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 ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรื�องการกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไข
ในการประกอบธุรกจิระบบหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัธรุกรรมสนิเชื�อ
ระหว่างบุคคลกบับุคคล 

 รา่งกฎกระทรวงที�ออกตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื�องการกาํหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื�อนไขในการประกอบธรุกิจระบบหรือเครอืข่าย
อิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบัธรุกรรมสินเชื�อระหวา่งบคุคลกบับคุคล  

เมื�อวนัที� 5 เมษายน 7897 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที� 
สนส. ;/7897 เรื�องการกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการประกอบธรุกจิระบบหรอื
เครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัธุรกรรมสนิเชื�อระหวา่งบุคคลกบับุคคล (“ประกาศฯ”) หรอื Peer 
to Peer Lending Platform (“P2P”) โดยมเีนืOอหาสาระสาํคญัสรุปดงัต่อไปนีO 

• ภายใตป้ระกาศฯ “ธรุกรรมสนิเชื�อระหวา่งบุคคลกบับุคคล” หมายความวา่ การใหส้นิเชื�อ
ระหว่างผูใ้หกู้ก้บัผูกู้ ้ผ่านระบบเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยที� “ระบบหรอืเครอืขา่ย
อเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความวา่ เวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื�นใดใน
ลกัษณะทาํนองเดยีวกนั เพื�อรองรบัการทาํธุรกรรมสนิเชื�อระหว่างบุคคลกบับุคคล 

• ในการประกอบธุรกจิ ผูป้ระกอบธรุกจิจะตอ้งเขา้ร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox กบั
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจนประสบความสาํเรจ็และพรอ้มใหบ้รกิารในวงกวา้งในประเทศ



ไทยก่อน จงึสามารถยื�นขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยได ้ทั OงนีO ผูป้ระกอบธรุกจิ
สามารถประกอบธรุกจิไดเ้ฉพาะการเป็นช่องทางหรอืตวักลาง ที�ก่อใหเ้กดิการทาํสญัญา
การใหส้นิเชื�อระหวา่งผูใ้หกู้แ้ละผูกู้ผ้า่นระบบเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านั Oน โดยสกุลเงนิ
ในการใหส้นิเชื�อจะตอ้งเป็นสกุลเงนิบาท 

• ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนจดัตั Oงในประเทศไทย โดยมทีนุจดทะเบยีน
ชาํระแลว้และสว่นของผูถ้อืหุน้ไม่ตํ�ากวา่ 8 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกจิ 
และมจีาํนวนหุน้ที�ถอืโดยบุคคลที�มสีญัชาตไิทยไม่ตํ�ากวา่รอ้ยละ \8 ของจาํนวนหุน้ที�มี
สทิธอิอกเสยีงและจาํหน่ายไดท้ั Oงหมด กรรมการหรอืผูม้อีาํนาจการจดัการของผูป้ระกอบ
ธรุกจิตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศกระทรวงการคลงั 

• สาํหรบัผูกู้จ้ะตอ้งมคีณุสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นประกาศฯ คอื ]) เป็นบุคคลธรรมดาที�มี
ความสามารถในการชาํระหนีO 7) ไม่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารระบบหรอืเครอืขา่ย
อเิลก็ทรอนิกสต์ามประกาศฯ ^) ไม่เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจในการจดัการ หรอืผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของผูป้ระกอบธรุกจินั Oนหรอืผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ;) การไดร้บัสนิเชื�อตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในประกาศฯ และตอ้งมกีารตรวจสอบคุณสมบตัดิงักล่าว
ตามสมควรโดยผูป้ระกอบธรุกจิ  

• ผูกู้ส้ามารถกูส้นิเชื�อที�มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื�อนําไปใชใ้นการประกอบอาชพีไดใ้นจาํนวน
ตั Oงแต่ ].8 - 8 เท่าของเงนิเดอืน (แลว้แต่กรณี) และสนิเชื�อที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อนําไปใชใ้น
การประกอบอาชพีสามารถกูไ้ดไ้ม่เกนิ 8` ลา้นบาทและตอ้งมสีนิทรพัยเ์ป็นประกนัที�
เหมาะสม 

• ผูใ้หกู้จ้ะตอ้งมคีณุสมบตั ิคอื เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคล ที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การใหส้นิเชื�อและความเสี�ยงของการใหส้นิเชื�อผา่นระบบเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยผา่น
การประเมนิความเหมาะสมของผูใ้หกู้ก้่อนการใหส้นิเชื�อ และตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิ 
ทั OงนีO วงเงนิใหส้นิเชื�อของผูใ้หกู้ ้ถา้ ]) เป็นผูล้งทุนสถาบนั กจิการรว่มลงทุน นิตบิุคคลร่วม
ลงทุน หรอืผูล้งทุนที�มลีกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ย
การเสนอขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบคราวด์ฟันดงิ สามารถใหส้นิเชื�อไดโ้ดยไม่จาํกดัจํานวน 
หรอื 7) เป็นผูใ้หกู้น้อกเหนือจาก ]) สามารถใหส้นิเชื�อทุกรายรวมกนัไม่เกนิ 8 แสนบาท 
ต่อ ]7 เดอืน 

