-ร่างคู่มือการใช้บริการ
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงาน
ตามเงื่อนไข
(Electronic Application : e-Application)
สาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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วัตถุประสงค์ และขอบเขตของระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (e-Application)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) ตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งการกากับดูแลดังกล่าว SFIs จะต้องมีการขออนุญาต
ขอผ่อนผัน ขอหารือ และส่งรายงานต่างๆ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ด้วยนั้น ปัจจุบัน ธปท. กาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ สาขาธนาคารต่างประเทศ ส่งคาขออนุญาต ขอผ่อนผัน รวมถึงส่งรายงานมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่าน
ระบบงานการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงินและรายงานตามเงือ่ นไข ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Application)
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Digital Economy
ฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.) จึงเห็นควรนาระบบงาน e-Application มาใช้ใน
กระบวนการรับคาขอ พิจารณาคาขอ และแจ้งผลการพิจารณา เพื่ออานวยความสะดวก และเพิม่ ความรวดเร็วใน
กระบวนการพิจารณาคาขอทาธุรกรรม โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ซึง่ ต่อไปจะใช้คาว่า "ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ยื่นคาขอ (Applicant)" รวมทัง้ ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ลดความ
ซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล ลดภาระและต้นทุนในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือพนักงานขนส่งเอกสาร และลด
การจัดเก็บเอกสารที่ตอ้ งแจ้ง หรือรายงานตามเงือ่ นไข หรือประกาศที่ ธปท. กาหนด ในรูปกระดาษ (Hard Copy)
โดยผู้ยื่นคาขอสามารถใช้แบบฟอร์มทีเ่ ป็นมาตรฐานในการยืน่ คาขอ ทาให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้ยื่นคาขอสามารถ
จัดส่งคาขอในรูป soft file และสามารถติดตามดูสถานะของคาขอทาธุรกรรมได้จากระบบงานโดยตรง
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ขอบเขต (Scope) ของระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
ประกอบด้วย
1) การลงทะเบียน และการจัดการสิทธิการใช้บริการระบบงานกลางของ ธปท. ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็น
กระบวนการในการพิจารณาผูม้ ีสทิ ธิในการเข้าใช้ระบบงานกลางของ ธปท.
2) การเข้าใช้บริการข้อมูลระบบงาน e-Application ของผู้ยื่นคาขอ ซึ่งเป็นระบบงานทีผ่ ู้ยื่นคาขอจะใช้
เมื่อประสงค์ทจี่ ะยื่นคาขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน เช่น การขอแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษา การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เป็นต้น รวมทั้ง การยื่นรายงานตามเงือ่ นไข
การอนุญาต หรือตามทีป่ ระกาศ ธปท. กาหนดมายัง ฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทกลุ่มคาขออนุญาต แบ่งเป็น
1. กลุ่มคาขออนุญาตทั่วไป ได้แก่ คาขออนุญาตทุกประเภทของ SFIs ให้ส่งคาขออนุญาต ขอหารือ หรือส่ง
รายงาน ผ่านระบบ e-Application ทั้งหมด (ยกเว้น กรณีเป็นกลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ)
2. กลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ ได้แก่ คาขออนุญาตของ SFIs ที่ ธปท. ต้องนาส่งเอกสารฉบับจริงของ SFIs
ให้แก่บุคคลที่ 3 เช่น กระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ SFIs ส่งคาขออนุญาต ขอหารือหรือส่ง
รายงาน ผ่านระบบ e-Application และต้องส่งฉบับจริงมาให้ ธปท. ด้วย
กระบวนการยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของผู้ยื่นคาทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการหลักๆ
ได้ดังนี้
(1) การจัดทา การส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน การขอหารือ หรือการส่งรายงานต่างๆ ตาม
เงื่อนไข หรือตามทีป่ ระกาศ ธปท. กาหนด
(2) การส่งข้อมูลเพิ่มสาหรับคาขออนุญาตที่ได้ยื่นขอมาแล้ว การขอแก้ไขคาขออนุญาตที่ได้ยื่นคาขอมาแล้ว
หรือการขอยกเลิกคาขออนุญาตที่ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณา
(3) การเรียกดูสถานะของคาขออนุญาตที่ผู้ยื่นคาขอได้ยื่นขออนุญาตมา การพิมพ์รายงาน
(4) การแจ้งผล การจัดเก็บและการเรียกดูผลการพิจารณาของ ธปท.
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สารบัญ
หัวข้อ
คานิยามทีเ่ กี่ยวข้อง
I. การลงทะเบียนสมัครเพื่อขอใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ธปท.
และการจัดการสิทธิ
ภาพรวมการเข้าใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BOTSecureNet)
Flow รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานของผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล (Organization
Administrator)
Flow รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานของผูจ้ ัดการสิทธิ (Administrator)
Flow รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานของผูป้ ฏิบัติการ (Officer)
II. การเข้าใช้บริการระบบงาน e-Application
 กระบวนการยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของผู้ยื่นคาทางอินเทอร์เน็ต
เอกสารแนบ 1: รายละเอียดขัน้ ตอนและตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการระบบงาน
e-Application
 ลงทะเบียน (กรอกข้อมูลพื้นฐาน/ขอสิทธิใช้บริการ/ตรวจสอบคาขอใช้บริการ/ยืนยัน/
จัดทาเอกสารประกอบ/แจ้งผลการอนุญาต)
 การขอสิทธิการใช้บริการของผู้จัดการสิทธิและผูป้ ฏิบัตงิ าน
กรณี ลืมชือ่ ผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน
กรณี ผูข้ อสิทธิเป็นผูจ้ ดั การสิทธิ
กรณี ผูข้ อสิทธิเป็นผูป้ ฏิบัติงาน
 การอนุมัติสิทธิโดยผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสิทธิ
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดขัน้ ตอนและตัวอย่างหน้าจอการเข้าใช้บริการระบบงาน
e-Application
 หมวดหน้าหลัก เข้าสู่ระบบงาน
 หมวดจัดทาคาขอ
 การขออนุญาตหรือหารือ
 การส่งรายงานที่ต้องส่ง ธปท.
 หมวดคาขอระหว่างจัดทา
 หมวดสถานะคาขอ
 อยู่ระหว่าง ธปท. พิจารณา
 รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ
 พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
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คานิยามที่เกี่ยวข้อง
ระบบ BOT SecureNet หมายถึง การเข้าใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) หมายถึง ระบบที่ผู้ใช้บริการใช้ยื่นคาขออนุญาต คาขอหารือ
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงิน การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาหนดทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้บริการ (Applicant) หมายถึง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ผู้มีอานาจลงนาม หมายถึง บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากผูใ้ ช้บริการ ทีจ่ ะเป็นผู้กาหนดหรือยกเลิกตัวบุคคลทีจ่ ะทา
หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และผูจ้ ัดการสิทธิในบริการระบบ e-Application
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Organization Administrator) หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากนิติบุคคล
ผู้ใช้บริการและได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ให้เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาต คาขอหารือ รวมถึงเรียกดูข้อมูลคาขอใน
ระบบ และจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่กาหนดได้ทุกประเภท และกาหนดหรือยกเลิกตัวบุคคลซึ่งทา
หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบัติงาน
• บทบาทหน้าที่ของ Organization Administrator :
• ยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของ ธปท. โดยสามารถดาเนินการได้ตงั้ แต่การจัดทาคาขอ
การส่งคาขอ การแก้ไข หรือการขอยกเลิกคาขอ และมีสิทธิเรียกดูข้อมูลของคาขอที่ส่งมาได้
ทุกประเภท (เพื่อดาเนินการแทน กรณีไม่มีผจู้ ัดการสิทธิของกลุม่ งานนั้นๆ)
• แต่งตัง้ และกาหนดสิทธิผู้ปฏิบตั ิงาน (Officer) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในระบบ e-Application
(ดาเนินการแทน กรณีไม่มผี จู้ ดั การสิทธิของกลุม่ งานนั้นๆ)
• จานวนผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล : ผู้ยื่นคาขอสามารถมอบหมายผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคลได้ตามความ
เหมาะสมกับขนาดและ/หรือนโยบายของผู้ยื่นคาขอแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ให้พึงระวังว่า ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
จะสามารถเข้าถึงคาขอ ทุกประเภทและทุกกลุ่มงาน
ผู้จัดการสิทธิ (Administrator) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการและได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.
ให้เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาต คาขอหารือ รวมถึงเรียกดูข้อมูลคาขอในระบบหรือจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดได้ตามกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย และกาหนดหรือยกเลิกตัวบุคคลซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบัตงิ าน (Officer)
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• บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสิทธิ :
• ยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของ ธปท. โดยสามารถดาเนินการได้ตงั้ แต่การจัดทาคาขอ การ
ส่งคาขอ การแก้ไข หรือการขอยกเลิกคาขอ และมีสทิ ธิเรียกดูข้อมูลของคาขอที่สง่ มา เฉพาะ
ประเภทกลุ่มงานที่ได้รับสิทธิ และเป็นผู้ที่ ธปท. จะส่งผลการพิจารณาคาขอให้ ผ่านทางระบบ
e-Application
• แต่งตัง้ และกาหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในระบบ e-Application เฉพาะกลุ่มคาขอที่
ตนได้รับสิทธิ
• จานวนผู้จัดการสิทธิ : ผู้ยื่นคาขอสามารถมอบหมายผูจ้ ัดการสิทธิตามความเหมาะสมกับขนาด และ/หรือ
นโยบายของผู้ยื่นคาขอแต่ละแห่ง โดยผูจ้ ัดการสิทธิแต่ละคน อาจมีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันตามที่ผู้ยื่น
คาขอมอบหมาย เช่น บางคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่ยนื่ คาขอมายัง ธปท. บางคนเข้าได้เฉพาะบางเรื่อง
เท่านั้น เช่น การขอแต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารของผู้ยื่นคาขอ เป็นต้น
ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) หมายถึง บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิให้เป็น
ผู้ปฏิบัตงิ าน
• บทบาทหน้าทีข่ องผู้ปฏิบัติงาน : เข้าใช้ระบบ e-Application ตามสิทธิที่ผจู้ ดั การสิทธิมอบหมาย ได้แก่
การจัดทาคาขอ การเรียกดูข้อมูลคาขอ ส่งคาขอ และแก้ไข หรือยกเลิกคาขอ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ ับขนาด นโยบาย
และความเหมาะสมของผู้ใช้บริการแต่ละแห่ง
• จานวน : ไม่จากัดจานวน โดยผู้จัดการสิทธิจะต้องเป็นผู้กาหนดจานวนผู้ปฏิบัตงิ านทีเ่ หมาะสม และต้องเป็น
ผู้ควบคุมและดูแลการใช้บริการในระบบ e-Application ของผูป้ ฏิบัติงาน
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คู่มือการใช้บริการ
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (e-Application)
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงือ่ นไข (e-Application) เป็นการส่งข้อมูลทาง Online ผ่านช่องทางระบบ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. (ระบบ BOT SecureNet) ซึ่งเป็นช่องทางเดียวกับการใช้บริการของระบบการ
จัดส่งข้อมูล DMS การขออนุญาตทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินของฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฝกง.)
และการใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร (ฝชพ.) ของ ธปท.
การเข้าใช้บริการระบบ e-Application : ผู้ใช้บริการทีป่ ระสงค์จะขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน
หรือขออนุญาตดาเนินการต่างๆ ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง หรือส่งรายงานต่างๆ ตามเงื่อนไขการอนุญาต หรือ ตามที่
ประกาศ ธปท. กาหนด ต่อฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.) ธปท. ผ่านระบบบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. จะมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
I. การลงทะเบียนสมัครเพื่อขอใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. และการจัดการสิทธิ
1. ผู้ใช้บริการต้องดาเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนกลาง
ของ ธปท. ก่อน โดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ลงทะเบียน
และเมื่อ ธปท. พิสูจน์ตัวตนของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิ และอนุมัติให้เป็นผู้จัดการสิทธิแทน
นิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิแล้ว ให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือ ผู้จัดการสิทธิแต่งตั้งและให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ซึง่ ต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้ระบบ BOT SecureNet ด้วยเช่นกัน
2. ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน ต้องพิสูจน์ตัวตนในการเข้าระบบ BOT
SecureNet โดย ธปท. จะสอบทานผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการต้องมีหนังสือมอบอานาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้บุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลและผูจ้ ัดการสิทธิ และเป็นผู้ทมี่ ีอานาจยื่นแบบคาขอแทน
ผู้ใช้บริการมายัง ธปท. เพื่อให้ ฝกฉ. พิจารณาอนุมัติ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนสาหรับผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผู้จัดการสิทธิ
 หนังสือแสดงความจานงขอใช้บริการระบบงาน e-Application กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิตบิ คุ คล
 สาเนาหนังสือคาสัง่ แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การหรือ หนังสือรับรองผูจ้ ัดการ หรืออื่นๆ ทีแ่ สดงถึงการแต่งตัง้ ผูจ้ ัดการ
 หนังสือมอบอานาจช่วงทุกทอดของผู้ใช้บริการในการแต่งตั้ง ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล/ผู้จัดการสิทธิ (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจของนิตบิ ุคคล พร้อมลง
ลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล/ผู้จัดการสิทธิ พร้อมลงลายมือชือ่ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
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3. ภายหลังจากที่ ฝกฉ. อนุมตั ิผู้จัดการสิทธิแล้ว ผู้จัดการสิทธิสามารถแต่งตั้งผูป้ ฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถ
ดาเนินการได้เฉพาะสิทธิที่ได้รบั มอบหมาย (การจัดทาคาขอ เรียกดูข้อมูลคาขอที่ตนเองเป็นผูจ้ ัดทายื่นคาขอ และ
แก้ไข หรือยกเลิกคาขอ) ทัง้ นี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงานก่อนเช่นเดียวกัน
เอกสารประกอบการลงทะเบียนสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ ฏิบัตงิ าน พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ผู้ลงทะเบียนใหม่ต้องตอบรับเงื่อนไขการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. ก่อนจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นคาขอได้
5. หลังจากนั้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนในรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของคู่มอื
การใช้บริการฉบับนี้
ทั้งนี้ เอกสารที่จะเป็นเอกสารแนบเข้าระบบงานทุกขั้นตอน ทั้งระบบงานกลางของ ธปท. และระบบ
e-Application จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อกาหนดแนบท้าย
ประกาศดังกล่าว ฉบับที่ 1 ว่าด้วยข้อกาหนดและวิธีปฏิบัติในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ใน
รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ภาพรวมการลงทะเบียนและการเข้าใช้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท.
(ระบบ BOT SecureNet)

