คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตย้ำยที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิ จบริ ษทั
บริ หำรสิ นทรัพย์
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ห้ามผูป้ ระกอบธุรกิจย้ายทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการ
พิจารณาธนาคารแห่งประเทศไทยจะคานึงถึงเหตุผลและความจาเป็ นและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
พระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Law_Notification/DocLib_Acts/Act_A
MC_2541_2550.pdf
(2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ลงวันที่
23 ธันวาคม 2541
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2541/ThaiPDF/25410877.htm
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2562 เรือ่ ง การกาหนดสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและ
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั บริหารสินทรัพย์ตอ้ งถือปฏิบตั ิ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620098.pdf
2. วิ ธีกำรยื่นคำขอ
2.1 กรณีการนาส่งคาขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หรือยืน่ คา
ขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผูร้ บั มอบอานาจ) หากคาขอมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ให้ผยู้ น่ ื คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล /เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ ่นื คา
ขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่านระบบ e-Application
แล้วแต่กรณี

2

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผู้
ยืน่ คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ น่ื คา
ขอดาเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณียห์ รือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.4 กรณีทค่ี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืน่ คาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจ่ าเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
3. กำรพิ จำรณำ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง หากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
ขอให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเชิญให้มาชีแ้ จง โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะ
ดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
1) เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทรศัพท์ : 0 2283 5931
หมายเหตุ:
1. สามารถสมัครใช้บริการได้ที ่ https://iservice.bot.or.th/
2. หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน
วันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป
2) ไปรษณี ย์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระ
ยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931
โทรสาร : 0 2356 7448

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด 24
ชัวโมง
่
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(หมายเหตุ: กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอ
ภายหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน จันทร์
3) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931
โทรสาร : 0 2356 7448
หมายเหตุ:
1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการ
ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน
2. เพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าพื้นทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ่ วัน เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที ่
โทรศัพท์ : 0 2283 5931
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 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) กำรพิ จำรณำ/ลงนำม
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลำดับ

ขัน้ ตอน
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว
หาก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหัวข้อ
หลักเกณฑ์วธิ กี ารเงือ่ นไขในการยื่นคาขอและในการ
พิจารณาอนุญาต

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) หนังสือขออนุญาตพร้อมเหตุผล ระบุวนั ทีย่ า้ ยสานักงานใหญ่
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมายเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพัน
บริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
2) รายละเอียดทีต่ งั ้ ของทีท่ าการสานักงานใหญ่แห่งใหม่
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมายเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพัน
บริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
3) แนวทางดาเนินการเพื่อรองรับผลกระทบต่อลูกค้า ร้านค้า และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-

-
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ลำดับ

4)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หมายเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพัน
บริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
เอกสารอื่นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมายเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพัน
บริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มีค่ำธรรมเนี ยม

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริ การ
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 02 356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846 หรือ
FinAppDep@bot.or.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก

