คู่มือการใช้บริการ
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาต
ทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข
(ระบบ Electronic Application : E-Application)

สาหรับผูใ้ ห้บริการการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

Updated ธันวาคม 2559
หน้า 1 / 63

ที่มาและวัตถุประสงค์ของระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของผู้ให้บริการ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้บริการ e-Payment) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) และกระทรวงการคลัง ซึง่ ภายใต้การกากับดูแลธุรกิจบริการดังกล่าว ผู้ให้บริการ e-Payment
จะต้องมีการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหารือ และส่งรายงานต่างๆ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ด้วย นั้น
ปัจจุบัน ธปท. กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่งคาขอ
อนุญาต ขอผ่อนผัน รวมถึงส่งรายงาน มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ
e-Application) และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Digital Economy
ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน (ฝนช.) จึงเห็นควรนาระบบงาน e-Application มาใช้ในกระบวนการ
รับคาขอ พิจารณาคาขอ และแจ้งผลการพิจารณา โดยผู้ให้บริการ e-Payment ซึ่งต่อไปจะใช้คาว่า "ผู้ใช้บริการ
หรือ ผู้ยื่นคาขอ (Applicant)" สามารถจัดส่งคาขอในรูปแบบ soft file หรือใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
มาตรฐานในการยื่นคาขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ของผู้ให้บริการ e-Payment
และสามารถติดตามดูสถานะของคาขอได้จากระบบงานโดยตรง เพื่อช่วยอานวยความสะดวก และเพิ่มความ
รวดเร็วในกระบวนการพิจารณา รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล
ลดภาระและต้นทุนในการจัดส่งเอกสาร และลดภาระการจัดเก็บเอกสารหรือรายงานในรูปกระดาษ (Hard Copy)

หน้า 2 / 63

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า

ที่มาและวัตถุประสงค์ของระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
คานิยามที่เกี่ยวข้อง
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ขอบเขตและขั้นตอนการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
คู่มือการใช้บริการระบบ e-Application สาหรับผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนสมัครเพื่อขอใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ธปท. และ
การจัดการสิทธิ (ระบบ BOT SecureNET)
ตัวอย่างและขั้นตอนการกาหนดสิทธิและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคล
ผู้ใช้บริการ
Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของบุคคลธรรมดา
Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
(Organization Administrator)
Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้จัดการสิทธิ (Administrator)
Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้ปฏิบัติงาน (Officer)
ขั้นตอนที่ 2 การขอสิทธิเข้าใช้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรม
ทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
เอกสารแนบ 1: รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน (กรอกข้อมูลพื้นฐาน/ขอสิทธิใช้บริการ/ตรวจสอบคาขอใช้บริการ/ยืนยัน/
จัดทาเอกสารประกอบ/แจ้งผลการอนุญาต)
 การขอสิทธิการใช้บริการแต่ละประเภทคาขอ/กลุ่มงานสาหรับผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน
 การขอสิทธิของผู้จัดการสิทธิ
 การขอสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน
 การอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ

7

 การสมัครขอใช้บริการระบบแทนนิติบุคคลมากกว่า 1 ราย
 การจัดการสิทธิอื่น ๆ ภายใต้ระบบ BOT SecureNET และ e-Application
 การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิ/
ผู้ปฏิบัติงาน
 กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน
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หัวข้อ
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการเข้าใช้บริการระบบ e-Application
 หมวดหน้าหลัก เข้าสู่ระบบงาน
 หมวดจัดทาคาขอ
 การขออนุญาต หรือ การขอหารือ
 การส่งรายงานที่ต้องส่ง ธปท.
 หมวดคาขอระหว่างจัดทา
 หมวดสถานะคาขอ
 อยู่ระหว่างการพิจารณา
 รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ
 พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
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คานิยามที่เกี่ยวข้อง
ระบบ BOT SecureNET หมายถึง การเข้าใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) หมายถึง ระบบที่ผู้ใช้บริการใช้ยื่น
คาขออนุญาต คาขอหารือ เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
การจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ยื่นคาขอ (Applicant) หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้บริการ e-Payment) ตามพระราชกฤฏีกาว่าด้วยการควมคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง
รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้บริการระบบ e-Application ซึ่งประกอบด้วย
(1) บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบุคคลธรรมดา
ทีป่ ระสงค์จะขอหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบ e-Application
(2) ธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารแห่งอเมริกา
เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ เป็นต้น
(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(4) ผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Non-bank) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด บริษัท ไทย
สมาร์ทการ์ด จากัด บริษัท เพย์สบาย จากัด บริษัท ทูซีทูพี จากัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด เป็นต้น
ผู้มีอานาจลงนาม หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการ (เช่น กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ)
ที่จะเป็นผู้กาหนดหรือยกเลิกตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และผู้จัดการสิทธิในบริการ
ระบบ e-Application
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Organization Administrator) หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติ
บุคคลผู้ใช้บริการและได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ให้เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาต คาขอหารือ รวมถึงเรียกดูข้อมูล
คาขอในระบบ และจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดได้ทุกประเภท และกาหนดหรือยกเลิกตัวบุคคล
ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Officer)
• บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Org Admin) :
• ยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของ ธปท. โดยสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่การจัดทาคาขอ
การส่งคาขอ การแก้ไข หรือการขอยกเลิกคาขอ และมีสิทธิเรียกดูข้อมูลของคาขอที่ส่งมา
ได้ทุกประเภท (เพื่อดาเนินการแทน กรณีไม่มีผู้จัดการสิทธิของกลุ่มงานนั้นๆ)
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• แต่งตั้งและกาหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในระบบ e-Application
(ดาเนินการแทน กรณีไม่มีผู้จัดการสิทธิของกลุ่มงานนั้นๆ)
• จานวนผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล : นิติบุคคลผู้ใช้บริการสามารถมอบหมายผู้จัดการสิทธิแทน
นิติบุคคลได้ตามความเหมาะสมกับขนาดและ/หรือนโยบายของผู้ยื่นคาขอแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ให้พึงระวังว่า
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลจะสามารถเข้าถึงคาขอ ทุกประเภทและทุกกลุ่มงาน
ผู้จัดการสิทธิ (Administrator) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลผู้ใช้บริการและได้รับความ
เห็นชอบจาก ธปท. ให้เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาต คาขอหารือ รวมถึงเรียกดูข้อมูลคาขอในระบบหรือจัดส่งรายงานตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดได้ตามประเภทงานหรือกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย และกาหนดหรือยกเลิก
ตัวบุคคลซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Officer)
• บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสิทธิ (Admin) :
• ยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของ ธปท. โดยสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่การจัดทาคาขอ
การส่งคาขอ การแก้ไข หรือการขอยกเลิกคาขอ และมีสิทธิเรียกดูข้อมูลของคาขอที่ส่งมา
เฉพาะประเภทงานหรือกลุ่มงานที่ได้รับสิทธิ และเป็นผู้ที่ ธปท. จะส่งผลการพิจารณา
คาขอให้ ผ่านทางระบบ e-Application
• แต่งตั้งและกาหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในระบบ e-Application เฉพาะกลุ่ม
คาขอที่ตนได้รับสิทธิ
• จานวนผู้จัดการสิทธิ : นิติบุคคลผู้ใช้บริการสามารถมอบหมายให้มผี ู้จัดการสิทธิตามความเหมาะสมกับ
ขนาด และ/หรือนโยบายของผู้ยื่นคาขอแต่ละแห่ง โดยผู้จัดการสิทธิแต่ละคน อาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ที่แตกต่างกันตามที่ผู้ยื่นคาขอมอบหมาย เช่น บางคนสามารถเข้าถึงข้อมูลคาขอทุกเรื่องที่ยื่นคาขอมา
หรือบางคนเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะบางกลุ่มงานเท่านั้น เช่น การขอผ่อนผันการทาธุรกรรม หรือการจัดส่ง
รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เป็นต้น
ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Org Admin) หรือ
ผู้จัดการสิทธิ (Admin) ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
• บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (Officer) : เข้าใช้ระบบ e-Application ตามสิทธิที่ผู้จัดการสิทธิ
มอบหมาย ได้แก่ การจัดทาคาขอ การเรียกดูข้อมูลคาขอ ส่งคาขอ และแก้ไข หรือยกเลิกคาขอ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาด นโยบายและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการแต่ละแห่ง
• จานวน : ไม่จากัดจานวน โดยผู้จัดการสิทธิสามารถมอบหมายให้มีจานวนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และ
ต้องเป็นผู้ควบคุมและดูแลการใช้บริการในระบบ e-Application ของผู้ปฏิบัติงาน
ฝนช. หมายถึง ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน ผู้รับผิดชอบในกระบวนการรับคาขอ พิจารณาคาขอ และแจ้ง
ผลการพิจารณา ให้กับผู้ให้บริการ e-Payment
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ขอบเขตและขั้นตอนการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
ขอบเขตการใช้ระบบ e-Application
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) เป็นการส่งข้อมูลทาง Online ผ่านช่องทาง
ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. (ระบบ BOT SecureNET) ซึ่งเป็นช่องทางเดียวกับการใช้บริการ
ของระบบการจัดส่งข้อมูล DMS การขออนุญาตทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินของฝ่ายนโยบายและกากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน (ฝกง.) และการใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร (ฝชพ.)
ของ ธปท.
ผู้ใช้บริการสามารถจัดส่งคาขออนุญาต แจ้งการดาเนินการ หรือส่งรายงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ภายใต้ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน (ฝนช.) ธปท. ผ่านระบบ e-Application ในรูปแบบ soft file
หรือใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานในการยื่นคาขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอบเขต
การดาเนินการภายใต้ระบบงานดังกล่าว ดังนี้
(1) จัดทาคาขอก่อนยื่นจริง (pre-approve) การส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การขอหารือ การแจ้งเพื่อทราบ หรือการส่งรายงานต่างๆ ตามเงื่อนไข หรือตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
(2) ส่งข้อมูลเพิ่มสาหรับคาขออนุญาตที่ได้ยื่นขอมาแล้ว การขอแก้ไขคาขออนุญาตที่ได้ยื่นคาขอมาแล้ว
หรือการขอยกเลิกคาขออนุญาตที่ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณา
(3) เรียกดูสถานะของคาขออนุญาตที่ผู้ยื่นคาขอได้ยื่นขออนุญาตมา การพิมพ์รายงาน
(4) รับทราบการแจ้งผล และการเรียกดูผลการพิจารณาของ ธปท.
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องดาเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 เรื่อง การให้บริการระบบงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ
รายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : e-Application)
ขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้ระบบ e-Application : ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. การลงทะเบียนสมัครเพื่อขอใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. และการจัดการสิทธิ
(ระบบ BOT SecureNET) เป็นระบบงานกลางเพื่อใช้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบงานของ ธปท.
2. การขอสิทธิเข้าใช้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) เป็นระบบงาน
ที่ผู้ยื่นคาขอใช้ยื่นคาขออนุญาต ขอแจ้งดาเนินการ และ ส่งรายงานที่กาหนด ภายใต้ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มายังฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน (ฝนช.)
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ภาพรวมขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนสมัครและขอสิทธิเพื่อเข้าใช้ระบบ e-Application อธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้