1.

ขั้นตอน
ลงทะเบียน
และกาหนด
สิทธิ

ผู้จัดการสิทธิ
แทนนิติบุคคล
หรือ
ผู้จัดการสิทธิ
ตามกลุ่มคาขอ

ฝกฉ.--ผู้อนุญาต

2.

3.

BOT WebSite
6.

7.

4.

ผู้ปฏิบัติงาน

Service Desk

5.

BOT WebSite

.

ขั้นตอน
เข้าใช้ระบบ
e-Application

.

.

ผู้มีสิทธิ
.
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.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ขั้นตอนการลงทะเบียน
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล , ผู้จัดการสิทธิ และ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ BOT SecureNet
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Desk) จะเป็นผู้ตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล,
ผู้จัดการสิทธิ และ ผูป้ ฏิบัตงิ าน เช่นเดียวกับการใช้บริการระบบงานของ ฝชพ.
เมือ่ Service Desk ตรวจสอบแล้ว จะส่งให้ ฝกฉ. พิจารณาอนุมัติสิทธิของผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และ
ผู้จัดการสิทธิ
หลังจากที่ ฝกฉ. อนุมัตสิ ิทธิให้แก่ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล และผูจ้ ัดการสิทธิแล้ว ผูป้ ฏิบัติงานลงทะเบียน
ในระบบ BOT SecureNet โดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล และผู้จัดการสิทธิสามารถแต่งตั้งและกาหนด
สิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้เอง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
เมื่อ Service Desk ได้รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งต่อให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือ
ผู้จัดการสิทธิ พิจารณาอนุมัตสิ ิทธิของผู้ปฏิบัติงาน
และ 7 ผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ พิจารณาอนุมัติสทิ ธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบงาน e-Application

8. ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล, ผู้จัดการสิทธิ และผูป้ ฏิบัติงาน เข้าใช้ระบบงาน e-Application เพื่อจัดทาคา
ขอ/ยื่นคาขอ/ยกเลิกคาขอ/ดูสถานะคาขอ
9. ฝกฉ. พิจารณาคาขออนุญาต และผู้ใช้บริการ SFIs สามารถเพิ่มเติม/แก้ไขคาขอได้
10. เมื่อ ฝกฉ. พิจารณาคาขอเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบงาน
11. ผู้ใช้บริการรับทราบผลการพิจารณาจากระบบงาน

หน้า 10 / 57

Flow ขั้นตอนลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
(Organization Administrator)
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

ธปท.

ผู้จัดการสิทธิ
แทนนิตบ
ิ ุคคล

1

ยื่นลงทะเบียน

2

 แจ้งให้ยืนยันตัวตน (Activate)

3

ยืนยันตัวตน
ดยคลิกลิงค์ในเมล์
ส่งเอกสาร

ฝ่ายกากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

Service Desk

4

ข้อความในระบบลงทะเบียน แจ้งรับการลงทะเบียน
& ให้จัด เตรียมเอกสารส่ง ภายใน 10 วันทาการ
Service Desk ตรวจสอบ และ
คลิกอนุมัต ิ

4

ฝกฉ. พิจารณา และ
คลิกอนุมัต ิ

ส่งต่อ ฝกฉ.

4
รอผลการอนุมัต ิ

เข้าใช้งานระบบ

5
6

 แจ้งว่าได้รับเอกสารแล้วและ
จะแจ้งผลการอนุมัต ิต ่อไป

 แจ้งผลอนุมัต ิลงทะเบียน +
สิทธิการใช้งานทุกกลุ่มงานและทุก
ประเภทค าขอ

5

1. ผู้ทจี่ ะเป็นผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคลยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ BOT ตามขั้นตอนการลงทะเบียนทีจ่ ะ
กล่าวในรายละเอียดต่อไป
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบ BOT SecureNet จะส่ง E-mail ไปยังผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ตาม E-mail
Address ที่แจ้งมาตอนลงทะเบียน เพื่อให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ยืนยันตัวตนการขอใช้บริการ
ระบบงานของ ธปท. (Activate) โดยคลิก Link ใน E-mail ที่ได้รบั
3. ระบบมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และให้ผู้ใช้บริการต้องส่งคาขอแต่งตัง้ ผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
พร้อมเอกสารประกอบทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร (Hard Copy) ตามรายละเอียดในหน้า 7 ของคู่มือการใช้
บริการมายัง ธปท. ภายใน 10 วันทาการ (หากไม่ส่งภายในกาหนด ระบบจะยกเลิกคาขอลงทะเบียนอัตโนมัติ)
4. เมื่อผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคลส่งเอกสารมา Service Desk จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสารที่
ได้รับจากผู้ใช้บริการ หากถูกต้องตรงกัน Service Desk จะส่งให้ ฝกฉ. เป็นผู้พจิ ารณาอนุมตั ิสิทธิต่อไป
5. เมือ่ ฝกฉ. อนุมัติสิทธิให้แล้ว ระบบ BOT SecureNet จะส่ง E-mail แจ้งผลการพิจารณาพร้อม Username
และสิทธิการเข้าใช้งานระบบงาน e-Application ไปถึงผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล
6. ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทนั ที ในทุกกลุ่มงานและทุกประเภทคาขอ
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Flow ขั้นตอนลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้จัดการสิทธิ (Administrator)
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

ธปท.

ผู้จัดการสิทธิ
1

ยื่นลงทะเบียน

 แจ้งให้ยืนยันตัวตน (Activate)

2

3

ยืนยันตัวตน
ดยคลิกลิงค์ในเมล์
ส่งเอกสาร

ฝ่ายกากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

Service Desk

4

ข้อความในระบบลงทะเบียน แจ้งรับการ
ลงทะเบียน & ให้ส่งเอกสารภายใน 10 วันทาการ
Service Desk ตรวจสอบ และคลิก
อนุมัติ +  แจ้งว่าได้รับเอกสารแล้ว

ส่งเอกสาร ฝกฉ.

4

ฝกฉ. รอพิจารณา

ระบบจะ Auto Gen. เพื่อสร้าง User Account
เข้าระบบงาน FI e-Applicton
เพื่อขอใช้สิทธิตามกลุ่มงาน

ผู้ขอใช้สิทธิตรวจสอบสถานะ
ได้จากหน้าจอการขอใช้สิทธิใน
ระบบงาน

5

4
 แจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียน
(ยังไม่ได้สทิ ธิ)

6

6

ฝกฉ. พิจารณา และคลิก
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ
(ฝกฉ.แก้ไขการขอสิทธิไม่ได้)
ผู้ขอใช้สิทธิตรวจสอบสถานะ
ได้จากหน้าจอการขอใช้สิทธิใน
ระบบงาน

1. ผู้ท่ีจะเป็น ผู้จัดการสิทธิต้องยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ BOT ตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่จะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป
2. ระบบ BOT SecureNet จะส่ง E-mail ไปยังผูจ้ ัดการสิทธิ ตาม E-mail Address ทีแ่ จ้งมาตอนลงทะเบียน
เพื่อให้ผู้จัดการสิทธิยืนยันตัวตนการขอใช้บริการระบบงานของ ธปท. (Activate) โดยคลิก Link ใน E-mail
ที่ได้รบั
3. ระบบมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารแต่งตั้งผูจ้ ัดการสิทธิ พร้อมเอกสาร
ประกอบทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร (Hard Copy) ตามรายละเอียดปรากฏในหน้า 7 ของคู่มือการใช้บริการมายัง
ธปท. ภายใน 10 วันทาการ (หากไม่สง่ มาภายในกาหนด ระบบจะยกเลิกการขอลงทะเบียน)
4. เมือ่ ผูจ้ ัดการสิทธิส่งเอกสารมา Service Desk จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสารทีไ่ ด้รับจากผู้ยื่น
คาขอ หากถูกต้องตรงกันจะมี E-mail แจ้งว่าได้รบั เอกสารแล้ว พร้อมทั้งส่ง Username เพื่อให้ผู้จัดการสิทธิ
เข้าในระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิเข้าใช้งานในกลุ่มงานทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ
5. ผู้จัดการสิทธิ ใช้ Username เข้าสู่ระบบงาน E-Application เพื่อขอสิทธิในกลุ่มงานที่ได้รับมอบอานาจ
จาก ฝกฉ.
6. เมื่อ ฝกฉ. พิจารณาและอนุมัตสิ ิทธิแล้ว ผูจ้ ัดการสิทธิจะสามารถเข้าใช้ระบบ e-Application ในกลุ่มงานที่
ได้รับมอบอานาจได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมตั ิสิทธิจากหน้าจอ "ขอสิทธิการใช้งาน"
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Flow ขั้นตอนลงทะเบียนและขอสิทธิการเข้าใช้ระบบงานของผู้ปฏิบัตงิ าน (Officer)
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
ผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคล/ผู้จัดการสิทธิ

ธปท.

