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ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน IT / แนวปฏิบัติ Regulatory Sandbox1
สนับสนุนให้ สง. ปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัย

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

• ประกำศ IT risk management : ต้องขออนุญำตกำรใช้เทคโนโลยีหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ท่ีมี ”นัยส ำคัญ” ก่อนกำรด ำเนินกำร

• ประกำศ IT outsourcing : ต้องขออนุญำตกำรใช้ Public cloud computing กับงำนท่ีมี “นัยส ำคัญ”

• กำรขออนุญำตก่อนใช้หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ต้องใช้เวลำ 
ท ำให้กำรปรับตัวล่ำช้ำหรือเป็นอปุสรรคต่อกำรแข่งขัน

• ต้องตีควำม “นัยส ำคัญ”

กฎเกณฑ์ปจัจบุัน ข้อจ ำกดั

กำรปรบัปรงุ กรอบเวลำ

• กำรอนญุำตใหน้ ำเทคโนโลยมีำใชเ้ปน็
ครั้งแรก หรือกำรเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยทีีม่นียัส ำคญั  เช่น  Cloud  
computing / เปลี่ยนแปลง Core banking

ไตรมำส 1 / 62

ผลลัพธ์

• ไม่ต้องขออนญุำตเปน็รำยกรณ ี แต่ สง. ต้องมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีชัดเจน ตำมแนวทำงท่ี ธปท. 
ก ำหนด

• ให้ สง. รำยงำน แผนประจ ำปีในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ด ำเนินธุรกิจท่ีมีนัยส ำคัญ update รำยไตรมำส และ
แจ้ง ธปท. ก่อนเริ่มใช้งำนจริง 15 วัน 

• กำรตคีวำม “นัยส ำคัญ” • ให้ สง. ก ำหนดเงือ่นไขในกำรพิจำรณำควำมมนียัส ำคญั  โดยให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้
ควำมเห็นชอบ และประกำศใช้ทั้งองค์กร

.
กำรยกเลกิประกำศ IT outsourcing • ยกเลกิประกำศเพือ่ลดควำมซ้ ำซอ้น โดยจะก ำกบัดแูลภำยใต้ประกำศ IT risk management และ

แนวปฏิบัต ิ3rd party management ที่เน้นกำรมีธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำคัญ
และกำรมี security ให้เพียงพอกับควำมเสี่ยงที่มี

1. 1 ปรับปรงุประกำศ IT risk management

1.2 ยกเลกิประกำศ IT outsourcing

เป้าหมาย
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เป้าหมาย มีกรอบการทดสอบใน Sandbox ที่ชัดเจน เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และการน าออกให้บริการในวงกว้าง

กฎเกณฑ์ปัจจุบัน ข้อจ ำกัด

• แนวปฏบิตั ิRegulatory Sandbox : น ำ “เทคโนโลยีใหม่” เข้ำทดสอบใน 
BOT Sandbox

• ต้องตีควำม “เทคโนโลยีใหม่”

1.3 ปรับปรุงแนวปฏบิัต ิRegulatory Sandbox

ม.ค. 62

• นวัตกรรมทำงกำรเงินทีต่อ้งทดสอบใน BOT Sandbox คือนวัตกรรมที่เข้ำข่ำยต่อไปนี้
1) โครงสรำ้งพืน้ฐำนหรอืมำตรฐำนกลำงที่ผู้ให้บริกำรจ ำเป็นต้องทดสอบร่วมกัน 
หรือ

2) กฎหมำยก ำหนดให้ต้องทดสอบใน BOT Sandbox
• สนับสนุนให้ สง./ผู้ให้บริกำร ทดสอบนวัตกรรมทำงกำรเงนิเฉพำะรำยใน Sandbox 
ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อกำรพัฒนำและควบคุมควำมเสี่ยง

• สง. เข้ำทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. 
เฉพำะที่เป็นโครงสรำ้งพื้นฐำนหรือสร้ำงมำตรฐำนกลำง 
หรือกฎหมำยก ำหนด

• สง. ทดสอบนวัตกรรมเฉพำะรำยใน Own Sandbox 
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรดูแลลูกค้ำ
ตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งข้อมูลกำรทดสอบ
ให้ ธปท.

กำรปรบัปรงุ กรอบเวลำผลลัพธ์

1ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน IT / แนวปฏิบัติ Regulatory Sandbox
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เป้าหมาย

ผ่อนคลายข้อจ ากัด 
ในการท าธุรกิจ Digital banking

2.1 หลักเกณฑ์การให้บริการ 
(ปัจจุบัน)

ต้องขออนุญาตส าหรับ
การท าธุรกรรมใหม่ 

กับคู่ค้ารายใหม่ หรือ มีการ 
subcontract กับนอกกลุ่ม

ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจ และพัฒนาการ
ด้าน IT (time to market)

