คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตประกอบธุรกิ จระบบหรือเครือข่ำยอิ เล็กทรอนิ กส์สำหรับ
ธุรกรรมสิ นเชื่อระหว่ำงบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
หน่ วยงำนที่ให้บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน และฝา่ ยเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
ผูป้ ระสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย ซึง่ มิใช่
สถาบันการเงิน
1.2 มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ
1.3 มีจานวนหุน้ ทีบ่ ุคคลผูม้ สี ญ
ั ญาไทยถืออยูไ่ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
1.4 กรรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการของบริษทั ผูย้ ่นื คาขออนุญาตต้องไม่มคี ุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็ นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถงึ ห้าปี
(2) เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทาโดยทุจริต
(3) เคยเป็นกรรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ ของผูป้ ระกอบธุรกิจทีร่ ฐั มนตรีสงเพิ
ั ่ กถอนการอนุญาต
(4) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูก
ดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถงึ ทีส่ ุดโดยไม่มคี วามผิด
(5) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดาเนินกิจการใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือทีม่ ี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผูอ้ ่นื หรือประชาชน
(6) มีหรือเคยมีประวัตสิ ่วนตัวหรือพฤติกรรมทีเ่ ป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบ
ผูบ้ ริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการทางานอันส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล หรือมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุ นให้เกิดการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึง่ รวมถึงการเลือกปฏิบตั หิ รือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest)
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(8) เคยดาเนินการใดทีผ่ ดิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุ ภาพ
ทาลายล้างสูง
(9) ไม่มหี รือไม่เคยมีการทางานทีแ่ สดงถึงการขาดมาตรฐานวิชาชีพในการดาเนินธุรกิจ
(10) ไม่มปี ญั หาในการชาระหนี้กบั สถาบันการเงินหรือบริษทั ทีใ่ ห้สนิ เชื่อ
1.5 เป็นผูท้ เ่ี ข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล กับธนาคารแห่งประเทศไทยจนประสบความสาเร็จ
และพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย
ทัง้ นี้ ในการดาเนินธุรกิจผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ ระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลทีก่ าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงการคลังและ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ โดยต้องกาหนดนโยบายและแผนงานในการดาเนิน
ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลเสนอคณะกรรมการบริษทั
ของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อให้ความเห็นชอบทุกปี และให้จดั เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ทบ่ี ริษทั พร้อมไว้สาหรับการ
ตรวจสอบหรือเมือ่ ร้องขอโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดการขออนุญาตรวมทัง้ หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจได้ท่ี
(1) ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/Documents/Noti_58.pdf
(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุ ญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(เรือ่ ง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620096.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4 /2562 เรือ่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไขในการ
ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
(peer to peer lending platform) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620096.pdf
(4) แนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมทีน่ าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620036.pdf
2. ขัน้ ตอนและวิธกี ารยืน่ คาขอ
2.1 กรณีย่นื ขอเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
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2.1.1 ส่งหนังสือหรือ e-mail มายัง FinTechDept@bot.or.th แจ้งขอนัดหมายต่อฝา่ ยเทคโนโลยีทาง
การเงิน ธปท. เพื่อชีแ้ จงรูปแบบการประกอบธุรกิจและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.2 ยืน่ แบบการขอสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ฉบับร่าง เพื่อให้ ธปท. สอบทาน
ความถูกต้องและครบถ้วน
2.1.3 กรณีทก่ี ารให้บริการมีลกั ษณะเป็นนวัตกรรม หรือมีความซับซ้อน ให้แจ้งขอนัดหารือกับ ธปท.
เพิม่ เติมเป็ นกรณีพเิ ศษ ก่อนยืน่ แบบคาขอสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบฉบับจริง
2.1.4 ให้ผปู้ ระสงค์จะประกอบธุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนดยื่นแบบการขอสมัครเข้า
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามทีก่ าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ และลงนามรับรองโดย
กรรมการหรือผูซ้ ง่ึ มีอานาจจัดการลงนามผูกพันบริษทั โดยจัดส่งตามช่องทางการให้บริการทีก่ าหนด
2.1.5 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/
ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
2.2 กรณีย่นื ขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
2.2.1 วิธกี ารยืน่ คาขอ
2.2.1.1 กรณีการนาส่งคาขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application
หากคาขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ น่ื คาขอนาส่งข้อมูล /เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ย่นื คาขอแก้ไขคาขอ หรือจัดส่งข้อมูล /เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด หากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ ่นื คาขอละทิง้ คาขอและธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่านระบบ e-Application
แล้วแต่กรณี
2.2.1.2 กรณีการยื่นคาขอด้วยตนเอง หรือผูร้ บั มอบอานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผูร้ บั มอบ
อานาจ) หากคาขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอ หรือรายการข้อมูล /เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนาส่งเพิม่ เติม
พร้อมกาหนดระยะเวลาทีต่ ้องจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย และ ผูย้ ่นื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบ
อานาจจะลงนามในบันทึกดังกล่าวและ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
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ผูย้ น่ ื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน หากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ผูย้ น่ ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าว
2.2.1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ
จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ ่นื
คาขอดาเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.2.1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่นื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันทีพ่ จิ ารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.2.1.5 กรณีทค่ี าขออนุ ญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ
รายละเอียด ของเอกสารทีจ่ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
2.2.2 การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะ
ดาเนินการ ดังนี้
2.2.2.1 นัดหมายผูย้ น่ ื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริง
เพิม่ เติม
2.2.2.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพื่อให้ผยู้ น่ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
2.2.2.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยัง
ไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931,
0 2283 6837
(หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่
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ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)