ผู้ปฏิบัติง าน
ยื่นลงทะเบียน

คลิก อนุมตั /ิ ไม่อนุมัติ
(แก้ไขสิทธิได้)

6

1

ฝ่ายกากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 แจ้งให้ยนื ยันตัวตน (Activate)

2

3

ยืนยันตัวตน
ดยคลิกลิงค์ในเมล์
ส่งเอกสาร

Service Desk

4

เข้าระบบเพื่อขอใช้สทิ ธิ
ตามกลุ่มงาน

6

ข้อความในระบบลงทะเบียน แจ้งรับการ
ลงทะเบียน & ให้ส่งเอกสารภายใน 10 วันทาการ

Service Desk ตรวจสอบ และคลิกอนุมตั ิ
+  แจ้งว่าได้รับเอกสารแล้ว

5

ระบบจะ Auto Gen. เพื่อสร้าง User
Account

 แจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียน
(ยังไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน)

ผู้ขอใช้สิทธิตรวจสอบสถานะได้จากหน้าจอ
การขอใช้สิทธิ

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ BOT โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้จัดการสิทธิ ตามขั้นตอนการ
ลงทะเบียนทีจ่ ะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
2. ระบบ BOT SecureNet จะส่ง E-mail ไปยังผู้ปฏิบัติงาน ตาม E-mail Address ที่แจ้งมาตอนลงทะเบียน
เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัตงิ านยืนยันตัวตนการขอใช้บริการระบบงานของ ธปท. (Activate) โดยคลิก Link ใน E-mail
ที่ได้รบั
3. ระบบจะมีข้อความตอบรับการลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเอกสารประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Hard Copy) ตามรายละเอียดปรากฏในหน้า 8 ของคู่มอื การใช้บริการมายัง ธปท. ภายใน 10 วันทาการ
(หากไม่ส่งภายในกาหนดเวลา ระบบจะยกเลิกคาขอลงทะเบียน)
4. เมื่อผู้ปฏิบัตงิ านส่งเอกสารมา Service Desk จะตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสารคาขอที่ได้รับ หากถูกต้อง
ตรงกัน Service Desk จะมี E-mail แจ้ง Username กลับไปให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการเข้าระบบงาน EApplication เพื่อขอสิทธิการใช้งานจากผู้จัดการสิทธิตามกลุ่มงานที่ตนได้รับมอบหมาย
5. ผู้ปฏิบัตงิ านเข้าระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิการใช้งานจากผู้จัดการสิทธิตามกลุ่มงานนั้นๆ
6. ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล/ผูจ้ ัดการสิทธิ (ที่ได้รับอนุมัตสิ ิทธิจาก ฝกฉ. เรียบร้อยแล้ว) พิจารณาอนุมัติสิทธิ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าใช้ระบบงานตามกลุม่ งานและประเภทคาขอทีไ่ ด้รบั สิทธิแล้ว ผูป้ ฏิบัตงิ านจึงจะ
สามารถเข้าใช้งานตามกลุ่มงานและประเภทคาขอตามสิทธิของตนเองได้
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รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนปรากฏในเอกสารแนบ 1
II. การเข้าใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
1. ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าใช้ ระบบ e-Application ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ
BOT SecureNet ตามที่ระบุในข้อ I. แล้ว โดยการเข้าใช้ระบบ e-Application จะดาเนินการโดยผู้จัดการสิทธิแทน
นิติบุคคล, ผูจ้ ัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัตงิ านตามสิทธิทแี่ ต่ละคนได้รับมอบหมาย
2. กระบวนการยื่นคาขอผ่านระบบ e-Application ของผูใ้ ช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
ดาเนินการหลักๆ ได้ดงั นี้
(1) การจัดทา การส่งคาขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน โดยจะแบ่งเป็นประเภทคาขอ ให้ผู้จัดการสิทธิ
และผู้ปฏิบัติงาน เลือกดาเนินการ ดังนี้
ก. การขออนุญาต และ /หรือ ขอหารือ
ข. การส่งรายงานต่างๆ ตามเงื่อนไขการอนุญาต หรือตามทีป่ ระกาศ ธปท. กาหนด
(2) การส่งข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับคาขออนุญาตทีไ่ ด้ยื่นขอมาแล้ว การขอแก้ไขคาขออนุญาตที่ได้ยื่นขอ
มาแล้ว หรือการขอยกเลิกคาขออนุญาตที่ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณา
(3) การเรียกดูสถานะของคาขออนุญาตที่ผู้ใช้บริการได้ยื่นขออนุญาตมา การพิมพ์รายงาน
(4) การแจ้งผล การจัดเก็บและการเรียกดูผลการพิจารณาของ ธปท.

รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการยื่นคาขออนุญาตผ่านระบบ e-Application ปรากฏใน
เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียน
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทาธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application)
1. คลิก Link https://www.bot.or.th/ เพื่อเข้าสูบ่ ริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิก กลุ่มสถาบันการเงิน <
คลิก บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้หัวข้อ เรือ่ งน่าสนใจ)
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> เข้าสู่ระบบ e-Application ดังนี้

กรณี ผู้ใช้งานไม่เคยใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ ธปท. (SecureNet) มาก่อน > คลิก เพิ่ม/สมัครบริการ
> คลิก สมัครใหม่
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2. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการทางอิเล็คทรอนิกส์
>  ข้าพเจ้าขอยอมรับตามเงื่อนไขในการใช้บริการเบื้องต้น > คลิก ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

3. ดาเนินการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน: ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล, ผู้จัดการสิทธิ และผูป้ ฏิบัตงิ านต้อง
กรอกข้อมูลผู้ใช้งานผ่านหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกช่องที่กาหนด (* = Required field)
ลงทะเบียนเป็น ผูจ้ ดั การสิทธิแทนนิตบิ ุคคล

ให้ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน
ก่อนว่ามีผู้ใช้ Username
นี้แล้วหรือไม่

หน้า 17 / 57

กรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบทุกช่องตามบัตรประชาชน
 กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ E-mail Address ตามแบบที่ ธปท.
กาหนด (ควรใช้ E-mail ที่เป็นทางการของ SFIs ไม่ควรใช้ Free mail)
การกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username)
• อย่างน้อย 4 ตัวอักษร ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
• ชื่อผู้ใช้งานไม่สามารถใช้อักขระพิเศษได้ (กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือ
ตัวเลขอารบิกเท่านั้น)
การกาหนดรหัสผ่าน (Password)
• ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 20 อักษร)
• ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
• ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว
• ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว





กรณีเป็นคนไทย ให้ใช้บัตรประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตน เท่านั้น
กรณีเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เช่น เบอร์ทที่ างาน หรือ โทรศัพท์มือถือ
> คลิก ดาเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 2 ขอสิทธิการใช้บริการ : > คลิกเลือก กลุ่มบริการ ที่ต้องการใช้งาน
> คลิก ทั้งหมด > คลิกเลือก บริการที่ตอ้ งการ > คลิก บริการข้อมูลสถาบันการเงิน (e-Application)
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> กรอก ข้อมูลนิตบิ ุคคล (เลขทีป่ ระจาตัวผู้เสียภาษีอากร/Issuer Country /ชื่อนิตบิ ุคคล) ให้ครบถ้วน
> เลือกสิทธิการใช้งานระบบ หากผู้ทารายการได้รบั มอบหมายให้เป็น
> ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล > คลิก ขอเป็นผูด้ ูแลสิทธิแทนนิตบิ ุคคล
> ผู้จัดการสิทธิ และ ผูป้ ฏิบัตงิ าน > คลิก ขอเป็นผูจ้ ัดการสิทธิ/ผูป้ ฏิบัตงิ านของสถาบัน
> วันที่มีผลใช้งาน ระบบจะ Default วันที่ทารายการให้ก่อน แต่ผู้ใช้งานสามารถกาหนดวันที่มีผลใช้งานเองได้
แต่ในกรณีที่กาหนดวันที่มีผลใช้งานก่อนวันที่ ฝกฉ. อนุมัติ วันที่มผี ลใช้งานจะเปลี่ยนเป็นวันที่ ฝกฉ. อนุมัติ
> คลิก เพิ่มคาขอสิทธิการใช้บริการ

กรณี SFIs ต้องลงทะเบียนด้วย
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เท่านั้น
(หมายเลข)

กรณี ลงทะเบียนเป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
กรณี ลงทะเบียนเป็นผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติการ
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียดคาขอใช้บริการ e-Application - ผู้จัดการสิทธ์แทนนิติบุคคล ผูจ้ ัดการสิทธิ
และผู้ปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- กรณีตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วน > คลิก  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ > คลิก ส่งคาขอลงทะเบียน
- กรณีตรวจสอบแล้ว ข้อมูลไม่ถูกต้อง > คลิก ย้อนกลับ และกลับไปแก้ไขข้อความในขั้นตอนที่ 2
- กรณีต้องการลบคาขอใช้บริการที่ยงั ไม่ได้ส่ง > คลิก ลบคาขอใช้บริการ
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ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการลงทะเบียน: โดยระบบจะส่ง E-mail ยืนยันการลงทะเบียน > คลิก ดาเนินการต่อ

