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แนวปฏิบัตธินาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีน าเทคโนโลยีใหม่ 

มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) 
 

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ 

ปัจจุบันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Financial 
Technology หรือ FinTech) เข้ามามบีทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและผูป้ระกอบ
ธุรกจิที่ไม่ใช่สถาบันการเงนิ  ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินทีห่ลากหลาย ตรงความตอ้งการ และมีช่องทาง
การใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าบรกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้้ใหบ้ริการ
ทางการเงินสามารถน า FinTech มาปรบัปรงุกระบวนการด าเนินงานและการให้บริการให้มีประสทิธิภาพ
มากข้ึน ลดต้นทุนการท าธุรกจิ อันจะน าไปสู่การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ด ีการน าเทคโนโลยีมาใช้และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ ซึง่ตอ้งมกีารก ากบัดูแลทีเ่หมาะสมควบคู่กัน 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ เรื่อง 
แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพฒันานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหมม่าสนบัสนนุการใหบ้รกิารทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ใหบ้รกิารทางการเงินทัง้สถาบันการเงิน และผูป้ระกอบธุรกิจ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสามารถน าเสนอบริการทางการเงินภายในพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมของ
การประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จ ากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ยืดหยุ่น 
โดย Regulatory Sandbox มีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทาง
การเงิน (2) มีแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภคเป็นส าคัญ และ 
(3) ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อส่งเสริมให้ FinTech ไทย พัฒนาและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความน่าเช่ือถือและไดร้ับการยอมรับจากผู้บริโภค  

จากการด าเนินการมาระยะหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้น าประสบการณ์จาก Regulatory 
Sandbox รวมทั้งการรบัฟงัความคิดเห็นจากผู้ใหบ้รกิารทางการเงินที่เกีย่วข้อง ทั้งทีเ่ป็นสถาบันการเงิน
และไม่ใช่สถาบันการเงิน มาปรับปรุงพัฒนาแนวทางของ Regulatory Sandbox ให้ชัดเจน ยืดหยุ่น
และคล่องตัวมากข้ึน เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และลดระยะเวลาการออกสู่ตลาด (time to market) 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อทดสอบ
นวัตกรรมทางการเงินที่ไมเ่ข้าข่ายทีจ่ะพฒันาเปน็โครงสร้างพืน้ฐานหรอืมาตรฐานกลาง หรอืไมเ่ข้าข่าย
ที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลก าหนดให้ต้องทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามพัฒนาการของนวัตกรรม FinTech 
อย่างต่อเนื่อง  
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2. ขอบเขตการใชแ้นวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัตฉิบับนี้ให้ใช้กับผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Banks) รวมถึง 
ผู้ประกอบธุรกจิ FinTech (FinTech Firms) หรอืผู้ทีม่ีความช านาญด้านเทคโนโลยี (Technology 
Firms) ที่ประสงค์จะเสนอบริการทางการเงินที่น านวัตกรรม FinTech มาใช้ 

3. ประกาศท่ียกเลิก 

แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

4. เน้ือหา 

4.1  นิยาม 

 ในแนวปฏิบัติฉบับนี ้

 “Regulatory Sandbox” หมายความว่า การทดสอบบริการทางการเงินที่น า
นวัตกรรม FinTech มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จ ากัด 
โดยการทดสอบอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 “Own Sandbox” หมายความว่า การทดสอบบริการทางการเงินที่น านวัตกรรม 
FinTech มาใช้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการประกอบธุรกจิและการใหบ้รกิารที่จ ากัด โดยการทดสอบ
อยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการทางการเงินเอง ภายใต้กรอบการบรหิารความเสี่ยงและการดูแลลูกค้า
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือบริการทางการเงินประเภทนั้น ๆ 

 “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” หมายความว่า  

 (1)  ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผูจ้ัดการ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึง่มีต าแหนง่เทียบเทา่ที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

 (2)  บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัทท าสัญญาให้มอี านาจในการบรหิารงาน
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

 (3)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จดัการหรือกรรมการ 
หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือ
การด าเนินงานของสถาบันการเงินหรอืบริษัท 