2) ไปรษณี ย์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931
โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: 1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ
วันหยุดทาการตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สาหรับสถาบันการเงิน 2. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้
รับคาขอภายหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการ
กาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทีย่ ง)

3) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931
โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุด
ทาการตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน และเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ่ วัน เวลา เบอร์ตดิ ต่อ
กลับได้ที ่ โทรศัพท์ : 0 2283 5931)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการ
กาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 15:00 น.
(มีพกั เทีย่ ง)
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ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
1) กำรเข้ำร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิ จระบบหรือเครือข่ำยอิ เล็กทรอนิ กส์
สำหรับธุรกรรมสิ นเชื่อระหว่ำงบุคคลกับบุคคล
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วันทาการ
ลำดับ
ขัน้ ตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รบั ผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1 วัน
ฝา่ ยเทคโนโลยี
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิ จำรณำ/ลงนำม
29 วัน
ฝา่ ยเทคโนโลยี
ทางการเงิน
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการ
ทราบข้อเท็จจริง หรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอส่ง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม
หมำยเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจาณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมือ่
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 2.1 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผูอ้ อกเอกสาร
1) หนังสือขออนุ ญาตเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อ
ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล พร้อมเอกสารทีก่ าหนดในแบบยืน่
ขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบดังกล่าว และกรณีเป็นผูร้ บั มอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน ต้องมีเอกสารแสดงการมอบอานาจทีถ่ ูกต้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
2) เอกสำรอื่นที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรยื่นขออนุญำตประกอบธุรกิ จระบบหรือเครือข่ำยอิ เล็กทรอนิ กส์สำหรับธุรกรรมสิ นเชื่อ
ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 60 วันทาการ
ลำดับ
ขัน้ ตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รบั ผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1 วัน
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
สถาบันการเงิน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
(หมายเหตุ:-)
2) กำรพิ จำรณำ/ลงนำม
29 วัน
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
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ลำดับ

3)

4)

ขัน้ ตอน
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการ
ทราบข้อเท็จจริง หรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอส่ง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา
3. ธปท. เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
4. มีหนังสือแจ้งผูย้ ่นื คาขอว่าส่งเรื่องให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังแล้ว
หมำยเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจผ่านขัน้ ตอนการเข้าร่วมทดสอบใน
Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล จนประสบความสาเร็จ และพร้อม
ให้บริการในวงกว้างในประเทศไทยแล้ว
กำรพิ จำรณำโดยหน่ วยงำนอื่น
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาคาขอตามความเห็น
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
หมำยเหตุ : ระยะเวลาการพิจารณาของสานักงานเศรษฐกิจ
การคลังรวม 30 วันทาการ นับจากได้รบั การเสนอ
ความเห็นจาก ธปท.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

10 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

20 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผูอ้ อกเอกสาร
1) หนังสือขออนุ ญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล พร้อมเอกสารที่
กาหนดในแบบยืน่ ขออนุญาตดังกล่าว และกรณีเป็นผูร้ บั มอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน ต้องมีเอกสารแสดงการมอบอานาจทีถ่ ูกต้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตรา
บริษทั
2) เอกสำรอื่นที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบยื่นคาขอเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

10

2)

แบบยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล
3) แบบรับรองคุณสมบัตกิ รรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ
4) แบบรับรองคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา)
5) แบบรับรองคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล)
หมำยเหตุ -