> ผูจ้ ัดการสิทธิและผูป้ ฏิบัตงิ านจะได้รบั E-mail จาก “บริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารแห่งประเทศไทย
(BOTSecureNet) [DoNotReply@bot.or.th]” > คลิก Link เพื่อ Activate ยืนยันตัวตนกลับมายัง ธปท.
(หากไม่คลิก Link Activate ธปท.จะไม่สามารถรับลงทะเบียนได้)

ภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วนั ทีล่ งทะเบียน
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> ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันการลงทะเบียน และให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อนาส่ง ธปท. > คลิก จัดเตรียมเอกสาร

(หากไม่คลิก จัดเตรียมเอกสาร ธปท.จะไม่สามารถอนุมัติลงทะเบียนได้)
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาเอกสารประกอบคาขอ : ผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่ระบุ
ในหน้า 7 และหน้า 8 ของคู่มอื การใช้บริการ ส่งไปยัง ธปท. หาก ธปท. ไม่ได้รับเอกสาร ภายในวันที่กาหนด
ใน E-mail การลงทะเบียนจะถูกยกเลิก ดยอัต นมัติ และต้องลงทะเบียนใหม่
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> ทัง้ นี้ สามารถคลิก หนังสือแสดงความจานงขอใช้บริการระบบงาน e-Application และใบนาส่งเอกสารการ
ลงทะเบียนระบบงาน e-Application ได้จากหน้าจอข้างต้น โดยคลิก ดังนี้

ภาพถ่าย หนังสือคาสั ่งแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ

 ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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ขั้นตอนที่ 6 การแจ้งผลการอนุญาตให้ใช้บริการ
> ธปท.จะส่ง E-mail จาก “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNet)
[DoNotReply@bot.or.th]” แจ้งผูจ้ ัดการสิทธิและผูป้ ฏิบตั ิงานว่า ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
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> กรณี ServiceDesk ปฏิเสธ คาขอลงทะเบียน เนื่องจากข้อมูลประกอบการขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ระบบจะ
ส่ง E-mail แจ้งผูจ้ ัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

สถาบัน เฉพาะกิจ
3182

> ธปท. จะพิจารณาคาขออนุญาตใช้บริการ และส่ง E-mail แจ้งผลการอนุญาตหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 5 วันทาการ หลังจากได้รับเอกสาร ดังนี้
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สถาบัน เฉพาะกิจ

3182
ขอเพิ่ ม จัดการสิทธิแทนนิ
์
ตบิ ุคคล ของคุณ สถาบัน เฉพาะกิจ

สำหรับงำนฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ โปรดติดต่อ
ฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
โทร : 02283 6378 หรือ 0 2283 5815
e-mail : SFIAppDiv@bot.or.th

> สาหรับ ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล จะได้รับสิทธิเข้าใช้งานระบบ e-Application ได้ทันทีที่ได้รับ email แจ้งผลการอนุมัติ ทุกประเภทคาขอและทุกกลุ่มงาน
> สาหรับ ผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รบั E-mail แจ้งผลการอนุมัติ จะต้องดาเนินการขอสิทธิการ
ใช้บริการในแต่ละประเภทงานและแต่ละกลุ่มงาน ในระบบงาน e-Application ตามข้อ 4
4. การขอสิทธิการใช้บริการแต่ละประเภทคาขอ/กลุ่มงาน สาหรับผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน
> เมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้บริการระบบงาน e-Application แล้ว ผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน จึงจะ
สามารถเข้าระบบงาน e-Application เพื่อขอสิทธิในแต่ละประเภทคาขอและแต่ละกลุม่ งานต่อไป
> คลิก Link ที่แนบมาใน E-mail แจ้งผลการอนุมัติ หรือเข้าทางระบบงาน e-Application หน้า 16 >
กรอก Username และ Password ตามทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้ > คลิก เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
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กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน


ในหน้า “เข้าสู่ระบบ” หากผู้ใช้งานลืม “ชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “รหัสผ่าน” สามารถขอข้อมูลดังกล่าวใหม่ได้ โดย
เลือกคลิกที่ “ลืมชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “ลืมรหัสผ่าน”

2.

1.

1. กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1 / 2 : ยืนยันตัวตน
หากผู้ใช้งานลืม “ชื่อผู้ใช้งาน” ระบบจะให้กรอก E-mail และเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ เลขทีบ่ ัตรประชาชน เลขที่
พาสปอร์ต หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้
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ขั้นตอนที่ 2/2 : แจ้งข้อมูลทาง E-mail

> หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทาการส่งข้อมูล “ชื่อผู้ใช้งาน” ไปยัง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่
หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิด ระบบจะไม่ส่งข้อมูลไปยัง E-mail กรณีนี้หากผู้ใช้งานไม่สามารถกรอก
ข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้องได้ กรุณาติดต่อฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรณีลืมรหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 1/3 : ยืนยันตัวตน
> หากผู้ใช้งานลืม “รหัสผ่าน” ระบบจะให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน E-mail และเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน เลขที่พาสปอร์ต หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่
ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้
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ขั้นตอนที่ 2/3 : แจ้งข้อมูลทาง E-mail

> หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทาการส่ง URL สาหรับเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ แต่หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิด ระบบจะไม่ส่งข้อมูลไปยัง E-mail กรณีนี้หากผู้ใช้งาน
ไม่สามารถกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้องได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 3/3 : เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

> ขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้ผู้ใช้งานกาหนดรหัสผ่านใหม่ เมือ่ ดาเนินการเรียบร้อย ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าระบบด้วย
รหัสผ่านใหม่ดังกล่าวได้ทันที
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> สาหรับ ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล จะได้รบั สิทธิเข้าใช้งานระบบ e-Application ทันทีทไี่ ด้รบั E-mail แจ้งผล
การอนุมัติ ทุกประเภทคาขอและทุกกลุ่มงาน
> สาหรับ ผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน เมือ่ เข้าระบบ e-Application แล้วจะปรากฏหน้าจอ ให้คลิก Link เพื่อ
ขอสิทธิใช้งานระบบ (หรือคลิกเลือก TAB จัดการสิทธิ > คลิก ขอสิทธิการใช้งาน ก็ได้) ตามหน้าจอ ดังนี้

การขอสิทธิการใช้งานของผู้จัดการสิทธิและผู้ปฏิบัติงาน
A. การขอสิทธิของผู้จัดการสิทธิ จาก ฝกฉ. ธปท.
B. การขอสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน จากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ์ของกลุ่มงาน
> เข้าเมนู จัดการสิทธิ > คลิก ขอสิทธิการใช้งาน

> ระบบจะให้เลือก สิทธิการใช้งาน ว่าเป็น ผู้จัดการสิทธิ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน และให้เลือก ประเภทคาขอ : ขอ
อนุญาต ขอหารือ หรือ รายงาน หรือทุกประเภท > คลิก เพิ่มสิทธิ
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กรณี A. ผู้ขอสิทธิเป็นผู้จัดการสิทธิ > คลิก : ผู้จัดการสิทธิ > คลิก ประเภทคาขอ ทุกประเภท > คลิก เพิ่มสิทธิ์
หน้าจอปรากฏ ดังนี้

> คลิก เลือกกลุ่มงานที่ต้องการเป็นผูจ้ ัดการสิทธิ เช่น กรรมการ (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่มงาน)
> คลิก ส่งคาขอ เพื่อขออนุมัติสิทธิจาก ธปท. > ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน > คลิก Yes หากต้องการส่งคาขอ
หรือ No (หากไม่ต้องการส่งคาขอ)
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> หากยังไม่ต้องการส่งคาขอทันที สามารถ > คลิก บันทึกเพื่อพักไว้ได้ สถานะคาขอจะแสดงเป็น : บันทึกและพักไว้
โดยสามารถเปิดรายการขอสิทธิ มาแก้ไข หรือลบคาขอ > คลิก แก้ไข หรือ ลบ ด้านขวาของตารางในแต่ละรายการ
เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือลบรายการ
> ผู้จัดการสิทธิสามารถค้นหารายการสิทธิที่ตนเองสร้างหรือเคยยื่นคาขอได้ โดยใส่เงื่อนไข แล้ว > คลิก ค้นหา