4.2  วัตถุประสงค์ของ Regulatory Sandbox 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลภายใต ้Regulatory Sandbox 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่สนใจน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม  
เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานของธุรกิจให้มีประสทิธิภาพ
มากขึ้น สามารถทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ดังกล่าว ภายใต้สภาพแวดล้อม
ของการประกอบธุรกจิและการใหบ้รกิารที่จ ากัด โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังนี้ 
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 4.2.1  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน 
เพื่อเพิ่มทางเลอืกใหก้ับผู้ใช้บริการ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงนิของประชาชน เพิ่มประสทิธิภาพ 
และลดต้นทุนการให้บริการทางการเงิน 

 4.2.2  สนบัสนุนให้เกิดการทดสอบเกี่ยวกับ FinTech มากข้ึนในสภาพแวดล้อมของ
การใช้งานจริง เพื่อลดเวลาในการน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด และเพิ่มโอกาสที่นวัตกรรมนั้น ๆ จะสามารถ
ให้บรกิารได้ในวงกว้าง 

 4.2.3  จ ากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อผู้บริโภค
และระบบการเงินโดยรวม 

 4.2.4  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมทดสอบ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อน าไปพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแล 
ที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระยะตอ่ไป 

4.3  หลักการของ Regulatory Sandbox  

 ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทดสอบ
บริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของ
การประกอบธุรกจิและการให้บริการที่จ ากัดขอบเขต เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ านวนลูกค้า ปรมิาณ
ธุรกรรม ระยะเวลาในการทดสอบ โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ทางการเงิน (2) มีแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 
และ (3) ดูแลความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ เพือ่สง่เสริมให้ FinTech ไทย พฒันาและเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน มีความน่าเช่ือถือและได้รบัการยอมรบัจากผู้บริโภค โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและจ าเป็นแล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยยงัคงก าหนดใหผู้้เข้าร่วมทดสอบต้องถือปฏิบัตติาม
หลักเกณฑท์ี่มผีลต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ทีส่ าคัญ คือ 

4.3.1  ธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) ของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ  

4.3.2  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม 
(1) การดูแลรกัษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมลู (Confidentiality) (2) ความถูกต้องเช่ือถือได้
ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) และ (3) ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Availability) 
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 

4.3.3  การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า 

4.3.4  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงู 

 

  



- 4 - 

 

4.4  ลักษณะของบรกิารทางการเงินท่ีเขา้ทดสอบใน Regulatory Sandbox  

 บริการทางการเงินทีท่ดสอบใน Regulatory Sandbox ต้องมีลกัษณะดังนี้  

4.4.1 อยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  

4.4.2 เป็นบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 
ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมี หรือไมเ่หมือนกบัผลิตภัณฑห์รือบริการทางการเงินที่น าเสนออยูแ่ล้วใน
ประเทศไทย หรอืเปน็นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการที่มีอยูเ่ดิม 

 4.4.3 ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

  (1) เป็นบริการทางการเงินทีจ่ะพฒันาไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือ
มาตรฐานกลางส าหรับภาคการเงินไทยที่ผู้ให้บริการทางการเงินจ าเป็นต้องทดสอบร่วมกัน หรือ 

   (2) มีกฎหมายหรอืหลักเกณฑ์การก ากับดูแลทีเ่กี่ยวข้องก าหนดให้เข้า
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย   

   ทั้งนี้ หากเป็นกรณีนอกเหนอืจาก 4.4.3 (1) และ 4.4.3 (2) และผูใ้หบ้รกิาร
ทางการเงินมีความประสงค์เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ให้หารือธนาคารแหง่ประเทศไทย
เป็นรายกรณี 

4.5  ผู้เข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ได้แก่ 

 4.5.1  สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกจิทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงินทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Banks)  

 4.5.2  ผู้ประกอบธุรกจิ FinTech (FinTech Firms) หรือผูท้ี่มีความช านาญด้าน
เทคโนโลยี (Technology Firms) ที่ประสงค์จะทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech  
ตามข้อ 4.4 โดยเข้าร่วมทดสอบเองโดยตรง หรือร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน  

4.6  การเขา้ร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox 

 4.6.1  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทดสอบ 

ผู้เข้าร่วมทดสอบตามข้อ 4.5 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
หลักเกณฑก์ารก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องศึกษาหรือมีผลงานการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้
ของบรกิารทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่ต้องการทดสอบมาในระดบัหนึ่งแล้ว และต้องศึกษา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech นั้น โดยอาจใช้ผล
การประเมินหรือผลการศึกษาที่อ้างอิงจากการศึกษาขององค์กรอื่นที่น่าเช่ือถือได ้
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4.6.2  การสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox 

