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แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่ 

มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) 
 

 

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ 

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการให้บริการทางการเงิน หรือที่เรียกว่า Financial Technology (FinTech) โดย FinTech 
เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญและเข้ามาเติมเต็มการให้บริการทางการเงิน ซึ่ง เป็นเป้าหมายหลักที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายของ
ภาครัฐในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กล่าวคือ FinTech จะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและรวดเร็ว มีช่องทางการใช้บริการได้
อย่างทั่วถึง ด้วยราคาการให้บริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงิน 
ทั้งท่ีเป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสามารถน า FinTech มาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการท าธุรกิจ อันจะน าไปสู่
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ FinTech ยังช่วยให้ผู้ให้บริการ
ทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูล (Big Data) ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอบริการทางการเงิน 
ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม  

ด้วยการให้บริการทางการเงินเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและส่งผลต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงินโดยรวม จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
เข้มงวด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและเพ่ิมต้นทุนในการน า FinTech มาให้บริการทางการเงิน ดังนั้น เพ่ือลด
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งสถาบัน
การเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การให้บริการทางการเงิน สามารถสมัครเข้าทดสอบนวัตกรรม หรือการให้บริการภายใต้ขอบเขตที่
ก าหนดใน Regulatory Sandbox โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทาง
การเงิน (2) มีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภคเป็นส าคัญ และ (3) จ ากัด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
และต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ FinTech สามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 

นอกจาก Regulatory Sandbox ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยตรงแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech ในระยะเริ่มต้น (FinTech 
Startups) เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย (Community) เช่น สมาคมฟินเทคประเทศไทย เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการประสานงานและสร้างความเข้าใจระหว่างสถาบันการเงิน FinTech Startups กับผู้ก ากับดูแล 
และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าร่วม Regulatory Sandbox 
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2. ขอบเขตการใชแ้นวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้กับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่
ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Bank) รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ FinTech 
(FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยี (Technology Firms) ที่ประสงค์จะเสนอ
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมหรือบริการทางการเงินที่น าเทคโนโลยีใหมม่าใช้ 

3. เนื้อหา 

3.1  แนวทางการเข้าร่วม Regulatory Sandbox 

       3.1.1 วัตถุประสงค์ 

    ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลภายใต้ Regulatory 
Sandbox เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สมัครที่สนใจน าเทคโนโลยีใหมม่าใช้พัฒนา หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน หรือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยผู้สมัครทีย่ังไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมทางการเงินที่พัฒนาขึ้นใหม่มีความเหมาะสมหรือ
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงหรือไม่ และการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติ
ได้ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนหรือไม่ สามารถขอทดสอบนวัตกรรม
ดังกล่าว ภายในพ้ืนที่หรือสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จ ากัด ซ่ึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยน าหลักการของ Regulatory Sandbox มาใช้ โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังนี้ 

 (1)  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ทางการเงิน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการให้บริการทางการเงิน 

 (2)  สนับสนุนให้เกิดการทดสอบเกี่ยวกับ FinTech มากขึ้นในสภาพแวดล้อม
ของการใช้งานจริง โดยให้บริการกับผู้บริโภคจริง เพ่ือลดเวลาในการน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด และ
เพ่ิมโอกาสที่นวัตกรรมนั้น ๆ จะสามารถให้บริการได้ในวงกว้าง 

 (3)  จ ากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อ
ผู้บริโภคและระบบการเงินโดยรวม 

 (4)  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้สมัคร และธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือน าไปพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลที่เหมาะสม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ต่อไป 

 3.1.2 หลักการ 

    การน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ทีท่ันสมัย หรือการน า
เทคโนโลยีใหม่มาให้บริการแก่ผู้บริโภคในระยะเริ่มต้น อาจมีโอกาสไม่ประสบความส าเร็จ เช่น 
ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เกิดความเสี่ยง หรือความเสียหายต่อผู้บริโภคและผู้ให้บริการ
ทางการเงินได ้หรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของทางการอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระบบการเงิน  
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    ดังนั้น เพ่ือสนับสนนุให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมใน Regulatory Sandbox 
เพ่ือเสนอนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหมม่าสนับสนุนการให้บริการทางการเงินแกผู่้บริโภคได ้ภายใต้
สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจจริงที่จ ากัดขอบเขต กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่วงเวลาในการ
ทดสอบ เพ่ือจ ากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาการก ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ าเป็นแล้วแต่กรณี  

    อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงก าหนดให้ผู้สมัครต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ส าคัญเป็นอย่างน้อย ดังนี้  

(1)  ธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) ของกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ (เอกสารแนบ 1) 

(2)  การรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า 

(3)  การจัดการดูแลเงินหรือสินทรัพย์ของลูกค้า 

(4)  การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (Security) 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล ( Integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน 
(Availability)  

 (5)  การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 3.1.3 กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัคร 

 (1)  สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน 
หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Bank)  

  (2)  ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความช านาญ
ด้านเทคโนโลยี (Technology Firms) ที่ประสงค์จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินตาม
ข้อ 3.1.4 โดยมีการน าเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ ทั้งกรณีร่วมกับสถาบันการเงิน หรือ 
Non-Bank หรือสมัครเองโดยตรงก็ได้ 

3.1.4 ประเภทของธุรกรรมทางการเงิน และนวัตกรรมใน Regulatory Sandbox 

 ประเภทของธุรกรรมทางการเงินและนวัตกรรมทีผู่้สมัครสามารถน ามา
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการก ากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ 

 (1)  ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน  

(2)  ธุรกรรมการช าระเงิน 

(3)  ธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกรรมตามข้อ 3.1.4 (1) และ 3.1.4 (2)  

(4)  ธุรกรรมทางการเงินอ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบ 
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      3.2  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ใน Regulatory Sandbox 

  3.2.1 คุณสมบัติ 

(1)  ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีทรัพยากร
ด้านเงินทุนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอ เพ่ือรองรับการให้บริการ
หรือผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  

(2)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้สมัครต้องมี
ธรรมาภิบาล และมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตลอดการเข้ารว่มโครงการ 
ตามเอกสารแนบ 1 

(3)  หากผู้สมัครประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบ  
จดทะเบียน หรือขอใบอนุญาตก่อนการประกอบธุรกิจ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 

(4)  ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินตามข้อ 3.1.4 ที่ต้องการน ามาทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ต้องเป็นนวัตกรรมทีน่ าเทคโนโลยีใหมม่าใช้ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมี 
หรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่น าเสนออยู่แล้วในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรม
ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีอยู่เดิม   

(5)  ผู้สมัครมีความจ าเป็นต้องใช้ Regulatory Sandbox ในการทดสอบ
นวัตกรรม และมีความประสงค์ต้องการน านวัตกรรมนี้ มาเสนอให้ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้ในวง
กว้างหลังจากผ่านการทดสอบใน Regulatory Sandbox แล้ว 

(6)  ผู้สมัครต้องมีการศึกษาหรือมีผลงานการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของ
นวัตกรรมที่ต้องการทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้ว รวมถึงการศึกษาท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่เก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอข้อจ ากัดหรืออุปสรรคของหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการพิจารณาให้ความยืดหยุ่น และต้องมีการศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบนวัตกรรมนั้น 
โดยผู้สมัครอาจใช้ผลการประเมินหรือผลการศึกษาจากบุคคลอื่นก็ได้ 

3.2.2 การด าเนินการระหว่างอยู่ใน Regulatory Sandbox  

  (1)  ผู้สมัครต้องมีมาตรการดูแลคุ้มครองผู้บริโภค โดยค านึงถึงสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 4 ประการ คือ (1.1) ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ
ในการพิจารณาตัดสินใจ (1.2) ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้ตามความต้องการ 
(1.3) เมื่อผู้บริโภคประสบปัญหา หรือต้องการร้องเรียน ผู้สมัครต้องมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และ
มาตรการด าเนินการเพ่ือบรรเทาหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และ (1.4) หากตรวจสอบพบว่า 
ไม่ใช่ความผิดของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถได้รับค่าชดเชยพอสมควรแก่เหตุ  

