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แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ
ปัจจุบันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Financial
Technology หรือ FinTech) เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึง่ จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตรงความต้องการ และมีช่องทาง
การใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ให้บริการ
ทางการเงินสามารถนา FinTech มาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดต้นทุนการทาธุรกิจ อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี การนาเทคโนโลยีมาใช้และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ ซึ่งต้องมีการกากับดูแลที่เหมาะสมควบคู่กัน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ เรื่อง
แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน
(Regulatory Sandbox) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ไม่ใช่ส ถาบัน การเงิน สามารถนาเสนอบริการทางการเงินภายในพื้นที่หรือสภาพแวดล้ อมของ
การประกอบธุร กิจ และการให้ บ ริ การที่จากั ด ภายใต้กรอบหลั กเกณฑ์ก ารกากับ ดูแ ลที่ยืดหยุ่น
โดย Regulatory Sandbox มีหลั กการสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทาง
การเงิน (2) มีแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้บริโภคเป็นสาคัญ และ
(3) ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อส่งเสริมให้ FinTech ไทย พัฒนาและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
จากการดาเนินการมาระยะหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นาประสบการณ์จาก Regulatory
Sandbox รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน
และไม่ใช่สถาบันการเงิน มาปรับปรุงพัฒนาแนวทางของ Regulatory Sandbox ให้ชัดเจน ยืดหยุ่น
และคล่องตัวมากขึ้น เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และลดระยะเวลาการออกสู่ตลาด (time to market)
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อทดสอบ
นวัตกรรมทางการเงินที่ไม่เข้าข่ายที่จะพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือมาตรฐานกลาง หรือไม่เข้าข่าย
ที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลกาหนดให้ต้องทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามพัฒนาการของนวัตกรรม FinTech
อย่างต่อเนื่อง

-22. ขอบเขตการใช้แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้กับผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Banks) รวมถึง
ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยี (Technology
Firms) ที่ประสงค์จะเสนอบริการทางการเงินที่นานวัตกรรม FinTech มาใช้
3. ประกาศที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่นาเทคโนโลยี ใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
4. เนื้อหา
4.1 นิยาม
ในแนวปฏิบัติฉบับนี้
“Regulatory Sandbox” หมายความว่า การทดสอบบริการทางการเงินที่นา
นวัตกรรม FinTech มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จากัด
โดยการทดสอบอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
“Own Sandbox” หมายความว่า การทดสอบบริการทางการเงินที่นานวัตกรรม
FinTech มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จากัด โดยการทดสอบ
อยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการทางการเงินเอง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการดูแลลูกค้า
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือบริการทางการเงินประเภทนั้น ๆ
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัททาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงาน
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการ
หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือ
การดาเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท
4.2 วัตถุประสงค์ของ Regulatory Sandbox
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดแนวทางการกากับดูแลภายใต้ Regulatory Sandbox
เพื่อส่ งเสริมให้ผู้ ให้ บริ การทางการเงินที่สนใจนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ดังกล่าว ภายใต้สภาพแวดล้อม
ของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จากัด โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังนี้

-34.2.1 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ การให้บริการทางการเงิน
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการให้บริการทางการเงิน
4.2.2 สนับสนุนให้เกิดการทดสอบเกี่ยวกับ FinTech มากขึ้นในสภาพแวดล้อมของ
การใช้งานจริง เพื่อลดเวลาในการนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด และเพิ่มโอกาสที่นวัตกรรมนั้น ๆ จะสามารถ
ให้บริการได้ในวงกว้าง
4.2.3 จากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อผู้บริโภค
และระบบการเงินโดยรวม
4.2.4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมทดสอบ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนาไปพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแล
ที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระยะต่อไป
4.3 หลักการของ Regulatory Sandbox
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทดสอบ
บริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่นาเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ ภายใต้ สภาพแวดล้อมของ
การประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จากัดขอบเขต เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จานวนลูกค้า ปริมาณ
ธุรกรรม ระยะเวลาในการทดสอบ โดยมีหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ทางการเงิน (2) มีแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่ เหมาะสม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้บริโภคเป็นสาคัญ
และ (3) ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อส่งเสริมให้ FinTech ไทย พัฒนาและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
การกากับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและจาเป็นแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงกาหนดให้ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สาคัญ คือ
4.3.1 ธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) ของกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
4.3.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม
(1) การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (Confidentiality) (2) ความถูกต้องเชื่อถือได้
ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) และ (3) ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Availability)
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
4.3.3 การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
4.3.4 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