> กรณี ผูจ้ ัดการสิทธิส่งคาขอแล้วจะไม่สามารถแก้ไข/ลบคาขอที่สง่ แล้วได้ จะเรียกดูได้เท่านั้น > คลิก เรียกดู ด้านขวาของ
รายการ) หน้าจอจะแสดงสถานะเป็น รออนุมัติ ดังภาพ หาก ธปท. อนุมัติ แล้ว สถานะจึงจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ

ทัง้ นี้ ธปท. จะอนุมัตสิ ิทธิให้แต่ละผูจ้ ัดการสิทธิตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเท่านัน้
และไม่สามารถแก้ไขคาขอสิทธิที่สง่ มาได้ หากคาขอไม่ตรงกับเอกสารมอบอานาจจาก SFIs ธปท. จะไม่อนุมัติคาขอนั้น
SFIs ต้องยื่นขอสิทธิมาใหม่
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กรณี B. ผู้ขอสิทธิเป็นผู้ปฏิบัติงาน > คลิก เลือกผูป้ ฏิบัตงิ าน
> คลิก ประเภทคาขอ : ขออนุญาต หรือ ขอหารือ หรือ รายงาน
> คลิก ประเภทกลุม่ งาน : การให้สินเชื่อ หรือ อื่นๆ
> คลิก เพิ่มสิทธิ กาหนดสิทธิ (จัดทา ยื่น แก้ไข/ยกเลิก) ของตนเอง และของผูป้ ฏิบัตงิ านคนอื่นในกลุ่มงานเดียวกัน
> หากยังไม่ต้องการส่งคาขอ > คลิก บันทึก เพื่อพักคาขอไว้ก่อนได้ สถานะคาขอจะเป็น : บันทึกและพักไว้
> หากต้องการออกจากหน้าจอนี้ > คลิก ปิดหน้าต่าง รายละเอียดดังภาพ
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สถานะ : บันทึกและพักไว้
> หากต้องการเปิดรายการมาแก้ไขหรือลบคาขอ > คลิก ปุ่มแก้ไขหรือลบ ด้านขวาของตารางในแต่ละรายการ เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขหรือลบ (เช่นเดียวกับกรณีผู้จัดการสิทธิที่กล่าวมาแล้ว)
> ผูป้ ฏิบัติงานสามารถค้นหารายการสิทธิที่ตนเองสร้างหรือเคยยื่นคาขอได้ โดยใส่เงื่อนไข แล้ว > คลิก ค้นหา
> ผูป้ ฏิบัติงาน คลิก ส่งคาขอ เพื่อส่งคาขออนุมัติสิทธิ จากผู้จัดการสิทธิของกลุ่มงาน หรือจากผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคล และเมื่อส่งแล้ว สถานะคาขอจะเปลี่ยนเป็น : รออนุมัติ
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> กรณี ผู้ปฏิบัติงาน ส่งคาขอแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบคาขอที่สง่ แล้วได้ จะเรียกดูได้เท่านั้น (คลิก เรียกดู
ด้านขวาของรายการ) และหน้าจอจะปรากฏสถานะเป็น รออนุมัติ หากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ
อนุมัตแิ ล้ว สถานะจึงจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ
หมายเหตุ เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิในประเภทคาขอ : ขออนุญาต ในกลุ่มงานใดแล้ว หากต้องการมีสทิ ธิ
ขอหารือ หรือ รายงาน สาหรับกลุ่มงานที่ได้รบั สิทธิแล้วนั้น จะต้องขอสิทธิใช้งานในประเภทคาขอ ขอหารือ หรือ
รายงาน สาหรับแต่ละกลุ่มงานดังกล่าวอีกครั้ง
ตัวอย่าง เช่น ต้องการสิทธิในทุกประเภทคาขอของกลุ่มงานกรรมการ ต้องขอสิทธิ 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

เลือกประเภทคาขอ : ขออนุญาต เลือกกลุ่มงาน : กรรมการ
เลือกประเภทคาขอ : ขอหารือ เลือกกลุ่มงาน : กรรมการ
เลือกประเภทคาขอ : รายงาน เลือกกลุม่ งาน : กรรมการ
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การอนุมัติสิทธิ ดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
> ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลหรือผู้จัดการสิทธิ เข้าเมนู จัดการสิทธิ > คลิก อนุมัติสิทธิการใช้งาน > ตกลง

> ผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิสามารถเลือกดูคาขอสิทธิ โดยกาหนดเป็นช่วงเวลา หรือค้นหาจาก
สถานะคาขอก็ได้
> คลิก กาหนดสิทธิ ท้ายคาขอสิทธิแต่ละรายการที่รออนุมตั ิ เพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลการขอสิทธิใช้งานระบบ
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> ผู้จดั การสิทธิแทนนิตบิ ุคคลหรือผูจ้ ัดการสิทธิสามารถแก้ไขสิทธิทขี่ อมาได้ โดย Check หรือ Uncheck แต่ละสิทธิ แล้ว
> คลิก อนุมัติ ดังตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้

> กรณีผู้จัดการสิทธิแทนนิติบคุ คล/ผู้จัดการสิทธิจะไม่อนุมัตกิ ารขอสิทธิรายการนั้นๆ ให้ Uncheck ทุกช่องของสิทธิ
> เมื่อผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฏดังนี้

หน้า 37 / 57

> หลังจากผูป้ ฏิบัตงิ านได้รบั สิทธิจากผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบคุ คล/ผู้จัดการสิทธิ จะสามารถเข้าใช้ระบบงาน eApplication ตามสิทธิที่ได้รบั

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล/ผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน
กรณีต้องการเพิกถอนสิทธิของผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล > ผู้ใช้บริการจะต้องมีหนังสือแจ้งการเพิกถอนผูจ้ ัดการ
สิทธิแทนนิตบิ ุคคล โดยผู้มีอานาจลงนามของ SFIs ลงนามมาในหนังสือแจ้งดังกล่าว เพื่อขอเพิกถอนสิทธิโดยทันที และ
ให้ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลอีกคนเข้าทาการเพิกถอนสิทธิในระบบ BOT SecureNet > คลิก TAB จัดการสิทธิใช้บริการ
> Uncheck สิทธิ์ที่ต้องการถอน ระบบจะส่งคาขอเพิกถอนสิทธิมาให้ ฝกฉ. อนุมัติการเพิกถอนสิทธิดังกล่าว เมือ่ ฝกฉ. ได้
ตรวจเอกสารและคลิกอนุมัติ ถือว่าได้ยกเลิกสิทธิการเข้าใช้ระบบ e-Application
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของผู้จัดการสิทธิ หรือเพิกถอนสิทธิของผู้จัดการสิทธิ > ผู้ใช้บริการจะต้องมี
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานหรือเพิกถอนสิทธิของผู้จัดการสิทธิ โดยผู้มีอานาจลงนามของ SFIs ลงนามมา
ในหนังสือแจ้งดังกล่าว เพื่อขอเปลีย่ นแปลงหรือเพิกถอนสิทธิโดยทันที และให้ผู้จดั การสิทธิแทนนิตบิ ุคคลดาเนินการ ดังนี้
กรณีเพิกถอนสิทธิ > ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลสามารถเข้าทาการเพิกถอนสิทธิ์ในระบบ BOT SecureNet >
คลิก TAB จัดการสิทธิใช้บริการ > Uncheck สิทธิ์ที่ต้องการถอน > ระบบจะส่งคาขอเพิกถอนสิทธิมาให้ ฝกฉ. อนุมัติ
เมื่อ ฝกฉ. ตรวจเอกสารและอนุมัติ ถือว่าได้ถอนสิทธิการเข้าใช้ระบบ e-Application ของบุคคลนั้น
กรณีเปลี่ยนแปลงกลุ่มงาน > เข้าระบบงาน e-Application เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้จัดการสิทธิ โดย
> คลิก กาหนดสิทธิ > ทาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงาน > ระบบจะส่งคาขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาให้ ฝกฉ. อนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าว เมือ่ ฝกฉ. ตรวจเอกสารและอนุมัติ ถือว่าได้เปลีย่ นแปลงสิทธิในระบบ e-Application ของ
ผู้จัดการสิทธิแล้ว
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กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน > ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลและผูจ้ ัดการสิทธิ
ของกลุม่ งาน สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิของผูป้ ฏิบัติงานได้ โดยเข้าระบบงาน e-Application > คลิก กาหนดสิทธิ >
Uncheck สิทธิของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้นๆ ออก (หากภายหลังต้องการให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอีกครั้ง ยัง
สามารถเข้าไป check เพิ่มสิทธิได้)
กรณีเพิกถอนสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงาน e-Application ของผู้ปฎิบัติการ เป็นการถาวร ผู้จัดการสิทธิแทนนิติ
บุคคล เข้าทาการเพิกถอนสิทธิ์ในระบบ BOT SecureNet > คลิก TAB จัดการสิทธิใช้บริการ > บริการ >
Uncheck สิทธิ์ที่ต้องการถอนของผู้ปฏิบัติงาน (กรณีนี้ ไม่ตอ้ งรอการอนุมัตจิ าก ฝกฉ.)
ตัวอย่างหน้าจอ การเพิกถอนสิทธิ ดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผ่าน BOT SecureNet
> คลิก การจัดการสิทธิสาหรับผู้ดแู ลนิตบิ ุคคล > เลือก ผูม้ อบอานาจ (SFIs)

เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ เ อกชาติ จากั ด
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> หน้าจอจะแสดงรายชือ่ ผูม้ สี ิทธิในระบบงาน > คลิก ผู้จดั การสิทธิ์หรือผู้ปฏิบัตงิ าน ทีต่ ้องการถอนสิทธิ

เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด

> Uncheck สิทธิ "ยื่นคาขอ" (กรณีเพิกถอนสิทธิของผูจ้ ัดการสิทธิหรือผู้ปฏิบัติงาน) หรือ
Uncheck "จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล" (กรณีเพิกถอนสิทธิของผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิตบิ คุ คลรายอื่น)
> กาหนดวันที่มีผล > คลิก ปรับปรุงสิทธิ > คลิก OK

เงิ นทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด
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เงิ นทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด

เงิ นทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด

เงิ นทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด

เงิ นทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด

ตรวจสอบความถูกต้อง >  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
> คลิก ดาเนินการต่อ > คลิก OK
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เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด

เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จากัด
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ตัวอย่างหน้าจอการเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือยกเลิกสิทธิชั่วคราวของผู้ปฏิบัติงาน ดยผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
หรือผู้จัดการสิทธิ ผ่าน e-Application
> คลิก TAB จัดการสิทธิ > เลือก อนุมัติสิทธิการใช้งาน > คลิก กาหนดสิทธิ ด้านขวาสุดของชื่อผูข้ อ (ทั้งนี้
อาจใช้ Filter เลือกสถานะก่อน) แล้วดาเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ Uncheck ทั้งหมดเพื่อยกเลิกชั่วคราว
> ผูป้ ฏิบัติงานทีถ่ ูกยกเลิกสิทธิชั่วคราว (เพียง Uncheck สิทธิออกทัง้ หมด) ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคลหรือ
ผู้จัดการสิทธิสามารถให้สิทธิในกลุ่มงานนั้นๆ ได้อีก โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเข้าระบบ e-Application เพื่อขอสิทธิใน
ระบบก่อน แต่หากเป็นการเพิกถอนสิทธิโดยผูจ้ ัดการสิทธิแทนนิติบุคคล ผูป้ ฏิบัติงานจะต้องเข้าระบบ e-Application เพื่อส่ง
คาขอสิทธิก่อน ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการสิทธิจึงจะสามารถให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัตงิ านสาหรับกลุ่มงานนั้น ๆ ได้
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดขั้นตอนและตัวอย่างหน้าจอการเข้าใช้บริการ
ระบบ e-Application
1. เมื่อผู้ใช้บริการ (ผู้จัดการสิทธิแทนนิตบิ ุคคล ผูจ้ ัดการสิทธิ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน) ได้รับอนุมัตจิ าก ธปท. ให้เข้าใช้
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้คลิก Link https:/www.bot.or.th/ เพื่อเข้าสูบ่ ริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน e-Application โดยคลิก กลุ่มสถาบันการเงิน < คลิก บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้หัวข้อ เรือ่ ง
น่าสนใจ) > คลิก เข้าระบบ

2. เข้าสู่ระบบ e-Application
> ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกชื่อที่ใช้เข้าระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ตอน
ลงทะเบียน เมื่อกรอกอย่างถูกต้องแล้ว > คลิก เข้าสู่ระบบ
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3. ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และยอมรับเงื่อนไขก่อนเริ่มดาเนินการต่อไป
> คลิก  ข้าพเจ้าได้อา่ นและยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้ระบบงาน > คลิก ยอมรับ

4. การจัดทาคาขอ > คลิก เลือก TAB จัดทาคาขอ > คลิก ประเภทคาขอ > คลิก ประเภทกลุม่ งาน
ประเภทกลุม่ คาขออนุญาต แบ่งเป็น
1. กลุ่มคาขออนุญาตทั่วไป ได้แก่ คาขออนุญาตทุกประเภท ให้ส่งคาขออนุญาต ขอหารือ หรือส่งรายงาน
ผ่านระบบ e-Application ทัง้ หมด ยกเว้น กรณีเป็นกลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ
2. กลุ่มคาขออนุญาตพิเศษ ได้แก่ คาขออนุญาตของ SFIs ที่ ธปท. ต้องนาส่งเอกสารฉบับจริงของ SFIs
ให้แก่บุคคลที่ 3 เช่น กระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ SFIs ส่งคาขออนุญาต ขอหารือหรือส่ง
รายงานผ่านระบบ E-Application และต้องส่งเอกสารฉบับจริงมาให้ ธปท. ด้วย
กรณีระบบงาน E-Application ขัดข้อง ไม่สามารถส่งคาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งปัญหาของระบบงาน e-Application ให้ ฝกฉ. ทราบ
2. ฝกฉ. จะแจ้งช่องทางการส่งคาขอมายังฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นรายกรณี
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4.1 กรณีเลือกจัดทาคาขอประเภท ขออนุญาต หรือ ขอหารือ
> คลิก เลือกประเภทคาขอ > คลิก อื่นๆ > ระบบจะแสดง Drop Down กลุ่มงาน > คลิก เลือกกลุ่มงาน
> ระบบจะกาหนดเลขที่คาขอให้โดยอัตโนมัติ Auto Gen (คาขอขึ้นด้วย A)
> กรอกเลขที่หนังสือ > วันที่ > เรือ่ ง และรายละเอียด/เหตุผลของคาขอ
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> แนบ File เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง โดย > คลิก Browse > เลือก File ที่ต้องการแนบ ซึง่ ผู้ใช้บริการสามารถแนบ File ได้
มากกว่า 1 File โดย > คลิก เพิ่ม (ไฟล์ทั่วไปขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 MB /ไฟล์ Zip. ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 50 MB)
> กรอกชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง/ฝ่ายงาน/สง. ของผูม้ ีอานาจลงนามในหนังสือคาขอ
กรณีผู้ใช้บริการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบ e-Application ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง/ฝ่ายงาน/ SFIs ของผูม้ ี
อานาจลงนามจะไปปรากฏในหนังสือคาขอนั้น เพื่อผู้ใช้งานสามารถนาไปเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อลงนามในคาขอ และ
Scan หนังสือคาขอ เป็นเอกสารประกอบส่ง ธปท.

กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีสิทธิส่งคาขอ จะมีปุ่ม " ส่งรอเสนอ ธปท."
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานส่งคาขอถึงผู้จัดการสิทธิ เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
และส่งคาขอถึง ธปท.
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4.1.1 กรณีมเี รื่องเดิมต้องการอ้างอิง ใส่ขอ้ มูลใน "อ้างอิงเรื่องเดิม" > คลิก เพิ่ม > หน้าจอจะ
ปรากฏ ดังนี้

> คลิก เลือกประเภทของเรื่องเดิมที่จะอ้างถึง > กรอกเลขที่ > คลิก เลือกวันที่ > กรอกเรื่องเดิมที่จะอ้างอิง
4.1.2 หัวข้อผู้ประสานงานคาขอ > คลิก เพิ่ม > กรอกข้อมูลผู้ประสานงานคาขอ > คลิก บันทึก ดังภาพนี้
(สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 คน)
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4.1.3 > คลิก บันทึกคาขอพักไว้ หากยังไม่ต้องการส่งคาขอ
> คลิก พิมพ์คาขอ หากต้องการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบงาน เพื่อนาไปให้ผู้มีอานาจลงนาม
> เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบครบถ้วน > คลิก คาขอรอส่งธปท. (กรณีผู้ทารายการไม่มี
สิทธิส่งคาขอ) หรือ ส่งคาขอ (กรณีผู้ทารายการมีสิทธิส่งคาขอ)

4.2 กรณีเลือกจัดทาคาขอประเภท "รายงานที่ต้องส่ง ธปท."
4.2.1 > คลิก เลือก ประเภทคาขอ > คลิก เลือกกลุ่มงาน > คลิก เลือกรายงานตามเงื่อนไขแนวนโยบาย/
ประกาศ/หนังสือเวียน หรือ รายงานตามเงื่อนไขหนังสืออนุญาต หรือ เรื่องเพื่อทราบอื่นๆ > กรอก รายละเอียดคาขอ
ประเภทการส่งรายงาน > กรอก เลขที่หนังสือ > เลือกวันที่ > กรอก เรื่อง และรายละเอียด
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4.2.2 หากต้องการอ้างอิงเรื่องเดิม หรือ กรอกข้อมูลผู้ประสานงานคาขอ หรือแนบ File เอกสารที่เกี่ยวข้อง >
ดาเนินการเช่นเดียวกับการจัดทาคาขอประเภท ขออนุญาต หรือ ขอหารือ
4.2.3 หากยังไม่ต้องการส่งคาขอ (รายงานส่ง ธปท.) > คลิก บันทึกคาขอพักไว้
> คลิก พิมพ์คาขอ หากต้องการพิมพ์หนังสือคาขอจากระบบงาน
> คลิก ส่งคาขอ หากต้องการส่งคาขอ เมือ่ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบครบถ้วน
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การส่งคาขอมายัง ธปท. แทนการส่งเอกสารคาขอฉบับจริงที่ลงนาม ดยผู้อานาจลงนาม แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณี พิมพ์หนังสือคาขอจากระบบ E-Application และผู้มีอานาจลงนามแล้ว
2. กรณี ใช้หนังสือคาขอของ SFIs (ไม่ได้พิมพ์จากระบบ) และผู้มอี านาจลงนามแล้ว
ทั้งสองกรณี ให้ Scan คาขอเป็น PDF file แล้วแนบมาเป็นเอกสารประกอบ ส่วนหนังสือคาขอฉบับจริงที่
ผู้มีอานาจลงนาม ให้เก็บไว้ที่สถาบันการเงิน เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
5. คาขอระหว่างจัดทา > คลิก เลือกหมวด คาขอระหว่างจัดทา
5.1 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิส่งคาขอและผู้ปฏิบัติงานทีไ่ ม่มีสิทธิส่งคาขอ ได้จัดทาคาขอแล้ว บันทึก
และพักไว้ คาขอดังกล่าวจะแสดงรายการอยู่ในหัวข้อ คาขออยู่ระหว่างจัดทา
5.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีสิทธิส่งคาขอ คลิกส่ง คาขอรอเสนอธปท. ให้แก่ผู้จัดการสิทธิ เพื่อให้
ตรวจสอบและส่งคาขอไปให้ ธปท. จะแสดงรายการคาขอนั้นอยู่ในหัวข้อ คาขอรอเสนอ ธปท. โดยผู้จัดการสิทธิ
ต้องเปิดคาขอ โดย > คลิก Icon แก้ไข เพื่อเปิดคาขอ
> หากผู้จัดการสิทธิต้องการแก้ไขด้วยตนเอง ก็สามารถแก้ไขได้ หรือ หากถูกต้องครบถ้วน ไม่ตอ้ งการแก้ไข
> คลิก ส่งคาขอ
> แต่หากต้องการส่งกลับให้ผู้ปฏิบัตงิ านแก้ไข > คลิก ส่งกลับผู้จัดทา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขแล้วส่งมาใหม่
5.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิส่งคาขอหรือผู้จัดการสิทธิ > คลิก ส่งคาขอ คาขอนั้นจะไปแสดงในหน้า
แสดงสถานะคาขอ อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะไม่ปรากฏในหมวด คาขออยู่ระหว่างจัดทา อีกต่อไป
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อื่นๆ : เงินกองทุน ขอหารือออกตราสารหนี้ T2

อื่นๆ : การให้สนิ เชื่อ ขออนุญาต SLL
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6. สถานะคาขอ
หลังจากผู้ยื่นคาขอส่งคาขอหรือส่งรายงานให้แก่ ธปท. แล้ว > ผู้ยื่นคาขอสามารถเรียกดูสถานะคาขอแต่ละ
ประเภทได้เฉพาะคาขอที่ตนเองเป็นผูจ้ ัดทาหรือมีสิทธิเรียกดูเท่านั้น โดยแบ่งสถานะคาขอออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่
1) อยู่ระหว่าง ธปท. พิจารณา 2) รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ 3) สิ้นสุดการพิจารณา 4) ยกเลิกคาขอ
> ผู้ยื่นคาขอสามารถเลือกดูสถานะคาขอ โดยกาหนดเป็นช่วงเวลา หรือค้นหาจากเลขที่คาขอได้

6.1 สถานะคาขอ "อยู่ระหว่าง ธปท. พิจารณา" หน้าจอจะปรากฏดังนี้
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> หากต้องการยกเลิกคาขอที่สง่ มาแล้ว > คลิก Icon X ยกเลิก ท้ายคาขอ ทัง้ นี้ การส่ง "คาขอยกเลิก" จะเสมือน
เป็นการส่งคาขอใหม่เพื่อขอยกเลิกคาขอเดิม โดยระบบจะดึงข้อมูลคาขอเดิมที่ต้องการยกเลิก มาไว้ใน "อ้างอิงเรื่องเดิม" ดังนี้

6.2 สถานะคาขอ "รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ" เป็นกรณีที่ผู้ยื่นคาขอต้องการแก้ไขคาขอหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ธปท. ต้องการเอกสารเพิ่มเติม > ธปท. จะปลด Lock คาขอนัน้ ให้ ผู้ยื่นคาขอจึงจะสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคาขอได้
> คลิก รอข้อมูลจากผู้ยื่นคาขอ > คลิก คาขอที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
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> กรณี ต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก เพิ่ม จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดหรือแนบ File เพิ่มเติม >
คลิก บันทึก
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> กรณี ต้องการแก้ไขคาขอ > คลิก แก้ไข ระบบจะเปิดคาขอเดิมให้แก้ไข เมือ่ แก้ไขเรียบร้อย > คลิก
บันทึก >

> การเพิ่มเติม/แก้ไข ระบบจะกาหนดให้ใช้เลขที่คาขอเดิมตามด้วยจานวนครั้งที่แก้ไขต่อท้าย เช่น การแก้ไขครั้งที่ 1 จะ
แสดงเลขที่คาขอเป็น “เลขทีค่ าขอเดิม/1” ถ้าแก้ไขครัง้ ที่ 2 จะแสดง “เลขที่คาขอเดิม/2” เป็นต้น
> ทัง้ นี้ หาก ธปท. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอส่งคาขอแก้ไขข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน แต่ผู้ยื่นคาขอไม่
สามารถดาเนินการตามที่ ธปท. ร้องขอได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ธปท. จะยุติการพิจารณาคาขอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
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และจะมีหนังสือแจ้งยุติการพิจารณาผ่านทางระบบเพื่อให้ผู้ยื่นคาขอทราบต่อไป และหากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะยื่ นคาขอ
อีกครั้ง ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการยื่นคาขอมาใหม่ เมือ่ มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว
6.3 สถานะคาขอ "พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว"
> เมื่อ ธปท. พิจารณาคาขอเสร็จสิ้น สถานะคาขอ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

> หากมีหนังสือตอบ ธปท. จะแนบ File หนังสือตอบไว้กับคาขอนั้น ซึ่งผู้ยื่นคาขอสามารถ Download หรือ พิมพ์
หนังสือตอบของ ธปท. ได้
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