1.

ผู้จัดการสิทธิ
แทนนิติบุคคล
หรือ
ผู้จัดการสิทธิ
ตามกลุ่มคาขอ

ฝนช.--ผู้อนุญาต

2.

3.

BOT WebSite
6.

7.

4.

ผู้ปฏิบัติงาน

Service Desk

5.

BOT WebSite

.

.

.

.

ผู้มีสิทธิ
.

ขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดการสิทธิในระบบ BOT SecureNET
1. ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล , ผู้จัดการสิทธิ และ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ BOT
SecureNET และจัดส่งเอกสารให้ ธปท. (ผ่าน Service Desk)
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Desk) ธปท. จะเป็นผู้ตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้จัดการสิทธิแทน
นิติบุคคล, ผู้จัดการสิทธิ และ ผู้ปฏิบัติงาน
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3. เมื่อ Service Desk ตรวจสอบแล้ว จะส่งให้ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน (ฝนช.) พิจารณาอนุมัติ
สิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และผู้จัดการสิทธิ เพื่อเข้าใช้ระบบ e-Application
4. หลังจากที่ ฝนช. อนุมัติสิทธิให้แก่ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และผู้จัดการสิทธิแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนในระบบ BOT SecureNET โดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และผู้จัดการสิทธิสามารถ
แต่งตั้งและกาหนดสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้เอง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
5. เมื่อ Service Desk ได้รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งต่อให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
หรือผู้จัดการสิทธิ พิจารณาอนุมัติสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน
6. และ/หรือ 7 ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ พิจารณาอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ e-Application
8. ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล, ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าใช้ระบบงาน e-Application เพื่อจัดทา
คาขอ/ยื่นคาขอ/ยกเลิกคาขอ/ดูสถานะคาขอ
9. ฝนช. พิจารณาคาขออนุญาต และผู้ใช้บริการ สามารถเพิ่มเติม/แก้ไขคาขอได้
10. เมื่อ ฝนช. พิจารณาคาขอเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบงาน
11. ผู้ใช้บริการรับทราบผลการพิจารณาจากระบบงาน
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คู่มือการใช้ระบบ e-Application สาหรับผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนสมัครเพื่อขอใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. และการจัดการสิทธิ
(ระบบ BOT SecureNET) รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนปรากฏในเอกสารแนบ 1
1. ผู้ใช้บริการต้องดาเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ BOT SecureNET ซึ่งเป็น
ระบบลงทะเบียนกลางของ ธปท. ก่อน โดยผู้สมัครที่ขอใช้บริการในนามตนเอง (บุคคลธรรมดา) หรือเป็นผู้จัดการ
สิทธิแทนนิติบุคคล (Organization Administrator) และผู้จัดการสิทธิ (Administrator) ที่ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ลงทะเบียน และเมื่อ ธปท. พิสูจน์ตัวตนของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิ
และอนุมัติให้เป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิแล้ว ให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือ
ผู้จัดการสิทธิแต่งตั้งและให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ซึ่งต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้ระบบ BOT
SecureNET ด้วยเช่นกัน
2. ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน ต้องพิสูจน์ตัวตนในการเข้าระบบ
BOT SecureNET โดย ธปท. จะสอบทานผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการต้องมีหนังสือมอบอานาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิ และเป็นผู้ทมี่ ีอานาจยื่น
แบบคาขอแทนผู้ใช้บริการมายัง ธปท. เพื่อให้ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน (ฝนช.) พิจารณาอนุมัติ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนสาหรับผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Org Admin) และผู้จัดการสิทธิ (Admin)
 หนังสือแสดงความจานงขอใช้บริการยื่นคาขออนุญาต e-Application
 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์
 หนังสือมอบอานาจช่วงทุกทอด (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิ
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิให้ใช้บริการระบบ e-Application สาหรับธุรกรรมการขออนญาตและการรายงานตาม
เงื่อนไขต่อฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน (ฝกก.) และ/หรือ ฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.) อยู่
เดิมแล้ว ให้ผู้ใช้บริการจัดทาหนังสือแสดงความจานงขอให้บริการระบบงาน e-Application สาหรับผู้ให้บริการการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบคุ คล/ผู้จัดการสิทธิ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องส่งหนังสือคาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการ หรือหนังสือมอบอานาจช่วงมาให้ ฝนช. อีก

3. ภายหลังจากที่ ฝนช. อนุมัตผิ ู้จัดการสิทธิแล้ว ผู้จัดการสิทธิสามารถแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
สามารถดาเนินการได้เฉพาะสิทธิที่ได้รับมอบหมาย (การจัดทาคาขอ เรียกดูข้อมูลคาขอที่ตนเองเป็นผู้จัดทา/
ยื่นคาขอ และแก้ไข หรือยกเลิกคาขอ) ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงานก่อนเช่นเดียวกัน
เอกสารประกอบการลงทะเบียนสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
 ใบนาส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ปฏิบตั ิงาน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

4. ผู้ลงทะเบียนใหม่ต้องตอบรับเงื่อนไขการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของ ธปท. ก่อน จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ย่ืนคาขอได้
5. จากนั้น ผู้ใช้บริการที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอสิทธิเข้าใช้
ระบบ e-Application ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 และตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนในเอกสารแนบ 2
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ตัวอย่างและขั้นตอนการกาหนดสิทธิและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคล
ผู้ใช้บริการ
ตัวอย่าง : กรณีที่นิติบุคคลผู้ใช้บริการ (ผู้ให้บริการ e-Payment) มอบหมายให้มีผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคล (Org Admin) ผู้จัดการสิทธิตามกลุ่มงาน (Admin) และผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ทั้ง 3 ระดับ
บริษัท บัตรทอง จากัด เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้บริการ e-Payment) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
ผู้จัดการสิทธิ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใช้ระบบงาน e-Application ในนามของบริษัท
ชื่อผู้ใช้บริการ
บทบาทหน้าที่
ผู้ให้บริการ e-Payment บริษัท บัตรทอง จากัด นิติบุคคลผู้ใช้บริการ
กรรมการหรือผู้มีอานาจ นายทวนทอง ร่ารวย ผู้มอี านาจลงนาม
จัดการ
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
1. นายทวนทอง
-ดาเนินการจัดทาคาขอ
บุคคล (Org Admin)
ร่ารวย
แก้ไข หรือยกเลิกคาขอ
และเรียกดูคาขอที่ส่งมาได้
ทุกประเภท/ทุกกลุ่มงาน
2. น.ส.รวงทอง โชคดี -แต่งตั้งและกาหนดสิทธิให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ แทน
ผู้จัดการสิทธิ

ผู้จัดการสิทธิ (Admin)
ตามประเภทคาขอ/
กลุ่มงาน

1. นายทองภูมิ ใจดี

2. นายทองดี มี
เมตตา

การดาเนินการ
มีหนังสือมอบอานาจ
ให้ผู้ได้รับสิทธิ
ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ธปท.
โดยให้ส่งหนังสือ
แสดงความจานงขอ
ใช้บริการระบบงาน
e-Application
พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ
มายัง ธปท. ด้วย