  (2)  ผู้สมัครต้องมีกระบวนการก ากับและควบคุมการด าเนินงาน มีระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) รวมทั้งต้องมีกระบวนการ
จัดการดูแลเงินและทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนต้องรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า 
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       กรณีท่ีผู้สมัครเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในระหว่างที่อยู่ใน Regulatory Sandbox ให้ผู้สมัครแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ล่วงหน้า พร้อมชี้แจงเหตุผล 

  (3)  ผู้สมัครต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอสอดคล้องกับ
ลักษณะของการให้บริการ รวมถึงการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นการทดสอบใน Regulatory 
Sandbox พร้อมทั้งชี้แจงข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างที่อยู่ในช่วงทดสอบ 

  (4)  ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

  (5)  ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานผลการทดสอบ ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัด ข้อมูลทาง
สถิต ิข้อมูลความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบงาน หรือการเกิดทุจริต และข้อร้องเรียนที่
ได้รับจากผู้บริโภค และมาตรการด าเนินการเพ่ือจ ากัดความเสี่ยง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ตามรูปแบบและระยะเวลา หรือความถี่ท่ีตกลงร่วมกัน ทั้งในระหว่าง
การทดสอบและหลังการทดสอบเสร็จสิ้น  

 3.2.3 ระยะเวลาการทดสอบใน Regulatory Sandbox    

  ระยะเวลาการทดสอบให้เป็นไปตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในแผนการทดสอบ 
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบแล้ว 

  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้ 
โดยผู้สมัครต้องยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนถึงวันครบ
ก าหนดระยะเวลาของ Regulatory Sandbox พร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอผ่อนผัน 

  ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox ก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน หากเห็นว่านวัตกรรมดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า หรืออาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินในวงกว้าง 

  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการทดสอบ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบใน Regulatory Sandbox ก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกันตามวรรคสาม 
ผู้สมัครต้องออกจาก Regulatory Sandbox ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.2.4 แล้วแต่กรณี 

3.2.4 การออกจาก Regulatory Sandbox  

ผู้สมัครจะออกจาก Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไป 

(1)  ผู้สมัครประสบความส าเร็จ และพร้อมให้บริการในวงกว้างใน
ประเทศไทย โดยผู้สมัครสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 

   (1.1)  ผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนการทดสอบที่เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และ 

   (1.2)  ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตามปกติ 
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   (2)  ผู้สมัครไม่ประสบความส าเร็จในการทดสอบ และต้องยุติการให้บริการ 
โดยผลลัพธ์จากการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการทดสอบที่เสนอต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 (3)  ผู้สมัครพบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ด าเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไม่สามารถปรับปรุงได้ 

 (4)  ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ในระหว่างการอยู่ใน Regulatory Sandbox 

 (5)  ผู้สมัครแจ้งความจ านงที่จะออกจาก Regulatory Sandbox เอง  

 3.2.5 ผลการออกจาก Regulatory Sandbox  

  (1)  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยพิจารณา
ยืดหยุ่นให้ถือว่าสิ้นสุด 

  (2)  กรณีที่ผู้สมัครออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox ตาม
ข้อ 3.2.4 (1) ผู้สมัครจะต้องยื่นขออนุญาตเสนอการให้บริการหรือน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบ
ดังกล่าว ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามกรอบกฎหมายก าหนด  

  (3)  กรณีที่ผู้สมัครออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox ตาม
ข้อ 3.2.4 (2) – 3.2.4 (5) ผู้สมัครต้องด าเนินการ ดังนี้  

 (3.1)  หยุดการน าเสนอหรือให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายใหม่ 
และหยุดการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้ารายเดิมนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในสัญญาเดิม 

 (3.2)  แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ผู้สมัครจะยุติการให้บริการ และต้อง
ค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค 4 ประการข้างต้น ตลอดจนต้องปฏบิัติตามแผนรองรับที่ได้เสนอไวก้ับธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 (3.3)  รายงานผลการด าเนินการตามข้อ 3.2.5 (3.1) -3.2.5 (3.2) 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ เช่น ปริมาณ
ธุรกรรมคงเหลือ จ านวนเงินที่ชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค (ถ้ามี)  