• อตัราดอกเบีOยในสญัญาการใหส้นิเชื�อระหวา่งผูใ้หกู้แ้ละผูกู้ ้ตอ้งไม่เกนิอตัราตามที�ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิยก์าํหนด 

ประกาศฉบบันีOมผีลบงัคบัใชต้ั Oงแต่วนัที� ^` เมษายน 7897 ซึ�งเป็นวนัถดัจากวนัที�ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

 

 

ร่างกฎกระทรวงที�ออกตามพระราชบญัญตัิเงินทดแทน (ฉบบัที� /) 
พ.ศ. /234 

เมื�อวนัที� \ พฤษภาคม พ.ศ. 7897 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงที�ออก
ตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 789] (“รา่งกฎกระทรวงฯ”) จาํนวน ^ ฉบบั 
ไดแ้ก่ ]. รา่งกฎกระทรวงคา่รกัษาพยาบาลที�ใหน้ายจา้งจา่ย พ.ศ. .... (“ร่างกฎกระทรวงคา่
รกัษาพยาบาลฯ”) 2. รา่งกฎกระทรวงคา่ฟืOนฟูสมรรถภาพในการทาํงานที�ใหน้ายจา้งจ่าย 
พ.ศ. ....  (“รา่งกฎกระทรวงคา่ฟืOนฟูสมรรถภาพฯ”) และ ^. รา่งกฎกระทรวงเงนิคา่ทาํศพ 



พ.ศ. .... (“รา่งกฎกระทรวงเงนิคา่ทาํศพฯ”) โดยรา่งกฎกระทรวงฯ ทั Oง ^ ฉบบัมเีนืOอหาโดย
สรปุดงันีO 

• ร่างกฎกระทรวงค่ารกัษาพยาบาลฯ กําหนดใหน้ายจา้งจา่ยคา่รกัษาพยาบาลเท่าที�
จา่ยจรงิตามความจาํเป็นจนสิOนสดุการรกัษาพยาบาล เมื�อลกูจา้งเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐั โดยไม่ไดก้าํหนดวงเงนิคา่รกัษาพยาบาลไวแ้ต่
อยา่งใด รา่งกฎกระทรวงคา่รกัษาพยาบาลฯ นีO จงึเป็นการปรบัปรงุกฎกระทรวงกาํหนด
อตัราคา่รกัษาพยาบาลที�ใหน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 788d ซึ�งกาํหนดเพยีงวงเงนิคา่
รกัษาพยาบาลที�ใหน้ายจา้งจา่ยเมื�อลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยสงูสดุที� 
7,```,``` บาท 

• ร่างกฎกระทรวงค่าฟื8 นฟสูมรรถภาพฯ กําหนดใหใ้นกรณทีี�คา่ใชจ้า่ยในกระบวนการ
บาํบดัรกัษาและการผา่ตดัเพื�อประโยชน์ในการฟืOนฟูสมรรถภาพในการทาํงานเกนิกว่า 
;`,``` บาท ใหน้ายจา้งจ่ายเพิ�มไดอ้กีไม่เกนิ ];`,``` บาท และหากเพิ�มแลว้ไม่
เพยีงพอ ใหค้ณะกรรมการการแพทยเ์ป็นผูม้อีาํนาจพจิารณาเป็นรายกรณี รา่ง
กฎกระทรวงคา่ฟืOนฟูสมรรถภาพฯ นีO จงึเป็นการปรบัปรงุกฎกระทรวงการจา่ยคา่ฟืOนฟู
สมรรถภาพในการทาํงานที�ใหน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 788d ซึ�งเดมิกาํหนดวงเงนิคา่ใชจ้่าย
ไวเ้พยีง ]]`,``` บาท 

• ร่างกฎกระทรวงเงินค่าทาํศพฯ กาํหนดใหใ้นกรณทีี�ลกูจา้งประสบอนัตรายหรอื
เจบ็ป่วยจนถงึแก่ความตายหรอืสญูหายเนื�องจากการทาํงาน ใหน้ายจา้งจ่ายเงนิคา่ทาํ
ศพแกผู่จ้ดัการศพของลกูจา้งเป็นจาํนวน ;`,``` บาท  

ทั OงนีO รา่งกฎกระทรวงฯ ดงักล่าวไดถู้กสง่ไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื�อตรวจ
พจิารณาตามมตคิณะรฐัมนตรตี่อไป 
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