หมายเหตุ

ทั้งนี้ กรณีที่
ผู้ใช้บริการได้กาหนด
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคลสาหรับระบบ
e-Application ของ
ฝกก. หรือ ฝกฉ. แล้ว
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคลนั้นมีสิทธิใช้
ระบบ e-Application
ของ ฝนช. ได้ทันที
เนื่องจากเป็นบริการ
เดียวกัน
-ดาเนินการจัดทาคาขอ
ต้องได้รับความ
กรณีที่ผู้ใช้บริการได้
แก้ไข หรือยกเลิกคาขอ
เห็นชอบจาก ธปท. ได้รับมอบหมายให้
และเรียกดูคาขอที่ส่งมาได้ โดยให้ส่งหนังสือ
เป็นผู้จัดการสิทธิ
เฉพาะกลุม่ งานการขอ
แสดงความจานงขอ สาหรับระบบ eอนุญาตการประกอบธุรกิจ ใช้บริการระบบงาน application ของ
(ตัวอย่าง)
e-Application
ฝกก. หรือ ฝกฉ. แล้ว
-แต่งตั้งและกาหนดสิทธิให้ พร้อมเอกสาร
ผู้จัดการสิทธิยังคง
ผู้ปฏิบัติงานได้ในกลุม่ งาน หลักฐานประกอบ ต้องสมัครขอใช้งาน
การขออนุญาตการประกอบ มายัง ธปท. ด้วย
ระบบ e-Application
ธุรกิจ (ตัวอย่าง)
สาหรับผู้ให้บริการ
e-Payment รวมทั้ง
-ดาเนินการจัดทาคาขอ
ต้องส่งเอกสาร
แก้ไข หรือยกเลิกคาขอ
หลักฐานมายัง ธปท.
และเรียกดูคาขอที่ส่งมาได้
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
เฉพาะกลุม่ งานการจัดส่ง
ด้วย
รายงาน และแจ้งเพื่อทราบ
(ตัวอย่าง)
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ชื่อผู้ใช้บริการ

ผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

บทบาทหน้าที่
-สามารถให้สิทธิแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานของการส่งรายงาน
เช่น ระบบ IT (ตัวอย่าง)
1. นายภาคภูมิ อิ่มใจ สามารถจัดทาและส่งคาขอ
อนุญาตในกลุ่มงานการขอ
อนุญาตการประกอบธุรกิจ
2. นายทองมา มีน้าใจ สามารถจัดทาและส่งคาขอ
อนุญาตในกลุ่มงานการ
จัดส่งรายงาน เช่น ระบบ IT

การดาเนินการ

ต้องได้รับสิทธิจาก
นายทองภูมิ ใจดี

หมายเหตุ

ต้องส่งเอกสารให้
ธปท. รับทราบ

ต้องได้รับสิทธิจาก ต้องส่งเอกสารให้
นายทองดี มีเมตตา ธปท. รับทราบ

ทั้งนี้ นิติบุคคลผู้ใช้บริการ อาจมอบหมายให้มีผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Org Admin) และให้มี
ผู้จัดการสิทธิ (Admin) หรือ ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) อีกเพียง 1 ระดับก็ได้ แต่ผู้ใช้บริการควรกาหนดให้มี
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดาเนินการจัดส่งคาขอหรือใช้ระบบงาน
ได้ตามปกติเมื่อเกิดกรณีที่ผู้จัดการสิทธิ หรือผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
สาหรับประเภทคาขอและกลุ่มงานของระบบ e-Application ของผู้ให้บริการ e-Payment มีดังนี้
ประเภทกลุม่ งำน

ประเภทคำขอ
ขออนุญำต / ขอผ่อนผัน

ขอหำรือ
รำยงำนที่ต้องส่ง ธปท. / แจ้งเพื่อทรำบ

ขอใบอนุญาตประกอบการ
อื่นๆ : ตรวจทานเอกสารก่อนยื่นจริง
อื่นๆ : ประกอบธุรกิจอื่น
อื่นๆ : ขอผ่อนผัน
อื่นๆ : อื่นๆ
อื่นๆ : รูปแบบการให้บริการ
อื่นๆ : อื่นๆ
อื่นๆ : ระบบ IT
อื่นๆ : สนญ. /สาขา / ตัวแทน
อื่นๆ : เริม่ / เลิก/ หยุดให้บริการ
อื่นๆ : รูปแบบ/เงื่อนไขการให้บริการ
อื่นๆ : อื่นๆ

หมายเหตุ
ภายใต้ประเภทกลุ่มงาน “อื่นๆ :” รูปแบบการจัดทาคาขอจะเป็น Free Form
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Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของบุคคลธรรมดา

1. ผู้ขอใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดายื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ BOT ตามขั้นตอนการลงทะเบียน
(ดูตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนได้ในเอกสารแนบ 1)
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบ BOT SecureNET จะส่ง E-mail ไปยังผู้ขอใช้บริการตาม E-mail Address
ที่แจ้งมาตอนลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันตัวตนการขอใช้บริการระบบงานของ ธปท.
(Activate) โดยคลิก Link ใน E-mail ที่ได้รับ
3. ระบบมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และให้ผู้สมัครใช้บริการต้องส่งเอกสารประกอบที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Hard Copy) ตามที่กาหนด (สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง) มายัง ธปท. ภายใน 10 วันทาการ หากไม่ส่งมาภายในระยะเวลาที่กาหนด ระบบจะ
ยกเลิกคาขอลงทะเบียน
4. เมื่อผู้สมัครใช้บริการส่งเอกสารมา Service Desk (ธปท.) จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสาร
ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ หากถูกต้องตรงกัน Service Desk จะส่งให้ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน
(ฝนช.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสิทธิต่อไป
5. ผู้สมัครใช้บริการจะสามารถเข้าใช้งานระบบ e-Application ได้เฉพาะในกลุ่มงานประเภทคาขอหารือ
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Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
(Organization Administrator)

1. ผู้ทจี่ ะเป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ BOT ตามขั้นตอนการลงทะเบียน
(ดูตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนได้ในเอกสารแนบ 1)
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบ BOT SecureNET จะส่ง E-mail ไปยังผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ตาม Email Address ที่แจ้งมาตอนลงทะเบียน เพื่อให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ยืนยันตัวตนการขอใช้
บริการระบบงานของ ธปท. (Activate) โดยคลิก Link ใน E-mail ที่ได้รับ
3. ระบบมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และให้ผู้ใช้บริการต้องส่งคาขอแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคล พร้อมเอกสารประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Hard Copy) ตามที่กาหนด มายัง ธปท. ภายใน
10 วันทาการ หากไม่ส่งมาภายในระยะเวลาที่กาหนด ระบบจะยกเลิกคาขอลงทะเบียน
4. เมื่อผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลส่งเอกสารมา Service Desk (ธปท.) จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
กับเอกสารที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ หากถูกต้องตรงกัน Service Desk จะส่งให้ฝ่ายนโยบายระบบการ
ชาระเงิน (ฝนช.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสิทธิต่อไป
- กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลกรอกข้อมูลมาไม่ถูกต้องตรงกับเอกสาร
Service Desk จะปฏิเสธการลงทะเบียนและส่งข้อมูลกลับให้ผู้สมัครทาการสมัครเข้ามาใหม่
- แต่กรณีที่ข้อมูลถูกต้อง แต่นิติบุคคลที่สมัครขอใช้บริการนั้น ไม่เคยปรากฏชื่อและเลขทะเบียนนิติ
บุคคลในระบบกลางของ ธปท. ฝนช. จะต้องติดต่อ ฝสข. เพื่อขอให้เพิ่มชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้สมัครเข้าในระบบกลางของ ธปท. ก่อน ฝนช. จึงจะสามารถอนุมัติสิทธิให้ผู้สมัครได้
5. เมื่อ ฝนช. อนุมัตสิ ิทธิให้แล้ว ระบบ BOT SecureNET จะส่ง E-mail แจ้งผลการพิจารณาพร้อม
Username และสิทธิการเข้าใช้งานระบบงาน e-Application ไปถึงผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
6. ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที ในทุกกลุ่มงานและทุกประเภทคาขอ
หน้า 14 / 63

Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้จัดการสิทธิ (Administrator)

1. ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสิทธิต้องยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ BOT ตามขั้นตอนการลงทะเบียน
(ดูตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนได้ในเอกสารแนบ 1)
2. ระบบ BOT SecureNET จะส่ง E-mail ไปยังผู้จัดการสิทธิ ตาม E-mail Address ที่แจ้งมาตอน
ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้จัดการสิทธิยืนยันตัวตนการขอใช้บริการระบบงานของ ธปท. (Activate) โดยคลิก
Link ใน E-mail ที่ได้รับ
3. ระบบมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ พร้อม
เอกสารประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Hard Copy) ตามที่กาหนด มายัง ธปท. ภายใน 10 วันทาการ
หากไม่ส่งมาภายในระยะเวลาที่กาหนด ระบบจะยกเลิกการขอลงทะเบียน
4. เมื่อผู้จัดการสิทธิส่งเอกสารมา Service Desk จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสารที่ได้รับจาก
ผู้ยื่นคาขอ หากถูกต้องตรงกันจะมี E-mail แจ้งว่าได้รับเอกสารแล้ว พร้อมทั้งส่ง Username เพื่อให้
ผู้จัดการสิทธิเข้าในระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิเข้าใช้งานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบอานาจ และ
Service Desk จะส่งเอกสารให้ ฝนช. เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิในคาขอต่อไป
5. ผู้จัดการสิทธิ ใช้ Username เข้าสู่ระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิในกลุ่มงานที่ได้รับมอบอานาจ
จาก ฝนช.
- กรณีที่นิติบุคคลนั้น ไม่เคยปรากฏชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลในระบบกลางของ ธปท. ฝนช. จะต้อง
ติดต่อ ฝสข. เพื่อขอให้เพิ่มชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวเข้าในระบบกลางของ ธปท. ก่อน ฝนช.
จึงจะสามารถอนุมัติสิทธิให้ผู้สมัครได้
6. เมื่อ ฝนช. พิจารณาและอนุมัติสิทธิแล้ว ผู้จัดการสิทธิจะสามารถเข้าใช้ระบบ e-Application ในกลุ่มงานที่
ได้รับมอบอานาจได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติสิทธิจากหน้าจอ “ขอสิทธิการใช้งาน”
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Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ BOT โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้จัดการสิทธิ (ดูตัวอย่าง
หน้าจอการลงทะเบียนได้ในเอกสารแนบ 1)
2. ระบบ BOT SecureNET จะส่ง E-mail ไปยังผู้ปฏิบัติงาน ตาม E-mail Address ที่แจ้งมาตอนลงทะเบียน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานยืนยันตัวตนการขอใช้บริการระบบงานของ ธปท. (Activate) โดยคลิก Link ใน E-mail
ที่ได้รับ
3. ระบบจะมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเอกสารประกอบที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Hard Copy) ตามที่กาหนด มายัง ธปท. ภายใน 10 วันทาการ หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่
กาหนด ระบบจะยกเลิกคาขอลงทะเบียน
4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารมา Service Desk จะตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสารคาขอที่ได้รับ หาก
ถูกต้องตรงกัน Service Desk จะมี E-mail แจ้ง Username กลับไปให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการเข้า
ระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิการใช้งานจากผู้จัดการสิทธิตามกลุ่มงานที่ตนได้รับมอบหมาย
5. ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิการใช้งานจากผู้จัดการสิทธิตามกลุ่มงานนั้นๆ
6. ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผูจ้ ัดการสิทธิ (ที่ได้รับอนุมัติสิทธิจาก ฝนช. เรียบร้อยแล้ว) พิจารณาอนุมัติ
สิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าใช้ระบบงานตามกลุ่มงานและประเภทคาขอที่ได้รับสิทธิแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
จึงจะสามารถเข้าใช้งานตามกลุ่มงานและประเภทคาขอตามสิทธิของตนเองได้
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ขั้นตอนที่ 2 การขอสิทธิเข้าใช้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) สาหรับ
ผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการยื่นคาขอ
อนุญาตผ่านระบบ e-Application ปรากฏในเอกสารแนบ 2
1. ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าใช้ ระบบ e-Application ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้
ระบบ BOT SecureNET ตามที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 แล้ว โดยการเข้าใช้ระบบ e-Application จะดาเนินการโดย
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล, ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงานตามสิทธิที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
2. กระบวนการยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของผูใ้ ช้บริการทางอินเทอร์เน็ต สามารถ
ดาเนินการหลักๆ ได้ดังนี้
(1) จัดทา และส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรม แบ่งตามประเภทคาขอให้ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน
เลือกดาเนินการ ดังนี้
ก. การขออนุญาต และ /หรือ ขอผ่อนผัน ประกอบด้วยแบบฟอร์ม 2 ลักษณะ คือ
- แบบฟอร์มมาตรฐานกลาง (Free Form)
- แบบฟอร์มเฉพาะเรื่อง (Fixed Form) ได้แก่ การขอใบอนุญาตประกอบการ
ข. ขอหารือ ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานกลาง (Free Form)
ค. ส่งรายงานต่างๆ ตามเงื่อนไขการอนุญาต หรือตามที่ประกาศ ธปท. กาหนด ประกอบด้วย
แบบฟอร์ม 2 ลักษณะคือ
- แบบฟอร์มมาตรฐานกลาง (Free Form)
- แบบฟอร์มเฉพาะเรื่อง (Fixed Form) ได้แก่ การส่งรายงานงบการเงิน และ การส่งรายงาน
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น
(2) ส่งข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับคาขออนุญาตที่ได้ยื่นขอมาแล้ว ขอแก้ไขคาขออนุญาตที่ได้ยื่นขอมาแล้ว
หรือขอยกเลิกคาขออนุญาตที่ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณา
(3) เรียกดูสถานะของคาขออนุญาตที่ผู้ใช้บริการได้ยื่นขออนุญาตมา พิมพ์รายงาน
(4) แจ้งผล จัดเก็บและเรียกดูผลการพิจารณาของ ธปท.
ประเภทกลุ่มคาขออนุญาต แบ่งเป็น
1. กลุ่มคาขออนุญาตทั่วไป ได้แก่ คาขออนุญาตทุกประเภทของผู้ให้บริการ e-Payment ให้ส่งคาขอ
อนุญาต ขอหารือ การแจ้งหรือส่งรายงาน ผ่านระบบ e-Application ทั้งหมด (ยกเว้น กรณีเป็นกลุ่มคาขออนุญาต
พิเศษ)
2. กลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ ได้แก่ คาขออนุญาตของผู้ให้บริการ e-Payment ที่ ธปท. ต้องนาส่ง
เอกสารฉบับจริงของผู้ให้บริการ e-Payment ให้แก่บุคคลที่ 3 เช่น กระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงานราชการ
อื่นๆ ให้ผู้ให้บริการ e-Payment ส่งคาขออนุญาต ขอหารือ การแจ้งหรือส่งรายงาน ผ่านระบบ e-Application
และต้องส่งฉบับจริงมาให้ ธปท. ด้วย
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ทั้งนี้ เอกสารที่จะส่งเป็นเอกสารแนบเข้าระบบงานทุกขั้นตอน ทั้งระบบงานกลางของ ธปท. และ
ระบบ e-Application ควรจัดทาให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 ออกตามความในมาตรา 12/1 วรรค 2 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียน
บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
1. เข้าสู่บริการทางอินเทอร์เน็ต โดยคลิก Link https://www.bot.or.th/
> คลิก กลุ่มสถาบันการเงิน > คลิก บริการทางอินเทอร์เน็ต (ภายใต้หัวข้อ เรื่องน่าสนใจ)
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> เข้าสู่ระบบ e-Application ดังนี้
กรณีผู้ใช้งานไม่เคยใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ ธปท. (BOT SecureNET) มาก่อน (ไม่มี BOT account)
> คลิก เพิ่ม/สมัครบริการ > คลิก สมัครใหม่

กรณีมี BOT account

กรณีไม่มี BOT account
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ไม่เคยลงทะเบียน BOT Secure NET

ไม่เคยสมัครบริการ e-Application

2. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
>  ข้าพเจ้าขอยอมรับตามเงื่อนไขในการใช้บริการเบื้องต้น > คลิก ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
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3. ดาเนินการลงทะเบียน โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน: ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล, ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน
ต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้งานผ่านหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกช่องที่กาหนด (* = Required field)

ให้ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานก่อนว่า
มีผู้ใช้ Username นี้แล้วหรือไม่

ในช่วงการทดสอบ ขอให้
ลงทะเบียนโดยสมมติให้ใช้
หนังสือเดินทางแทน
แนะนาให้ใช้ e-mail
address ส่วนตัว

กรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบทุกช่องตามบัตรประชาชน
 กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ E-mail Address ตาม Pattern ที่
ธปท. กาหนด
การกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username)
• อย่างน้อย 4 ตัวอักษร ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
• ชื่อผู้ใช้งานไม่สามารถใช้อักขระพิเศษได้ (กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
หรือตัวเลขอารบิกเท่านั้น)
การกาหนดรหัสผ่าน (Password)
• ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 20 อักษร)
• ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
• ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว
• ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
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กรณีเป็นคนไทย ให้ใช้บัตรประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตน เท่านั้น
กรณีเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เช่น เบอร์ที่ทางาน หรือ โทรศัพท์มือถือ
> คลิก ดาเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 2 ขอสิทธิการใช้บริการ : > คลิกเลือก กลุ่มบริการ ที่ต้องการใช้งาน
> คลิก ทั้งหมด > คลิกเลือก บริการที่ต้องการ > คลิก e-Application

เฉพาะ SFIs ให้เลือกเลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี

> กรอก ข้อมูลนิติบุคคล (เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (สาหรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ) /Issuer Country / ชื่อนิติบุคคล ให้ครบถ้วน (ให้ตรงตามหนังสือรับรองนิติบุคคล)
> เลือกสิทธิการใช้งานระบบ หากผู้ทารายการได้รับมอบหมายให้เป็น
> ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล > คลิก ขอเป็นผู้ดูแลสิทธิแทนนิติบุคคล
> ผูจ้ ัดการสิทธิ และ ผู้ปฏิบัติงาน > คลิก ขอเป็นผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
> วันที่มีผลใช้งาน ระบบจะ Default วันที่ทารายการให้ก่อน แต่ผู้ใช้งานสามารถกาหนดวันที่มีผลใช้งานเองได้
แต่ในกรณีที่กาหนดวันที่มีผลใช้งานก่อนวันที่ ฝนช. อนุมัติ วันที่มีผลใช้งานจะเปลี่ยนเป็นวันที่ ฝนช. อนุมัติ
> คลิก เพิ่มคาขอสิทธิการใช้บริการ
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียดคาขอใช้บริการ e-Application – ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- กรณีตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วน > คลิก  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ > คลิก ส่งคาขอลงทะเบียน
- กรณีตรวจสอบแล้ว ข้อมูลไม่ถูกต้อง > คลิก ย้อนกลับ และกลับไปแก้ไขข้อความในขั้นตอนที่ 2
- กรณีต้องการลบคาขอใช้บริการที่ยังไม่ได้ส่ง > คลิก ลบคาขอใช้บริการ
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ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการลงทะเบียน: โดยระบบจะส่ง E-mail ยืนยันการลงทะเบียน > คลิก ดาเนินการต่อ

> ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ และ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ E-mail จาก “บริการทางอินเทอร์เน็ต
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET) [DoNotReply@bot.or.th]” เพื่อยืนยันการขอใช้บริการ

> คลิก link เพื่อ Activate ยืนยันตัวตนกลับมายัง ธปท. ระบบจะ link กลับมาเพื่อตอบรับการยืนยันการ
ลงทะเบียน (หากไม่คลิก Link Activate ธปท. จะไม่สามารถรับลงทะเบียนได้)
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> และให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อนาส่ง ธปท. > คลิก จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาเอกสารประกอบคาขอ : ผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่
กาหนด ส่งไปยัง ธปท. หาก ธปท. ไม่ได้รับเอกสาร ภายในวันที่กาหนดใน E-mail การลงทะเบียนจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ และต้องลงทะเบียนใหม่

ภาพถ่าย พ.ร.บ. จัดตัง้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ภาพถ่ายหนังสือคาสั ่งแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การหรือ หนังสือรับรองผูจ้ ดั การ หรืออื่นๆ ทีแ่ สดงถึงการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ

ภาพถ่าย พ.ร.บ. จัดตัง้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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> ทั้งนี้ สามารถคลิก link หนังสือแสดงความจานงขอใช้บริการระบบงาน e-Application และ
ใบนาส่งเอกสารการลงทะเบียนระบบงาน e-Application ได้จากหน้าจอข้างต้น โดยคลิก ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 6 การแจ้งผลการอนุญาตให้ใช้บริการ
> ธปท.จะส่ง E-mail จาก “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET)
[DoNotReply@bot.or.th]” แจ้งผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงานว่า ได้รับเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว

> กรณี Service Desk ปฏิเสธ คาขอลงทะเบียน เนื่องจากข้อมูลประกอบการขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ระบบ
จะส่ง E-mail แจ้งผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

สถาบัน เฉพาะกิจ
3182

> ธปท. จะพิจารณาคาขออนุญาตใช้บริการ และส่ง E-mail แจ้งผลการอนุญาตหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 5 วันทาการหลังจากได้รับเอกสาร
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> สาหรับ ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล จะได้รับสิทธิเข้าใช้งานระบบ e-Application ได้ทันทีที่ได้รับ
E-mail แจ้งผลการอนุมัติ (ทุกประเภทคาขอและทุกกลุ่มงาน)
ตัวอย่างการแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน – Org Admin

> สาหรับ ผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับ E-mail แจ้งผลการอนุมัติ (ของ BOT SecureNET
หรือ สิทธิของ e-Application) จะต้องดาเนินการขอสิทธิการใช้บริการในแต่ละประเภทคาขอและ/หรือ
แต่ละกลุ่มงาน ในระบบงาน e-Application ต่อไป (ตามขั้นตอนดาเนินการในข้อ 4)
4. การขอสิทธิการใช้บริการแต่ละประเภทคาขอ/กลุ่มงาน สาหรับผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน
> สาหรับผู้จัดการสิทธิและ/หรือผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเข้าระบบ e-Application จะปรากฏข้อความว่า ยังไม่มีสิทธิ
ในการใช้งานระบบ ผู้จัดการสิทธิและ/หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องคลิก Link เพื่อขอสิทธิใช้งานระบบ (หรือคลิก
เลือก TAB จัดการสิทธิ > คลิก ขอสิทธิการใช้งาน ก็ได้) ตามหน้าจอ ดังนี้

การขอสิทธิการใช้งานของผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 กรณี
1. ขอสิทธิของผู้จัดการสิทธิ จาก ฝนช.
2. ขอสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน จากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิของประเภทคาขอ
หรือกลุ่มงาน
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> เข้า TAB เมนู จัดการสิทธิ > คลิก ขอสิทธิการใช้งาน (ตรวจสอบเมนูฝ่ายให้เลือก “ฝ่ายนโยบาย
ระบบการชาระเงิน”)

> ระบบจะให้เลือกสิทธิการใช้งาน ว่าเป็น ผู้จัดการสิทธิ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน และให้เลือก กลุ่มประเภทคาขอที่
ต้องการมีสิทธิ (ได้แก่ ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน หรือ ขอหารือ หรือ รายงานที่ส่ง ธปท./แจ้งเพื่อทราบ) > คลิก
เพิ่มสิทธิ
4.1 การขอสิทธิของผู้จัดการสิทธิ
> คลิก : ผู้จัดการสิทธิ > คลิก ประเภทคาขอ > คลิก เพิ่มสิทธิ หน้าจอปรากฏ ดังนี้

> คลิก เลือกกลุ่มงานที่ต้องการเป็นผู้จัดการสิทธิตามประเภทคาขอ เช่น ขอใบอนุญาตประกอบการ (สามารถ
เลือกมีสิทธิได้มากกว่า 1 กลุ่มงาน)
> คลิก ส่งคาขอ เพื่อขออนุมัติสิทธิจาก ธปท. > ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน > คลิก “Yes” หากต้องการส่ง
คาขอ หรือ “No” (หากไม่ต้องการส่งคาขอ)
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> หากยังไม่ต้องการส่งคาขอทันที สามารถ > คลิก บันทึก เพื่อพักไว้ได้ สถานะคาขอจะแสดงเป็น : บันทึกและพักไว้
โดยสามารถเปิดรายการขอสิทธิมาแก้ไข หรือลบคาขอ > คลิก แก้ไข หรือ ลบ ด้านขวาของตารางในแต่ละ
รายการเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือลบรายการ
> ผู้จัดการสิทธิสามารถค้นหารายการสิทธิที่ตนเองสร้างหรือเคยยื่นคาขอได้ โดยใส่เงื่อนไข แล้ว > คลิก ค้นหา
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> กรณี ผู้จัดการสิทธิส่งคาขอแล้วจะไม่สามารถแก้ไข/ลบคาขอที่ส่งแล้วได้ จะเรียกดูได้เท่านั้น > คลิก เรียกดู ด้านขวา
ของรายการ) หน้าจอจะแสดงสถานะเป็น รออนุมัติ ดังภาพ หาก ธปท. อนุมัติ แล้ว สถานะจึงจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ
ทั้งนี้ ธปท. จะอนุมัติสิทธิให้แต่ละผู้จัดการสิทธิตามหนังสือแสดงความจานงขอใช้บริการของผู้ใช้บริการ
เท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขคาขอสิทธิที่ส่งมาได้ หากคาขอไม่ตรงกับเอกสารจากผู้ใช้บริการ ธปท. จะไม่อนุมัติ
คาขอนั้น ผู้ใช้บริการต้องยื่นขอสิทธิมาใหม่ เมื่ออนุมัติแล้ว ผู้จัดการสิทธิจะได้รับ E-mail ตอบกลับดังนี้
ตัวอย่างการแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน – Admin / Officer

4.2 การขอสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน > คลิก เลือกผู้ปฏิบัติงาน
> คลิกเลือก ประเภทคาขอ (ได้แก่ ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน หรือ ขอหารือ หรือ รายงานที่ส่ง ธปท./แจ้งเพื่อทราบ)
> คลิกเลือก ประเภทกลุ่มงาน (ได้แก่ ขอใบอนุญาตประกอบการ หรือ อื่นๆ)
> คลิก เพิ่มสิทธิ และ กาหนดสิทธิ (จัดทา ยื่น แก้ไข/ยกเลิก) ของตนเอง และของผู้ปฏิบัติงานคนอื่นในกลุ่มงาน
เดียวกัน
> หากยังไม่ต้องการส่งคาขอ > คลิก บันทึก เพื่อพักคาขอไว้ก่อนได้ สถานะคาขอจะเป็น : บันทึกและพักไว้
> หากต้องการออกจากหน้าจอนี้ > คลิก ปิดหน้าต่าง รายละเอียดดังภาพ
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สถานะ : บันทึกและพักไว้
> หากต้องการเปิดรายการมาแก้ไขหรือลบคาขอ > คลิก ปุ่มแก้ไขหรือลบ ด้านขวาของตารางในแต่ละรายการ
เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือลบ
> ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหารายการสิทธิที่ตนเองสร้างหรือเคยยื่นคาขอได้ โดยใส่เงื่อนไข แล้ว > คลิก ค้นหา
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> ผู้ปฏิบัติงาน คลิก ส่งคาขอ เพื่อส่งคาขออนุมัติสิทธิ จากผู้จัดการสิทธิของกลุ่มงาน หรือจากผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคล และเมื่อส่งแล้ว สถานะคาขอจะเปลี่ยนเป็น : รออนุมัติ
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> กรณีผู้ปฏิบัติงานส่งคาขอแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบคาขอที่ส่งแล้วได้ จะเรียกดูได้เท่านั้น (คลิก เรียกดู
ด้านขวาของรายการ) และหน้าจอจะปรากฏสถานะเป็น รออนุมัติ หากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการ
สิทธิอนุมัตแิ ล้ว สถานะจึงจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ
4.3 การอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ
> ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ เข้าเมนู จัดการสิทธิ > คลิก อนุมัตสิ ิทธิการใช้งาน

> ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิสามารถเลือกดูคาขอสิทธิ โดยกาหนดเป็นช่วงเวลา หรือค้นหาจาก
สถานะคาขอก็ได้
> คลิก กาหนดสิทธิ ท้ายคาขอสิทธิแต่ละรายการที่รออนุมัติ เพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลการขอสิทธิใช้งานระบบ

> ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิสามารถแก้ไขสิทธิที่ขอมาได้ โดย Check หรือ Uncheck
แต่ละสิทธิ แล้ว > คลิก อนุมัติ ดังตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้
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> กรณีผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิจะไม่อนุมัติการขอสิทธิรายการนั้นๆ ให้ Uncheck ทุกช่องของสิทธิ
> เมื่อผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิอนุมัตสิ ิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฏดังนี้

> หลังจากผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิจากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิ จะสามารถเข้าใช้ระบบงาน
e-Application ตามสิทธิที่ได้รับ
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4.4 การสมัครขอใช้บริการระบบโดยดาเนินการแทนนิตบิ ุคคลมากกว่า 1 ราย
กรณีที่มีผู้สมัครขอใช้บริการต้องการดาเนินการขออนุญาตในระบบ e-Application แทนนิติบุคคล
มากกว่า 1 ราย ให้ผู้สมัครดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องสมัครใช้บริการ e-Application แทนนิติบุคคลให้กับนิติบุคคลรายที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อน
2. เข้าไปที่บริการยื่นคาขออนุญาต e-Application > คลิก “เพิ่ม/สมัครบริการ”
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3. > คลิก “เพิ่ม/ลด สิทธิ์”

4. Login ด้วย username เดิม เลือกบริการ e-Application กรอกข้อมูลของนิติบุคคลรายที่ 2 และ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบบกาหนด
5. ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อผู้สมัครเข้าใช้ระบบ e-Application ระบบจะแสดงรายชื่อนิติบุคคลให้
เลือกว่าจะดาเนินการแทนนิติบุคคลใดสาหรับการใช้ระบบครั้งนั้น
สรุปการดาเนินการเพื่อส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรมผ่านระบบ e-Application กับ ฝนช.
บัญชีผู้ใช้งาน
ไม่มี BOT
Secure Net
Account

ตัวอย่างผู้ใช้งาน
เป็นพนักงานใหม่

สิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อเข้าใช้ระบบ e-Application กับ ฝนช.
1. ลงทะเบียน BOT SecureNET > สมัครขอใช้บริการ e-Application
2. ส่งเอกสารสาหรับลงทะเบียน และการขอสิทธิใช้ระบบตามที่กาหนด

มีบัญชี BOT
เป็นผู้ใช้งานในบริการ
SecureNET แต่ ส่งข้อมูล DMS
ไม่มีสิทธิใช้บริการ
e-Application

1. ใช้ BOT account ที่มีอยู่ สมัครเพิ่มบริการระบบ e-Application ที่
หน้า BOT SecureNET
2. ส่งเอกสารสาหรับการขอสิทธิใช้ระบบ e-Application (Org Admin/
Admin/ Officer) มาที่ ฝนช. (ผ่านทีมบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

มีสิทธิในบริการ
e-Application
แล้ว

แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
1. กรณีเป็น Org Admin ในระบบ e-Application ของ ฝกก. / ฝกฉ.
> สามารถใช้ BOT Account ที่มีอยู่เข้าใช้ระบบ e-Application เพื่อส่งคา
ขออนุญาตทาธุรกรรม e-Payment กับ ฝนช. ได้เลย โดยไม่ต้องสมัคร

เป็นผู้ใช้งานในบริการ
E-Application เพื่อยื่น
ขออนุญาตกับ ฝกก./
ฝกฉ.

หน้า 38 / 63

บัญชีผู้ใช้งาน

ตัวอย่างผู้ใช้งาน

สิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อเข้าใช้ระบบ e-Application กับ ฝนช.
บริการ เพิ่มเติม แต่ต้องตรวจสอบฝ่ายงานที่ต้องการยื่นให้ถูกต้อง (ที่หน้าจอ
แรกหลังล็อคอินเข้าระบบ)
2. กรณีเป็น Admin ในระบบ e-Application ของ ฝกก. / ฝกฉ.
> ใช้ BOT Account ที่มี เข้าระบบ e-Application
> ขอสิทธิเป็น Admin ของ ฝนช. ผ่านระบบ และส่งเอกสารตามที่
กาหนด
> ฝนช. ตรวจสอบเอกสารและทาการอนุมัตสิ ิทธิ
> เข้าระบบ e-Application เพื่อส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรม ePayment กับ ฝนช.
3. กรณีเป็น Officer ในระบบ e-Application ของ ฝกก. / ฝกฉ.
> ใช้ BOT Account ที่มี เข้าระบบ e-Application
> ขอสิทธิเป็น Officer ของ ฝนช. ผ่านระบบ และส่งเอกสารตามที่
กาหนด
> Org Admin / Admin ของนิติบุคคลทาการอนุมัตสิ ิทธิ
> เข้าระบบ e-Application เพื่อส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรม ePayment กับ ฝนช.

มีสิทธิในบริการ
e-Application
แล้ว และต้องการ
เพิ่มสิทธิเพื่อ
ดาเนินการแทนนิติ
บุคคลรายอื่น

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ของนิติบุคคลผู้
ให้บริการe-Payment
หลายราย

1. ผู้สมัครมี BOT Account และมีสิทธิใช้ระบบ e-Application ของ
ฝนช. แล้ว
2. เมื่อจะเข้าระบบ e-Application ให้ > คลิก “เพิ่ม /สมัครบริการ”
3. คลิก “เพิ่ม/ลด สิทธิ์”
4. Login ด้วย Username เดิม (BOT Account)
5. ให้เลือกบริการ e-Application และกรอกข้อมูลของนิติบุคคลรายอื่น
และจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดมาที่ ธปท. เพื่อให้ ฝนช. อนุมัติสิทธิ
6. เมื่อเข้าระบบ e-Application ระบบจะแสดงรายชื่อนิติบุคคลให้เลือก
เพื่อขอทาธุรกรรมขออนุญาต

5. การจัดการสิทธิอื่น ๆ ภายใต้ระบบ BOT SecureNET และ e-Application
5.1 การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน
5.1.1 กรณีต้องการเพิกถอนสิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ
ผู้ใช้บริการจะต้องมีหนังสือแจ้งการเพิกถอนผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ โดยให้
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งดังกล่าว เพื่อขอเพิกถอนสิทธิโดยทันที และให้
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (อีกคน) ดาเนินการ ดังนี้
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> เข้าระบบ BOT SecureNET > คลิก จัดการ Account > ใส่ username/password ที่
ลงทะเบียนกับ BOT SecureNET

> เลือก TAB จัดการสิทธิใช้บริการ > คลิก การจัดการสิทธิสาหรับผู้ดูแลนิติบุคคล

> เลือก บริการ “e-Application” > เลือก ผู้มอบอานาจ เป็นชื่อนิติบุคคลผู้ใช้บริการ
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> หน้าจอจะแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิในระบบงาน > คลิกเลือก ผู้จัดการสิทธิหรือผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องการถอนสิทธิ

> Uncheck สิทธิ "เข้าใช้ระบบ e-Application" (กรณีเพิกถอนสิทธิของผู้จัดการสิทธิหรือผู้ปฏิบัติงาน) หรือ
Uncheck "จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล" (กรณีเพิกถอนสิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลรายอื่น)
> กาหนดวันที่มีผล > คลิก ปรับปรุงสิทธิ > คลิก OK

Uncheck ถ้าเพิกถอนสิทธิของ Org Admin
Uncheck ถ้าเพิกถอนสิทธิของ Admin/Officer
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ระบบจะขึ้นข้อความ (คาขอ) ให้ตรวจสอบ > คลิก ดาเนินการต่อ

> คลิก OK เพื่อยืนยัน
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> ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ >  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
> คลิก ดาเนินการต่อ > คลิก OK

การอนุมัติคาขอถอนสิทธิ
เมื่อดาเนินการขอเพิกถอนสิทธิแล้ว ผู้จัดการแทนนิติบุคคลจะต้องเข้าระบบเพื่อทาการอนุมัติการ
ขอถอนสิทธิดังกล่าว สิทธินั้นจึงจะถูกถอนโดยสมบูรณ์
> คลิก TAB จัดการสิทธิการใช้บริการ > คลิก รายการคาขอรออนุมัติ
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> คลิก เลือกคาขอที่รออนุมัติ > คลิก อนุมัติ
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5.1.2 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของผู้จัดการสิทธิ
ผู้ใช้บริการจะต้องมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของผู้จัดการสิทธิ โดยให้ผู้มีอานาจ
ลงนามของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งดังกล่าว เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสิทธิโดยทันที และให้ผู้จัดการสิทธิ
ดาเนินการ ดังนี้
กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทคาขอหรือกลุ่มงาน
ผู้จัดการสิทธิเข้าระบบงาน e-Application เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิของตนเอง โดย > คลิก TAB
การจัดการสิทธิ > คลิก ขอสิทธิการใช้งาน > คลิก เลือกประเภทคาขอ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ เช่น ขอ
อนุญาต > คลิกปุ่ม “เพิ่มสิทธิ์” > ระบบจะแสดงรายละเอียดการขอสิทธิของประเภทคาขอที่เลือก โดย default
checked box ที่กลุ่มงานที่เคยได้รับสิทธิ > ทาการแก้ไขกลุ่มงาน ให้ checked box กลุ่มงานที่ต้องการขอเพิ่ม
หรือ unchecked box กลุ่มงานที่ต้องการถอนสิทธิ > คลิกปุ่ม “ส่งคาขอสิทธิ์” > ระบบจะส่งคาขอ
เปลี่ยนแปลงสิทธิมาให้ ฝนช. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าว เมื่อ ฝนช. ตรวจเอกสารและอนุมัติ ถือว่า
ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิในระบบ e-Application ของผู้จัดการสิทธิแล้ว