3.3  ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา 

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือขอเข้าร่วมใน Regulatory 
Sandbox โดยผู้สมัครต้องเสนอแผนการทดสอบ กระบวนการ ขั้นตอน และสภาพแวดล้อมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทดสอบ เพ่ือจ ากัดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น จ านวน 
ประเภท หรือกลุ่มของผู้บริโภค และระยะเวลาการทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็นของแต่ละธุรกรรม ซึ่งควรมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ให้ผู้บริโภคใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ และมีกระบวนการดูแลผู้บริโภคท่ีเหมาะสม รวมทั้งการรักษา
ความลับของผู้บริโภค โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีความเห็นต่อแผนการทดสอบเพ่ิมเติมได้ 

ผู้สมัครต้องมีแผนรองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และแผนการ
ด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน ทั้งในกรณีที่สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการได้ เป็น
การทั่วไป และในกรณีท่ีผู้สมัครต้องยุติการให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลและการสื่อสารกับลูกค้า 
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ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้าร่วมใน Regulatory Sandbox และเอกสารประกอบ
ตามที่ปรากฎ ตามเอกสารแนบ 2 มายังธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วันท าการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับใบสมัคร
และเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามท่ีก าหนด  

3.4  แนวทางการสนับสนุน FinTech Startups ผ่าน Community 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ FinTech Startups ที่อาจต้องการประสบการณ์
และการสนับสนุนเกี่ยวกับความรู้ด้านหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเพ่ิมเติม รวมทั้งการสนับสนุนด้าน
แหล่งเงินทุน และต้องการระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนขอรับใบอนุญาต หรือก่อนสมัครเข้า 
Regulatory Sandbox เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Community เช่น สมาคมฟินเทคประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้บ่มเพาะ 
ผู้ให้บริการด้านการเงิน และผู้ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ก ากับดูแลและผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งรวมทั้ง 
FinTech Firms 

4. วันเริ่มต้นใช้แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  



  

เอกสารแนบ 1 

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 

กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบ
นวัตกรรมทางการเงินใน Regulatory Sandbox ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.  ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต 

 (1)  มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

 (2)  ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่เข้าไปร่วมหรือเก่ียวข้องในการ
ตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ตนมีส่วนได้เสีย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest)  

 (3)  ไม่มีหรือไม่เคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือด าเนินการผิดกฎหมาย หรือเป็น
การหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน 

 (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระท าโดยทุจริต 

 (5)  ไม่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งในและต่างประเทศกล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือก าลังถูกด าเนินคดี ในความผิด
ฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน 

 (6)  ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจจัดการของกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 (7)  ไม่เคยด าเนินการผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

 2.  ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

  (1)  ทุ่มเท มีความสามารถและประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยพึงมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ 

  (2)  ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยในความเหมาะสม ความสามารถ และประสิทธภิาพ
ในการตัดสินใจของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร 

 3.  ด้านสถานะทางการเงิน 

  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วมากกว่า 5 ปี  
  



 

เอกสารแนบ 2 

ใบสมัครเข้าร่วมใน Regulatory Sandbox 

         

           วันที่………เดือน…………….พ.ศ........... 

รายละเอียดของผู้สมัคร 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 

 สถาบันการเงิน 
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย  

(Non – Bank) (โปรดระบุ..................................) 
 FinTech Firm 
 อ่ืน ๆ (เช่น ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยี (Technology firm) โปรดระบุ............................ 