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech 
ที่น าเทคโนโลยใีหมม่าใช้ ซึ่งมีคณุสมบัติตามขอ้ 4.6.1 สามารถยื่นใบสมัครตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
เพือ่ขอเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox โดยผูป้ระสงค์จะเข้าร่วมทดสอบตอ้งเสนอแผนการ
ทดสอบ กระบวนการ ข้ันตอน และสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทดสอบ 
เพื่อจ ากัดความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่ผู้บรโิภค เช่น จ านวนหรอืกลุม่ของผูบ้ริโภค และระยะเวลา
การทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามความเหมาะสมของแตล่ะธุรกรรมหรือเทคโนโลยี ซึง่ควรมี
ระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี นอกจากนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบต้องมแีผนรองรบัการออกจาก Regulatory 
Sandbox และแผนการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน รวมถงึต้องเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอให้
ผู้บรโิภคใช้ในการพจิารณาตัดสินใจ และมีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจมีความเห็นต่อแผนการทดสอบเพิม่เติมได ้

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox มายังธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยต้องช้ีแจงข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 

(1)  รายละเอียดบริการทางการเงินที่จะทดสอบ รวมถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (business model) 

(2)  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดสอบ 

(3)  ขอบเขตการทดสอบ เช่น จ านวน ประเภท หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
และระยะเวลาในการทดสอบ 

(4)  เป้าหมายในการทดสอบ และตัวช้ีวัดความส าเร็จในการทดสอบ 
(Key Success Indicators) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเทคโนโลยี ด้าน business model 
ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมทดสอบอาจพิจารณา
ปรับปรงุตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการทดสอบตามความเหมาะสมของช่วงเวลาการทดสอบ สถานการณ์ 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องต่าง ๆ ในระหว่างการทดสอบ เพื่อใหก้ารทดสอบ
บริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech มีความยืดหยุ่นได้ตามสมควร  

(5)  ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางบริหารความเสี่ยง 

(6)  มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 

(7)  แผนรองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และแผนการด าเนนิงาน
ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน  

(7.1)  แผนการและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อใหบ้ริการในวงกว้าง 
(7.2)  แผนการรองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และ

แผนการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในกรณีที่การทดสอบไม่ประสบความส าเร็จและผู้เข้าร่วมทดสอบต้อง
ยุติการให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลและการสื่อสารกับลูกค้า 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะแจ้งผลการพจิารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่ก าหนด 
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4.7  การด าเนินการระหว่างทดสอบใน Regulatory Sandbox 

4.7.1  ผูเ้ข้าร่วมทดสอบต้องมีมาตรการดูแลคุ้มครองผูบ้รโิภค โดยค านึงถึงสทิธิของ
ผู้บริโภคอย่างน้อยใน 4 ประการ คือ (1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) 
(2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ (right to choose) (3) สิทธิทีจ่ะ
เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) และ (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชย
หากเกิดความเสียหาย (right to redress) 

4.7.2  ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องมีกระบวนการก ากบัและควบคุมการด าเนินงานให้
เปน็ไปตามกรอบการทดสอบทีก่ าหนด มรีะบบการบรหิารจัดการความเสี่ยงทีเ่พียงพอ ซึง่ครอบคลมุถึง
การบรหิารจัดการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk) ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech 
ที่ทดสอบ รวมทั้งต้องมีกระบวนการรักษาความลบัและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า 

4.7.3  ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องเปิดเผยข้อมลูที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอสอดคล้องกับ
ลักษณะของการใหบ้รกิาร รวมถึงการแจ้งให้ผูบ้ริโภคทราบว่าเป็นการทดสอบใน Regulatory Sandbox 
พร้อมทั้งช้ีแจงข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างที่อยู่ในช่วงทดสอบ 

4.7.4  ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่า
ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

4.7.5  ผูเ้ข้าร่วมทดสอบต้องมีกระบวนการตดิตามความคืบหน้าในการทดสอบ และ
ผลการทดสอบ ซึ่งรวมถงึตัวช้ีวัดความส าเร็จในการทดสอบ ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดทีพ่บระหว่าง
ทดสอบ และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า รวมทั้งมาตรการด าเนินการเพื่อจ ากัดความเสี่ยง หรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว และรายงานให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบ ตามรปูแบบ และระยะเวลา หรอื
ความถ่ีที่ตกลงร่วมกัน 