5.1.3 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือยกเลิกสิทธิชั่วคราวของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและ/หรือผู้จัดการสิทธิของกลุ่มงาน สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ โดยเข้าระบบ e-Application
> คลิก TAB จัดการสิทธิ > เลือก อนุมัติสิทธิการใช้งาน > คลิก กาหนดสิทธิ ด้านขวาสุดของชื่อผู้ขอ
(ทั้งนี้ อาจใช้ Filter เลือกสถานะก่อน) แล้วดาเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ Uncheck ทั้งหมดเพื่อยกเลิก
ชั่วคราว (หากภายหลังต้องการให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอีกครั้ง ยังสามารถเข้าไป check เพิ่มสิทธิได้)
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> ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกยกเลิกสิทธิชั่วคราว (โดย Uncheck สิทธิออกทั้งหมด) ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
หรือผู้จัดการสิทธิสามารถให้สิทธิในกลุ่มงานนั้นๆ ได้อีก โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเข้าระบบ e-Application
เพื่อขอสิทธิในระบบก่อน แต่หากเป็นการเพิกถอนสิทธิโดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้า
ระบบ e-Application เพือ่ ส่งคาขอสิทธิก่อน ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิจึงจะสามารถให้สิทธิ
แก่ผู้ปฏิบัติงานสาหรับกลุ่มงานนั้น ๆ ได้
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5.2 กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน
ในหน้า “เข้าสู่ระบบ” หากผู้ใช้งานลืม “ชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “รหัสผ่าน” สามารถขอข้อมูลดังกล่าวใหม่
ได้โดยเลือกคลิกที่ “ลืมชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “ลืมรหัสผ่าน”

2.

1.
5.2.1 กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1 / 2 : ยืนยันตัวตน

หากผู้ใช้งานลืม “ชื่อผู้ใช้งาน” ระบบจะให้กรอก E-mail และเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ เลขที่บัตร
ประชาชน เลขที่พาสปอร์ต หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่
ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้
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ขั้นตอนที่ 2/2 : แจ้งข้อมูลทาง E-mail
หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทาการส่งข้อมูล “ชื่อผู้ใช้งาน” ไปยัง E-mail ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ แต่หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิด ระบบจะไม่ส่งข้อมูลไปยัง E-mail กรณีนี้หาก
ผู้ใช้งานไม่สามารถกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้องได้ กรุณาติดต่อทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท.
5.2.2 กรณีลืมรหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 1/3 : ยืนยันตัวตน
หากผู้ใช้งานลืม “รหัสผ่าน” ระบบจะให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน E-mail และเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่
เลขที่บัตรประชาชน เลขที่พาสปอร์ต หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูล
เดียวกับที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้
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ขั้นตอนที่ 2/3 : แจ้งข้อมูลทาง E-mail
หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทาการส่ง URL สาหรับเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ไปยัง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิด ระบบจะไม่ส่งข้อมูลไปยัง E-mail กรณีนี้
หากผู้ใช้งานไม่สามารถกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้องได้ กรุณาติดต่อ ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท.
ขั้นตอนที่ 3/3 : เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้ผู้ใช้งานกาหนดรหัสผ่านใหม่ เมื่อดาเนินการเรียบร้อย ผู้ใช้งานจะสามารถ
เข้าระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ดังกล่าวได้ทันที

หน้า 49 / 63

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการเข้าใช้บริการ
ระบบ e-Application
1. เข้าสู่บริการทางอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Application
เมื่อผู้ใช้บริการ (ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน) ได้รับอนุมัติจาก ธปท. ให้
เข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้คลิก Link https:/www.bot.or.th/ เพื่อเข้าสู่บริการทางอินเทอร์เน็ต
ระบบงาน e-Application โดยคลิก กลุ่มสถาบันการเงิน > คลิก บริการทางอินเทอร์เน็ต (ภายใต้หัวข้อ เรื่อง
น่าสนใจ) > คลิก เข้าระบบ

2. เข้าสู่ระบบ e-Application
> ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกชื่อที่ใช้เข้าระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ได้แจ้งไว้
ตอนลงทะเบียน เมื่อกรอกอย่างถูกต้องแล้ว > คลิก เข้าสู่ระบบ
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กรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้เข้าใช้ระบบ เมื่อ log in เข้าระบบ จะปรากฏข้อความ ดังนี้

3. การจัดทาคาขอ
> เลือกเมนูฝ่ายงานมุมขวาบน เป็น “ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน” > คลิก เลือก TAB จัดทาคาขอ
> คลิก ประเภทคาขอ > คลิก ประเภทกลุ่มงาน
ชื่อฝ่ายงานที่ต้องการส่งคาขอ

การจัดทาคาขออนุญาต แบ่งเป็น
1. กลุ่มคาขออนุญาตทั่วไป ได้แก่ คาขออนุญาตทุกประเภท ให้ส่งคาขออนุญาต ขอหารือ หรือส่ง
รายงาน ผ่านระบบ e-Application ทั้งหมด ยกเว้น กรณีเป็นกลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ
2. กลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ ได้แก่ คาขออนุญาตของผู้ให้บริการ e-Payment ที่ ธปท. ต้องนาส่ง
เอกสารฉบับจริงให้แก่บุคคลที่ 3 เช่น กระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ผู้ให้บริการ ePayment ส่งคาขออนุญาต ขอหารือ หรือส่งรายงานผ่านระบบ e-Application และต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา
ให้ ธปท. ด้วย
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กรณีระบบงาน e-Application ขัดข้อง ไม่สามารถส่งคาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งปัญหาของระบบงาน e-Application ให้เจ้าหน้าที่ ฝนช. ทราบ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งช่องทางการส่งคาขอมายัง ฝนช. เป็นรายกรณี
3.1 กรณีเลือกจัดทาคาขอประเภท “ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน” หรือ “ขอหารือ” ทีเ่ ป็น Free From
> คลิก เมนูฝ่าย > นโยบายระบบการชาระเงิน > คลิก เลือกประเภทคาขอ > คลิก เลือกกลุ่มงาน
> ระบบจะกาหนดเลขที่คาขอให้โดยอัตโนมัติ Auto Gen (คาขอขึ้นด้วย A)
> กรอกเลขที่หนังสือ > วันที่ > เรื่อง และรายละเอียด/เหตุผลของคาขอ
> แนบ File เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย > คลิก Browse > เลือก File ทีต่ ้องการแนบ ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถแนบ File ได้มากกว่า 1 File โดย > คลิก เพิ่ม (ไฟล์ทั่วไปขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 MB /ไฟล์ .Zip
ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 50 MB แต่ไม่สามารถใช้ไฟล์ .rar ได้ )
> กรอก ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง/ฝ่ายงาน/นิติบุคคล ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือคาขอ
กรณีผู้ใช้บริการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบ e-Application ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง/ฝ่ายงาน/นิติบุคคล
ของผู้มีอานาจลงนามจะไปปรากฏในหนังสือคาขอนั้น เพื่อผู้ใช้งานสามารถนาไปเสนอผู้มีอานาจเพื่อลงนามใน
คาขอ และ Scan หนังสือคาขอเป็นเอกสารประกอบส่ง ธปท.
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาต หรือ ขอหารือ (Free Form)

กรณีเป็นผู้ปฏิบัตงิ านทีไ่ ม่มีสิทธิส่งคาขอ จะมีปุ่ม " ส่งรอเสนอ ธปท."
เพื่อให้ผู้จัดการสิทธิดาเนินการตรวจสอบและส่งคาขอถึง ธปท.
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3.1.1 กรณีมีเรื่องเดิมต้องการอ้างอิง ใส่ข้อมูลใน "อ้างอิงเรื่องเดิม" > คลิก เพิ่ม > หน้าจอจะปรากฏ ดังนี้

> คลิก เลือกประเภทของเรื่องเดิมที่จะอ้างถึง > กรอกเลขที่ > คลิก เลือกวันที่ > กรอกเรื่องเดิมที่จะอ้างอิง
3.1.2 หัวข้อผู้ประสานงานคาขอ > คลิก เพิ่ม > กรอกข้อมูลผู้ประสานงานคาขอ > คลิก บันทึก ดังภาพนี้
(สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 คน)

3.1.3 > คลิก บันทึกคาขอพักไว้ หากยังไม่ต้องการส่งคาขอ
> คลิก พิมพ์คาขอ หากต้องการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบงาน
> เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบครบถ้วน > คลิก ส่งรอเสนอ ธปท. (กรณีผู้ทารายการไม่มี
สิทธิส่งคาขอ หรือ ยังไม่ส่งคาขอให้ ธปท.) หรือ ส่งคาขอ (กรณีผู้ทารายการมีสิทธิส่งคาขอ)
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> เมื่อ คลิก ส่งคาขอ ระบบจะขึ้นข้อความ “ข้อตกลงในการใช้ระบบ” ให้ check box ในกล่องด้านล่าง
ก่อน และ คลิก ยอมรับ คาขอจึงจะส่งไป ธปท.