ชื่อบริษัท / นิติบุคคล  
ชื่อ-นามสกุล ของผู้มีอ านาจในการจัดการ (เช่น กรรมการผู้จัดการ)  
ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  
Website URL  
ประเภทธุรกิจหลักของบริษัท / นิติบุคคล  
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน  
ประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการทางการเงิน  

 

ประสบการณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น  
- การเข้าโครงการ Accelerator, Incubator  
- การเข้า Pitching ในงาน Event ต่างๆ     
- การรับรางวัล โปรดระบุ 

 

สมาชิกในเครือข่าย เช่น สมาคมฟินเทคประเทศไทย   
ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สัญชาติ และสัดส่วนการถือหุ้น  
ที่มาแหล่งเงินทุนที่จะน ามาใช้ในการทดสอบ  
ชื่อผู้ประสานงาน / โทรศัพท์ / E-mail / โทรสาร  
ข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น (ถ้ามี)   

  



  

  

รายละเอียดของนวัตกรรรมที่จะขอเข้าทดสอบ 
กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะขอเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
1. ชื่อของนวัตกรรรม  
2. ประเภทธุรกรรมของนวัตกรรม เช่น การกู้ยืม หรือการช าระเงิน  
3. รายละเอียดและลักษณะของนวัตกรรรม 

พร้อมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่มีอยู่แล้ว 

 

4. รายละเอียดการรว่มมือกับสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank (ถ้ามี)  
5. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ 

พร้อมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับเทคโนโลยีที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

6. ต้นทุนประมาณการที่ใช้ในการทดลอง 
6.1 ต้นทุนด้าน Technology 
6.2 อ่ืน ๆ 

 

7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
7.1  ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 

 7.2  ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
 7.3  ประโยชน์ต่อระบบการเงิน หรือต่อประเทศ 

 

8. เหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าร่วม Regulatory Sandbox เช่น 
ต้องการผ่อนผันหลักเกณฑ์การก ากับดูแลบางเรื่อง   

 

9. ผลการทดสอบนวัตกรรมที่ผ่านมา หรือผลการวิจัย  
หรือการประเมิน/การศึกษาของบุคคลอ่ืน 

 

10. ขอบเขตการทดสอบ เช่น 
10.1  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
        (ประเภทลูกค้า ธุรกิจของลูกค้า หรือจ านวนลูกค้าที่เกี่ยวข้อง) 
10.2  ปริมาณธุรกรรม (จ านวนธุรกรรม หรือมูลค่าธุรกรรมรวม) 
10.3  ช่วงระยะเวลาทดสอบใน Regulatory Sandbox 
        (วันที่เริ่ม – วันสิ้นสุดการทดสอบ)  
10.4  อื่น ๆ 

 

11. กระบวนการควบคุมภายในหรือระบบการควบคุมเพ่ือให้ปฏิบัติได้
ตามขอบเขตการทดสอบที่ก าหนดไว้ 

 

12. ผลลัพธ์หรือเป้าหมายของการทดสอบและตัวชี้วัด  
13. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางบริหารความเสี่ยง  
14. การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สมัครได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล โปรดระบุรายละเอียดของมาตรฐานพร้อมทั้ง
ชี้แจงขอบเขตที่ได้รับการรับรอง   

 

15. มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค  
15.1  การเปิดเผยข้อมูล ช่องทางสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน 

และการชดเชยความเสียหาย 
15.2  กระบวนการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า 

 



 

 

 

 

เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยี ใหม่มา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) แล้ว ผู้สมัครตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทาง 
การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  
(Regulatory Sandbox) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

       (ลงชื่อ / ประทับตรานิติบุคคล) 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วม Regulatory Sandbox เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน 1 ชุด 
  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด 
  ส าเนาข้อบังคับบริษัท 1 ชุด 
  ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 ชุด 
  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด 1 ชุด 
  ผังโครงสร้างองค์กร (โดยให้ระบุรายชื่อและรูปภาพกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้มี

อ านาจลงนาม ในโครงสร้างองค์กรด้วย) 
  เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่ ส าเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่) 

หรืองบการเงินของบริษัทที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีปีล่าสุด (กรณีบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจอยู่แล้ว)  

 

รายละเอียดของนวัตกรรรมที่จะขอเข้าทดสอบ 
16. แผนกลยุทธ์ หรือ Roadmap ส าหรับการให้บริการในวงกว้าง

ภายหลังออกจาก Regulatory Sandbox  
 

17. แผนการรองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และ
แผนการในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Exit and Transition Policy)  

 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งท่ีอยากขอความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการขอผ่อนผัน 

พร้อมระบุเหตุผล 
 

 การสนับสนุนในด้านอ่ืน ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย   

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
 
 