4.7.6  กรณีผูเ้ข้าร่วมทดสอบประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทดสอบที่
ผู้เข้าร่วมทดสอบและธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงร่วมกันแล้ว เช่น ระยะเวลาการทดสอบ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ผูเ้ข้าร่วมทดสอบแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
พร้อมแจ้งเหตผุลและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ธนาคารแหง่ประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการให้ผูเ้ข้าร่วมทดสอบสิ้นสุด
การทดสอบใน Regulatory Sandbox ก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกนั หากเห็นว่าบรกิารทางการเงนิ
หรอืนวัตกรรม FinTech ดังกล่าวมผีลกระทบตอ่สิทธิของลกูค้า หรืออาจสง่ผลกระทบใหเ้กิดความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการเงิน 
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4.8  การออกจาก Regulatory Sandbox 

4.8.1 ผู้เข้าร่วมทดสอบจะออกจาก Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไปนี ้

(1)  กรณีการทดสอบประสบความส าเร็จ และผู้เขา้ร่วมทดสอบพร้อม
ให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย โดยผูเ้ข้าร่วมทดสอบสามารถปฏิบัติไดต้ามเงือ่นไข ต่อไปนี ้

(1.1)  ผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายในการทดสอบและตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการทดสอบที่ก าหนด ซึ่งผูเ้ข้าร่วมทดสอบและธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ตกลงร่วมกนั และ 

(1.2)  ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2)  กรณีการทดสอบไม่ประสบความส าเร็จ และผู้เขา้ร่วมทดสอบต้องยุติ
การให้บริการ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(2.1)  ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการทดสอบและตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการทดสอบทีก่ าหนด ซึ่งผูเ้ข้าร่วมทดสอบและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกัน 

(2.2)  พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพรอ่งจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ด าเนินงาน หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และไม่สามารถปรับปรงุได ้

(2.3)  ผู้เข้าร่วมทดสอบไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ตกลงร่วมกันกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยในระหว่างการอยู่ใน Regulatory Sandbox 

(2.4)  ผู้เข้าร่วมทดสอบแจ้งความจ านงที่จะยุติการทดสอบใน Regulatory 
Sandbox เอง  

4.8.2  เมื่อผู้เข้าร่วมทดสอบจะออกจาก Regulatory Sandbox ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(1)  กรณีทีผู่เ้ข้าร่วมทดสอบออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox 
ที่การทดสอบประสบความส าเร็จตามข้อ 4.8.1 (1) ผู้เข้าร่วมทดสอบจะต้องแจง้หรอืขออนุญาตเสนอ
การใหบ้รกิารหรอืน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
กรอบกฎหมายก าหนด โดยหลักเกณฑก์ารก ากบัดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยพจิารณายืดหยุ่น
ให้ถือว่าสิ้นสุด 

(2)  กรณีทีผู่้เข้าร่วมทดสอบออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox 
ที่การทดสอบไม่ประสบความส าเร็จตามข้อ 4.8.1 (2) ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องด าเนินการ ดงันี้  

(2.1)  หยุดการน าเสนอหรอืให้บริการทางการเงินแกลู่กค้ารายใหม่ และ
หยุดการให้บริการเพิ่มเติมแกลู่กค้ารายเดิมนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาเดิม 

(2.2)  แจ้งใหลู้กค้าทราบก่อนที่ผูเ้ข้าร่วมทดสอบจะยุติการให้บริการ 
และต้องค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค 4 ประการตามข้อ 4.7.1 ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแผนรองรับ
ตามข้อ 4.6.2 (7) ที่ได้เสนอไว้กับธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2.3)  รายงานผลการด าเนินการตามข้อ 4.8.2 (2.1) - 4.8.2 (2.2) 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้เข้าร่วมทดสอบยุติการทดสอบ 
เช่น ปริมาณธุรกรรมคงเหลือ จ านวนเงินที่ชดเชยความเสียหายให้แกผู่้บริโภค (ถ้ามี)  
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4.9  การทดสอบใน Own Sandbox 