คาขอที่ส่งภายหลัง 16.30 น.
จะถือเป็นวันทาการถัดไป

3.2 กรณีเลือกจัดทาคาขอประเภท "รายงานที่ต้องส่ง ธปท. / แจ้งเพื่อทราบ" ซึ่งเป็น Free Form
3.2.1 ใน TAB จัดทาคาขอ > คลิก เลือก ประเภทคาขอ “รายงานที่ต้องส่ง ธปท./แจ้งเพื่อทราบ” > คลิก เลือก
กลุ่มงาน
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> คลิก เลือกรายงานตามเงื่อนไขแนวนโยบาย/ประกาศ/หนังสือเวียน หรือ รายงานตามเงื่อนไขหนังสือ
อนุญาต หรือ เรื่องเพื่อทราบอื่นๆ > กรอก รายละเอียดคาขอประเภทการส่งรายงาน > กรอก เลขที่หนังสือ > เลือก
วันที่ > กรอก เรื่อง และรายละเอียด
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดส่งรายงาน/แจ้งเพื่อทราบ (Free Form)

3.2.2 หากต้องการอ้างอิงเรื่องเดิม หรือ กรอกข้อมูลผู้ประสานงานคาขอ หรือแนบ File เอกสารที่เกี่ยวข้อง >
ดาเนินการเช่นเดียวกับการจัดทาคาขอประเภท ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน หรือ ขอหารือ
3.2.3 หากยังไม่ต้องการส่งคาขอ (รายงานส่ง ธปท.) > คลิก บันทึกคาขอพักไว้
> คลิก พิมพ์คาขอ หากต้องการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบงาน
> คลิก ส่งคาขอ หากต้องการส่งคาขอ เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบครบถ้วน
3.3 กรณีเลือกจัดทาคาขอประเภท ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน กลุ่มงาน "ขอใบอนุญาตประกอบการ" ซึ่งเป็น Fixed
Form
3.3.1 > คลิก เลือก ประเภทคาขอ “ขออนุญาต” > คลิก เลือกกลุ่มงาน “ขอใบอนุญาตประกอบการ” > คลิกปุ่ม
“ตกลง”
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> กรอก เลขที่หนังสือ > เลือกวันที่ > กรอก เรื่อง และรายละเอียด
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอมีใบอนุญาตประกอบการ (Fixed Form)

ต้องระบุเลขที่คาขออนุญาต
อื่นๆ:ตรวจทานเอกสารก่อนยื่นจริง

3.3.2 หากต้องการอ้างอิงเรื่องเดิม หรือ กรอกข้อมูลผู้ประสานงานคาขอ หรือแนบ File เอกสารที่เกี่ยวข้อง
> ดาเนินการเช่นเดียวกับการจัดทาคาขอประเภท ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน หรือ ขอหารือ
3.3.3 กรอกรายละเอียดคาขออนุญาตตรวจทานเอกสาร (กลุ่มงาน – อื่นๆ: ตรวจทานเอกสารก่อนยื่นจริง)
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว > คลิกปุ่ม “เพิ่ม” > ทาการ check box หน้ารายการคาขออนุญาต (กลุ่มงาน – อื่นๆ:
ตรวจทานเอกสารก่อนยื่นจริง) ที่ต้องการอ้างอิง > คลิกปุ่ม “บันทึก”
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3.3.4 หากยังไม่ต้องการส่งคาขอให้ ธปท. > คลิก บันทึกคาขอพักไว้
> คลิก พิมพ์คาขอ หากต้องการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบงาน
> คลิก ส่งคาขอ หากต้องการส่งคาขอ เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบครบถ้วน
การส่งคาขอมายัง ธปท. แทนการส่งเอกสารคาขอฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้อานาจลงนาม แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณี พิมพ์หนังสือคาขอจากระบบ e-Application และผู้มีอานาจลงนามแล้ว
2. กรณี ใช้หนังสือคาขอที่ไม่ได้พิมพ์จากระบบ และผู้มีอานาจลงนามแล้ว
ทั้งสองกรณี ให้ Scan คาขอเป็น PDF file แล้วแนบมาเป็นเอกสารประกอบ ส่วนหนังสือคาขอฉบับ
จริงที่ผู้มีอานาจลงนาม ให้เก็บไว้ที่สถาบันการเงิน เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
4. คาขอระหว่างจัดทา > คลิก เลือก TAB คาขอระหว่างจัดทา
4.1 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิส่งคาขอและผู้ปฏิบัติงานทีไ่ ม่มีสิทธิส่งคาขอ ได้จัดทาคาขอแล้ว บันทึก
และพักไว้ คาขอดังกล่าวจะแสดงรายการอยู่ในหัวข้อ คาขออยู่ระหว่างจัดทา
4.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีสิทธิส่งคาขอ คลิกส่ง คาขอรอเสนอธปท. ให้แก่ผู้จัดการสิทธิ เพื่อให้
ตรวจสอบและส่งคาขอไปให้ ธปท. จะแสดงรายการคาขอนั้นอยู่ในหัวข้อ คาขอรอเสนอ ธปท. โดยผูจ้ ัดการ
สิทธิ ต้องเปิดคาขอ โดย > คลิก Icon แก้ไข เพื่อเปิดคาขอ
> หากผู้จัดการสิทธิต้องการแก้ไขด้วยตนเอง ก็สามารถแก้ไขได้ หรือ หากถูกต้องครบถ้วน ไม่ต้องการ
แก้ไข > คลิก ส่งคาขอ
> แต่หากต้องการส่งกลับให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไข > คลิก บันทึกและจัดทา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขแล้ว
ส่งมาใหม่
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4.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิส่งคาขอหรือผู้จัดการสิทธิ > คลิก ส่งคาขอ คาขอนั้นจะไปแสดงในหน้า
แสดงสถานะคาขอ อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะไม่ปรากฏในหมวด คาขออยู่ระหว่างจัดทา อีกต่อไป
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5. สถานะคาขอ
หลังจากผู้ยื่นคาขอส่งคาขอหรือส่งรายงานให้แก่ ธปท. แล้ว ผู้ยื่นคาขอสามารถเรียกดูสถานะคาขอแต่
ละประเภทได้เฉพาะคาขอทีต่ นเองเป็นผู้จัดทาหรือมีสิทธิเรียกดูเท่านั้น โดยแบ่งสถานะคาขอออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) อยู่ระหว่างการพิจารณา 2) รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ 3) สิ้นสุดการพิจารณา และ 4) ยกเลิกคาขอ
> ผู้ยื่นคาขอสามารถเลือกดูสถานะคาขอ โดยกาหนดเป็นช่วงเวลา หรือค้นหาจากเลขที่คาขอได้

5.1 สถานะคาขอ "อยู่ระหว่างการพิจารณา" หน้าจอจะปรากฏดังนี้

> หากต้องการยกเลิกคาขอที่ส่งมาแล้ว > คลิก Icon X ยกเลิก ท้ายคาขอ ทั้งนี้ การส่ง "คาขอยกเลิก"
จะเสมือนเป็นการส่งคาขอใหม่เพื่อขอยกเลิกคาขอเดิม โดยระบบจะดึงข้อมูลคาขอเดิมที่ต้องการยกเลิก
มาไว้ใน "อ้างอิงเรื่องเดิม" ดังนี้
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5.2 สถานะคาขอ "รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ" เป็นกรณีที่ผู้ยื่นคาขอต้องการแก้ไขคาขอหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ ธปท. ต้องการเอกสารเพิ่มเติม > ธปท. จะปลด Lock คาขอนั้นให้ ผู้ยื่นคาขอจึงจะสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อมูลในคาขอได้ > คลิก รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ > คลิก คาขอที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
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> คลิก รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ > คลิก คาขอที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

> กรณี ต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก เพิ่ม จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดหรือแนบ File
เพิ่มเติม > คลิก บันทึก

> กรณี ต้องการแก้ไขคาขอ > คลิก แก้ไข ระบบจะเปิดคาขอเดิมให้แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อย
> คลิก บันทึก
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> การเพิ่มเติม/แก้ไข ระบบจะกาหนดให้ใช้เลขที่คาขอเดิมตามด้วยจานวนครั้งที่แก้ไขต่อท้าย เช่น การ
แก้ไขครั้งที่ 1 จะแสดงเลขที่คาขอเป็น “เลขที่คาขอเดิม/1” ถ้าแก้ไขครั้งที่ 2 จะแสดง “เลขที่คาขอเดิม/2” เป็นต้น
> ทั้งนี้ หาก ธปท. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอส่งคาขอแก้ไขข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน
แต่ผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการตามที่ ธปท. ร้องขอได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ธปท. จะยุติการพิจารณา
คาขอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และจะมีหนังสือแจ้งยุติการพิจารณาผ่านทางระบบเพื่อให้ผู้ยื่นคาขอทราบต่อไป และ
หากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะยื่นคาขออีกครั้ง ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการยื่นคาขอมาใหม่ เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว
5.3 สถานะคาขอ "พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว"
> เมื่อ ธปท. พิจารณาคาขอเสร็จสิ้น สถานะคาขอ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
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> หากมีหนังสือตอบ ธปท. จะแนบ File หนังสือตอบไว้กับคาขอนั้น ซึ่งผู้ยื่นคาขอสามารถ Download หรือ พิมพ์
หนังสือตอบของ ธปท. ได้
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