-44.4 ลักษณะของบริการทางการเงินทีเ่ ข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox
บริการทางการเงินที่ทดสอบใน Regulatory Sandbox ต้องมีลักษณะดังนี้
4.4.1 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
4.4.2 เป็นบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมี หรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่นาเสนออยู่แล้วใน
ประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการที่มีอยู่เดิม
4.4.3 ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) เป็นบริการทางการเงินที่จะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือ
มาตรฐานกลางสาหรับภาคการเงินไทยที่ผู้ให้บริการทางการเงินจาเป็นต้องทดสอบร่วมกัน หรือ
(2) มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนดให้เข้า
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีนอกเหนือจาก 4.4.3 (1) และ 4.4.3 (2) และผู้ให้บริการ
ทางการเงินมีความประสงค์เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นรายกรณี
4.5 ผู้เข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ได้แก่
4.5.1 สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (Non-Banks)
4.5.2 ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความชานาญด้าน
เทคโนโลยี (Technology Firms) ที่ประสงค์จะทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech
ตามข้อ 4.4 โดยเข้าร่วมทดสอบเองโดยตรง หรือร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน
4.6 การเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox
4.6.1 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทดสอบ
ผู้เข้าร่วมทดสอบตามข้อ 4.5 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องศึกษาหรือมีผลงานการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้
ของบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่ต้องการทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้ว และต้องศึกษา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech นั้น โดยอาจใช้ผล
การประเมินหรือผลการศึกษาทีอ่ ้างอิงจากการศึกษาขององค์กรอื่นทีน่ ่าเชื่อถือได้

-54.6.2 การสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech
ทีน่ าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึง่ มีคุณสมบัติตามข้อ 4.6.1 สามารถยื่นใบสมัครต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบต้องเสนอแผนการ
ทดสอบ กระบวนการ ขั้นตอน และสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทดสอบ
เพื่อจากัดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น จานวนหรือกลุ่มของผู้บริโภค และระยะเวลา
การทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งควรมี
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบต้องมีแผนรองรับการออกจาก Regulatory
Sandbox และแผนการดาเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอให้
ผู้บริโภคใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ และมีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจมีความเห็นต่อแผนการทดสอบเพิ่มเติมได้
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox มายังธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
(1) รายละเอียดบริการทางการเงิน ที่จะทดสอบ รวมถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และรูปแบบการดาเนิน ธุรกิจ (business model)
(2) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดสอบ
(3) ขอบเขตการทดสอบ เช่น จานวน ประเภท หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และระยะเวลาในการทดสอบ
(4) เป้าหมายในการทดสอบ และตัวชี้วัด ความสาเร็จในการทดสอบ
(Key Success Indicators) ซึ่งครอบคลุ มประเด็นด้านเทคโนโลยี ด้าน business model
ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมทดสอบอาจพิจารณา
ปรับปรุงตัวชี้วัดความสาเร็จในการทดสอบตามความเหมาะสมของช่วงเวลาการทดสอบ สถานการณ์
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระหว่างการทดสอบ เพื่อให้การทดสอบ
บริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech มีความยืดหยุ่นได้ตามสมควร
(5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางบริหารความเสี่ยง
(6) มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
(7) แผนรองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และแผนการดาเนินงาน
ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน
(7.1) แผนการและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการในวงกว้าง
(7.2) แผนการรองรับการออกจาก Regulatory Sandbox และ
แผนการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในกรณีที่การทดสอบไม่ประสบความสาเร็จและผู้เข้าร่วมทดสอบต้อง
ยุติการให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลและการสื่อสารกับลูกค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่กาหนด

-64.7 การดาเนินการระหว่างทดสอบใน Regulatory Sandbox
4.7.1 ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องมีมาตรการดูแลคุ้มครองผู้บริโภค โดยคานึงถึงสิทธิของ
ผู้บริโภคอย่างน้อยใน 4 ประการ คือ (1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed)
(2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ (right to choose) (3) สิทธิที่จะ
เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) และ (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชย
หากเกิดความเสียหาย (right to redress)
4.7.2 ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องมีกระบวนการกากับและควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบการทดสอบที่กาหนด มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึง
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน หรือนวัตกรรม FinTech
ที่ทดสอบ รวมทั้งต้องมี กระบวนการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
4.7.3 ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอสอดคล้องกับ
ลักษณะของการให้บริการ รวมถึงการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นการทดสอบใน Regulatory Sandbox
พร้อมทั้งชี้แจงข้อจากัดและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างที่อยู่ในช่วงทดสอบ
4.7.4 ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทาลายล้างสูง
4.7.5 ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องมีกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการทดสอบ และ
ผลการทดสอบ ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดความสาเร็จในการทดสอบ ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่พบระหว่าง
ทดสอบ และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า รวมทั้งมาตรการดาเนินการเพื่อจากัดความเสี่ยง หรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว และรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ตามรูปแบบ และระยะเวลา หรือ
ความถี่ที่ตกลงร่วมกัน
4.7.6 กรณีผู้เข้าร่วมทดสอบประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทดสอบที่
ผู้เข้าร่วมทดสอบและธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงร่วมกันแล้ว เช่น ระยะเวลาการทดสอบ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
พร้อมแจ้งเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการให้ผู้เข้าร่วมทดสอบสิ้นสุด
การทดสอบใน Regulatory Sandbox ก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน หากเห็นว่าบริการทางการเงิน
หรือนวัตกรรม FinTech ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้า หรืออาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยง
อย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการเงิน

-74.8 การออกจาก Regulatory Sandbox
4.8.1 ผู้เข้าร่วมทดสอบจะออกจาก Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีการทดสอบประสบความสาเร็จ และผู้เข้าร่วมทดสอบพร้อม
ให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
(1.1) ผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายในการทดสอบและตัวชี้วัด
ความสาเร็จในการทดสอบที่กาหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมทดสอบและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกัน และ
(1.2) ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) กรณีการทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ และผู้เข้าร่วมทดสอบต้องยุติ
การให้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
(2.1) ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการทดสอบและตัวชี้วัด
ความสาเร็จในการทดสอบที่กาหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมทดสอบและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกัน
(2.2) พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ดาเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถปรับปรุงได้
(2.3) ผู้เข้าร่วมทดสอบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยในระหว่างการอยู่ใน Regulatory Sandbox
(2.4) ผู้เข้าร่วมทดสอบแจ้งความจานงที่จะยุติการทดสอบใน Regulatory
Sandbox เอง
4.8.2 เมื่อผู้เข้าร่วมทดสอบจะออกจาก Regulatory Sandbox ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทผี่ ู้เข้าร่วมทดสอบออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox
ที่การทดสอบประสบความสาเร็จ ตามข้อ 4.8.1 (1) ผู้เข้าร่วมทดสอบจะต้องแจ้งหรือขออนุญาตเสนอ
การให้บริการหรือนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
กรอบกฎหมายกาหนด โดยหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยพิจารณายืดหยุ่น
ให้ถือว่าสิ้นสุด
(2) กรณีทผี่ ู้เข้าร่วมทดสอบออกจากการทดสอบใน Regulatory Sandbox
ที่การทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ ตามข้อ 4.8.1 (2) ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องดาเนินการ ดังนี้
(2.1) หยุดการนาเสนอหรือให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายใหม่ และ
หยุดการให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้ารายเดิมนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาเดิม
(2.2) แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ผู้เข้าร่วมทดสอบจะยุติการให้บริการ
และต้องคานึงถึงสิทธิของผู้บริโภค 4 ประการตามข้อ 4.7.1 ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแผนรองรับ
ตามข้อ 4.6.2 (7) ที่ได้เสนอไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
(2.3) รายงานผลการดาเนินการตามข้อ 4.8.2 (2.1) - 4.8.2 (2.2)
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้เข้าร่วมทดสอบยุติการทดสอบ
เช่น ปริมาณธุรกรรมคงเหลือ จานวนเงินที่ชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค (ถ้ามี)

-84.9 การทดสอบใน Own Sandbox
กรณีที่ผู้ให้บริการทางการเงินประสงค์จะทดสอบบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech
ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่มีลักษณะนอกเหนือจากบริการทางการเงินที่เข้าทดสอบใน Regulatory
Sandbox ตามที่ระบุในข้อ 4.4.3 ผู้ให้บริการทางการเงินควรทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม
FinTech ดังกล่าวใน Own Sandbox ของผู้ให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการทางการเงิน
ประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบ จดทะเบียน หรือขอใบอนุญาตก่อนการประกอบ
ธุรกิจ ผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
4.9.1 ผู้ให้บริการทางการเงินที่ประสงค์จะทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม
FinTech ใน Own Sandbox ต้องกาหนดกรอบนโยบาย Own Sandbox ซึ่งระบุแนวทางการพิจารณา
คุณสมบัติของโครงการที่จะทดสอบใน Own Sandbox การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ การดูแลลูกค้าระหว่างการทดสอบ การติดตามดูแลการทดสอบ
และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการออกจาก Own Sandbox และให้บริการในวงกว้าง โดยกรอบ
นโยบาย Own Sandbox ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการทางการเงิน
หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องแจ้งกรอบนโยบาย Own Sandbox มายัง
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มมีการทดสอบใน Own Sandbox ครั้งแรก และแจ้งการ
ปรับปรุงกรอบนโยบาย Own Sandbox ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนกรอบนโยบาย Own Sandbox
ที่ปรับปรุงมีผลบังคับใช้
4.9.2 ผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดให้มีกระบวนการภายในเพื่อรองรับการทดสอบ
บริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox โดยเทียบเคียงการดาเนินการระหว่าง
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามที่ระบุในข้อ 4.7.1 - 4.7.5 โดยอนุโลม
4.9.3 ผู้ให้บริการทางการเงินพึงปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การดูแลลู กค้าตามกฎหมายและหลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลั กเกณฑ์ว่าด้ว ยการกากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
4.9.4 ผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดทารายงานแผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech
ใน Own Sandbox ประจาปี ตามแบบรายงานที่กาหนดในเอกสารแนบ โดยแจ้งแผนการทดสอบ
ของปีถัดไป มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันสิ้นปีปัจจุบัน และแจ้ง
แผนการทดสอบที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันสิ้นไตรมาส
รวมทั้งให้ แจ้งผลการทดสอบของแต่ล ะโครงการใน Own Sandbox
ให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยทราบทุกเดือน ภายใน 15 วันหลังจากวันสิ้ นเดือน โดยรายงานผล
การทดสอบต้องมีข้อมูล เช่น ผลการทดสอบตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนด แนวทางและการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการให้บริการในวงกว้าง และกาหนดระยะเวลาการออกจาก Own Sandbox
5. วันเริ่มต้นใช้แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
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