แบบรับรองคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็นบุคคลธรรมดา) / (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็นนิตบิ ุคคล)

4) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
หมำยเหตุ -

