คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบธุรกิ จสิ นเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับ
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํา กับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
ผูย้ นคํ
ื าขอรับใบอนุญาตทีจะประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับต้องมี
คุณสมบัต ิ ดังนี
1.1 เป็นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
1.2 มีทุนจดทะเบียนซึงชําระแล้วไม่ตํากว่า 50 ล้านบาท
1.3 มีอตั ราส่วนหนีสินรวมทังสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) ไม่เกินกว่า 7 เท่า
1.4 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานผูม้ อี ํานาจในการจัดการของบริษทั ผู้ยนคํ
ื าขออนุญาต ต้องไม่มี
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ดังนี
1.4.1 เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.4.2 เคยได้รบั โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทกระทํ
ี าโดยทุจริต
1.4.3 เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานผูม้ อี ํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสังเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
1.4.4 เป็นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัตอิ นใด
ื ทังนี ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ที
(1) ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ลงวันที 26 มกราคม 2515
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/Documents/Noti_58.pdf
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58
(เรืองสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ) ลงวันที 26 ธันวาคม 2557
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580019.pdf
(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58
(เรืองสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ) (ฉบับที ) ลงวันที ธันวาคม 2558
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(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส.1/2558 เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขใน
การประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจทีมิใช่
สถาบันการเงิน ลงวันที 22 มกราคม 2558
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580019.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 กรณีการยืนคําขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอํานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้รบั มอบอํานาจ)
หากคําขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของคําขอหรือรายการข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต้องนําส่ง
เพิมเติม พร้อมกําหนดระยะเวลาทีต้องจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธนาคารแห่งประเทศไทยและผูย้ นคํ
ื าขอหรือผู้
ได้รบั มอบอํานาจจะลงนามในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผยู้ นคํ
ื าขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดําเนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ าร
พิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวทางไปรษณีย์
2.2 กรณีการนําส่งคําขอทางไปรษณีย ์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หากคําขอมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนํ าส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาที
กําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็ นการคืนคําขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือ
ผ่านระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้
ยืนคําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นื
คําขอดําเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 เรียบร้อยแล้ว
2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณียห์ รือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.5 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุ ญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ
รายละเอียด ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
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3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผู้ยนมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. 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
) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้บริ การ
ฝ่าย กํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่
เลขที 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: วันหยุดทีทางราชการกําหนดข้างต้น คือ วันหยุดทําการตามที
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับสถาบันการเงิน และเพือ
อํานวยความสะดวกในการเข้าพืนทีธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ
วัน เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ทโทรศั
ี พท์ 0 2356 7845 หรือ
หรือ
)
สํานักงานภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกแห่ง ได้แก่
- สํานักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่) เลขที 68/3 ถนนโชตนา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053) 931-010, 931-001
โทรสาร : (053) 931-012
- สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) เลขที ถนนนิกร
สําราญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ :
(043) 913-555 โทรสาร : (043) 225-003
- สํานักงานภาคใต้ (สงขลา) ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110 โทรศัพท์ : (074) 272-000 ต่อ 4322, 4300 โทรสาร :
(074) 262-455 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ
กําหนด) ตังแต่เวลา 08.30 –
15.00 น.
(มีพกั เทียง)
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2) ไปรษณี ย์
สถานทีให้บริ การ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่
เลขที 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: . วันหยุดทีทางราชการกําหนดข้างต้น คือ วันหยุดทําการ
ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับสถาบันการเงิน 2.
กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอภายหลังเวลา . น. จะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
3) เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน
วันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ
กําหนด) ตังแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. (มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 60 วันทําการ
ลําดับ
ขันตอน
ระยะเวลา ส่วนทีรับผิ ดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทําการ ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
.ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด หาก
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือ
ว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
29 วันทําการ ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
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ลําดับ

3)

4)

ขันตอน
ระยะเวลา ส่วนทีรับผิ ดชอบ
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือ
คณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือขอความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือ
ประกอบการพิจารณา
3. เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
4. มีหนังสือแจ้งผูย้ นคํ
ื าขอว่าส่งเรืองให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังแล้ว
(หมายเหตุ: ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือได้มี
การดําเนินตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือนไขใน
การยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต)
การพิ จารณาโดยหน่ วยงานอืน
10 วันทําการ
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาคําขอตามความเห็นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพือเสนอให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
20 วันทําการ
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: (นับแต่วนั ทีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอ
เรือง))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1)

แบบยืนขออนุญาต (ตามแบบทีปรากฏในคู่มอื สําหรับ
ประชาชนฉบับนี) (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท (หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือ

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-
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ลําดับ

2)

3)

4)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
รับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษทั (กรรมการหรือ
ผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอํานาจที
ถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ราชการดําเนิ นการแล้วเสร็จ
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั (กรรมการหรือผูจ้ ดั การที
มีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง)
ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ราชการดําเนิ นการแล้วเสร็จ
สําเนาข้อบังคับของบริษทั (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือ
ชือรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ราชการดําเนิ นการแล้วเสร็จ

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

-

-
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ลําดับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)

5)

สําเนาทะเบียนผูถ้ อื หุ้นของบริษ ัท (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง)
ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ราชการดําเนิ นการแล้วเสร็จ
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (กรรมการหรือ
ผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอํานาจที
ถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ราชการดําเนิ นการแล้วเสร็จ
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทีมีมติเห็นชอบให้
บริษทั ประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับ (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท (หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือ
รับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ
แบบรับรองคุณสมบัติของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานผู้มี
อํานาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ และผูม้ อี าํ นาจลงนาม (ทุกราย) พร้อมข้อมูลเลข
ประจําตัวประชาชน (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษทั (หรือผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือ

6)

7)

8)

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-
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ลําดับ

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ชือรับรองพร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : นโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจสินเชือ รายย่อยเพือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ รวมทังแนวทางการคัดเลือก
ลูกค้า การกําหนดอัตราดอกเบียและวงเงิน กระบวนการ
ติดตามทวงถามหนี และการการรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีเกิด
ข้อร้องเรียน (กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษทั (หรือผูร้ ับมอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรอง
พร้อมประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
ผังโครงสร้างองค์กร (โดยให้ระบุรายชือกรรมการ ผู้จดั การ รอง
ผูจ้ ดั การ และผูม้ อี ํานาจลงนามในโครงสร้างองค์กรด้วย)
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่ สําเนาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ (กรณีจดั ตังบริษัทใหม่) หรืองบการเงินของบริษทั ทีผ่าน
การรับรองจากผูส้ อบบัญชีปีล่าสุด (กรณีบริษทั ทีดําเนินธุรกิจ
อยู่แล้ว)
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตรา
บริษทั )

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

-

-
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ลําดับ

12)

13)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
รายชือ ประวัตกิ ารทํางาน และคุณวุฒขิ องผูส้ อบบัญชี (กรรมการ
หรือผูจ้ ดั การทีมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตรา
บริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
เอกสารอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
(กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั (หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจทีถูกต้อง) ลงลายมือชือรับรองพร้อมประทับตรา
บริษทั )
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนี ยม
(บาท / ร้อยละ)

ไม่มีค่าธรรมเนี ยม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 2283 5931 หรือ
FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
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ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
2) กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ : 0 2273 9020
ต่อ 3356
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่ว น 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1) แบบยืนขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ
(หมายเหตุ: -)
2) แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี ํานาจในการจัดการ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

