คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตให้ผ้ปู ระกอบธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ
เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่ ได้จ่ำยไปจริ งและพอสมควรแก่เหตุจำกผู้บริ โภค นอกเหนื อจำกที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับกำรให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็ นประกัน
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ผูป้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ใิ นเรื่องการเรียกเก็บ
ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จา่ ยตามทีไ่ ด้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามประเภท
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบธุรกิจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้จ่ายไปจริงหรือพอสมควรแก่เหตุจากผูบ้ ริโภค
นอกเหนือจากการรายการทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด สาหรับการให้สินเชื่อที่ มิใช่สินเชื่ อที่มีทะเบียน
รถเป็ นประกัน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ทัง้ นี้ ให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจขออนุญาตโดยแสดงเหตุผลและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
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) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
(4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(เรือ่ ง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 2/2562 เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขใน
การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620017.pdf
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(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 ารยื่นคาขอ
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
ประเทศไทยจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนาส่งเพิม่ เติม
พร้อมกาหนดระยะเวลาทีต่ ้องจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและผูย้ ่นื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบ
อานาจจะลงนามในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าว
ให้ผยู้ น่ ื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน หากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
จะถือว่าผูย้ ่นื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืน
คาขอดังกล่าว
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 าขอมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนยื่นคาขอ เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารทีจ่ าเป็ นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดาเนินการ ดังนี้
3.1 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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3.2 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือ่ ให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการพิจารณา
3.3 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอ
และยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้ บริ การ
1) เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร .0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน
วันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
2) ไปรษณี ย์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
ใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.
10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: 1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการ
ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน
2. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอภายหลังเวลา 15.00 น.
จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
3) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
ใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.
10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931 โทรสาร : 0 2282 9124
(หมายเหตุ: วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการ
ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน
และเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าพื้นทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
กรุณาแจ้งชือ่ วัน เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที ่ โทรศัพท์ : 0 2283 5931

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
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ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการรวม : 45 วัน
ลาดับ
ขัน้ ตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) การพิ จารณา/ลงนาม
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้ง
ให้ผยู้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบ
การพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

44 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผูอ้ อกเอกสาร
1) หนังสือขออนุญาตพร้อมเหตุผลความจาเป็น
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 2) รายละเอียดการคานวณต้นทุนทีแ่ ท้จริงของค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเรียกเก็บ
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 3) รายละเอียดของรายการทีจ่ ะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4) เอกสารอื่น ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริ การ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริ การ
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ 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))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