กรณีที่ผู้ให้บริการทางการเงินประสงค์จะทดสอบบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech 
ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่มีลักษณะนอกเหนอืจากบรกิารทางการเงินที่เข้าทดสอบใน Regulatory 
Sandbox ตามที่ระบุในข้อ 4.4.3 ผู้ให้บริการทางการเงินควรทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม 
FinTech ดังกล่าวใน Own Sandbox ของผู้ให้บริการทางการเงิน  ทั้งนี ้หากผู้ให้บริการทางการเงิน
ประกอบธุรกจิทีม่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งใหท้ราบ จดทะเบียน หรือขอใบอนุญาตก่อนการประกอบ
ธุรกิจ ผู้ให้บริการทางการเงินจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 

4.9.1  ผู้ใหบ้รกิารทางการเงินทีป่ระสงค์จะทดสอบบรกิารทางการเงนิหรอืนวัตกรรม 
FinTech ใน Own Sandbox ต้องก าหนดกรอบนโยบาย Own Sandbox ซึ่งระบุแนวทางการพจิารณา
คุณสมบัติของโครงการที่จะทดสอบใน Own Sandbox การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ การดูแลลูกค้าระหว่างการทดสอบ การติดตามดูแลการทดสอบ 
และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการออกจาก Own Sandbox และให้บริการในวงกว้าง โดยกรอบ
นโยบาย Own Sandbox ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ใหบ้ริการทางการเงิน
หรือคณะกรรมการที่ได้รบัมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ผู้ใหบ้รกิารทางการเงินต้องแจง้กรอบนโยบาย Own Sandbox มายัง 
ฝ่ายเทคโนโลยทีางการเงิน สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มมีการทดสอบใน Own Sandbox ครั้งแรก และแจ้ง
การปรับปรงุกรอบนโยบาย Own Sandbox ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 15 วันก่อนกรอบนโยบาย Own 
Sandbox ที่ปรบัปรุงมผีลบงัคับใช้ 

4.9.2  ผู้ใหบ้รกิารทางการเงินตอ้งจดัให้มกีระบวนการภายในเพือ่รองรบัการทดสอบ
บรกิารทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox โดยเทยีบเคียงการด าเนินการระหว่าง
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามที่ระบุในข้อ 4.7.1 - 4.7.5 โดยอนุโลม 

4.9.3  ผู้ให้บริการทางการเงินพึงปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การดูแลลูกค้าตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน   

4.9.4  ผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดท ารายงานแผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech 
ใน Own Sandbox ประจ าปี ตามแบบรายงานท่ีก าหนดในเอกสารแนบ โดยแจ้งแผนการทดสอบ
ของปีถัดไป มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันสิ้นปีปัจจุบัน และแจ้ง
แผนการทดสอบที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันสิ้นไตรมาส  

 รวมทั้งให้แจ้งผลการทดสอบของแต่ละโครงการใน Own Sandbox 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกเดือน ภายใน 15 วันหลังจากวันสิ้นเดือน โดยรายงานผล
การทดสอบต้องมีขอ้มลู เช่น ผลการทดสอบตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ทีก่ าหนด แนวทางและการเตรยีม
ความพร้อมส าหรับการใหบ้รกิารในวงกว้าง และก าหนดระยะเวลาการออกจาก Own Sandbox  

5. วันเริ่มต้นใช้แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัตนิีใ้ห้ใช้ตั้งแตวั่นที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป



 

 

เอกสารแนบ 

ชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน.............................................. 
แผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox ปี.........… 

ปรับปรุง ณ สิ้นไตรมาส.......... 

ล าดับที่ Reference 
(ชื่อย่อ ธพ./
YYYY/NN) 

ชื่อโครงการ ลักษณะบริการ
ทางการเงินหรือ

นวัตกรรม 
FinTech  

ที่จะทดสอบ 

เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง 

ชื่อผู้ให้บริการ
ภายนอก  
(ถ้ามี) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบการทดสอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จใน
การทดสอบ1 กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวนลูกค้าที่
ร่วมทดสอบ 

ระยะเวลาทดสอบ 
(ตั้งแต่วันที่....ถึงวันที่....) 

ปัจจัยอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับ
นวัตกรรมที่ทดสอบ เช่น 

จ านวนธุรกรรมรวม, 
วงเงินธุรกรรมรวม, 
Maximum Loss 

1 BANK/2562/01          
2 BANK/2562/02          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
                                            
1 ตัวชี้วัดความส าเร็จในการทดสอบควรครอบคลุมประเด็น เช่น Business Model ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และการคุ้มครองผู้บริโภค 