ก าหนดกรอบการก ากับดูแล สง. ในลักษณะ Principle base โดยไม่ต้องขออนุญาต หากปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่ า ในเรื่อง   
• การก ากับดูแลความเสี่ยง (risk management) ในด้านการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
โดยเฉพาะด้าน IT และ cyber และการดูแลความต่อเน่ืองของการให้บริการ 
• การคุ้มครองลูกค้า (consumer protection) การรักษาความลับลูกค้า การขอความยินยอม
ใช้ข้อมูล 

ส่งเสริมให้ สง. ใช้ทรัพยากรด้าน IT เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการ
ทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยังคงดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทยอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่ตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

อนุญาตให้ สง. ท าธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ Digital banking ได้แก่
(1) ให้บริการ platform เพื่อเป็นตัวกลางในการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ (เช่น e-Marketplace) 
(2) พัฒนา application ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินให้กับ strategic partner 
(3) ให้บริการส่งข้อมูลพื้นฐาน แก่ strategic partner ตามที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า

การด าเนินการ  / timeline : มี.ค. 62

แนวทางปรับปรุง



8

ผ่อนคลายข้อจ ากัด 
ในการท าธุรกิจ Digital banking

ปลอดภัย
มีมำตรฐำนท่ีรัดกุมเพื่อท ำ KYC

สนับสนุนให้ สง. ใช้เทคโนโลยี biometrics อย่างเต็มรูปแบบในการท า KYC เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการแบบ non face-to-face ได้

2.2  สนับสนุนให้ สง. ใช้ biometrics อย่างเต็มรูปแบบในการท า KYC

สะดวก
ไม่ต้องไปท่ีสำขำแบงก์ ก็เปิดบัญชีได้

• ให้ สง. ใช้ biometrics ทุกประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาต
• ให้ สง. สามารถพสิูจน์ตวัตนลูกคา้ผ่านทางดิจทิลัตามโครงการ National Digital ID 

(NDID) ของภาครัฐ 
(ผ่านการทดสอบใน BOT sandbox / ท าตามมาตรฐานที่ ธปท. ก าหนด)

• ลดความซ้ าซอ้นโดยให้ สง. ที่ให้บริการ e-Money อิงเกณฑภ์ายใต้ พ.ร.บ. ระบบการช าเงนิ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน
• สง. ต้องขออนุญาตการใช้ biometrics ทุกกรณี 

ซึ่งหลักเกณฑ์ระบุไว้เพยีงการใช้ fingerprint
• หลักเกณฑ์ท า KYC ธุรกรรม e-Money ของ สง. 

ให้อิงเกณฑ์ของ พ.ร.บ. สง. พ.ร.บ.ระบบการช าระเงนิ 

แนวทางปรับปรุง

การด าเนินการ  / timeline : มี.ค. 62

เป้าหมาย

2

• ใช้ biometrics ในกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ
• รองรับโครงกำร NDID ของภำครัฐ (พิสูจน์และยืนยันตัวตน
บน platform มำตรฐำน)

• สำมำรถเปิดบัญชีผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ
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ไม่มี หลักประกัน

3.1 สนับสนุน Information-
based lending

ไม่ได้รับสินเชื่อ/ได้สินเชื่อยาก
/ต้นทุนดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมแพง

SMEs

ไม่มี credit history 
ไม่มี เอกสารรายได้

ส่งเสริมบริการทางการเงินส าหรับ SMEs3
ปัจจุบัน หลักเกณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ (P-loan) : 
กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ต้องดูจำก รำยได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
ในบัญชีเงินฝำก (> 6 เดือน) โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกจ ำกัด ไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน

แนวทางปรับปรุง : 
(1) อนุญาตให้ใช้ alternative data ที่สะท้อนข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  
(เช่น ข้อมูล rating ร้ำนค้ำ ข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ เป็นต้น) 
(2) ผ่อนคลาย การจ ากัดวงเงินตามจ านวนเท่าของรายได้ ส าหรับสินเช่ือ SMEs บุคคลธรรมดาที่กู้ไปท าธุรกิจ 
เนื่องจำกกำรจ ำกัดวงเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนที่เกิดจำกกำรอุปโภค บริโภค (ทั้งนี้ สง. ต้องติดตำม
ให้มีกำรใช้สินเชื่อตรงตำมวัตถุประสงค)์

การด าเนินการ  / timeline
สง. สามารถทดสอบ model ที่ใช้ alternative data ได้ตามแนวทางภายในของ สง. โดยค านึงถึง risk management 
/ consumer protection (ม.ค. 62) 

เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการทางการเงิน สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดต้นทุน
ให้แก่ SMEs ในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.2 เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึง และลดต้นทุนให้ SMEs

ปัจจุบัน กำรทบทวนรำคำประเมินหลกัประกัน ต้องมีกำรส ำรวจ
สถำนที่จริงประกอบ



3. ส่งเสริมบริการทางการเงินส าหรับ SMEs3 ส่งเสริมบริการทางการเงินส าหรับ SMEs

3.3 การใช้เทคโนโลยีในการประเมินราคาหลักประกัน 
เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง อนุญำตให้น ำเทคโนโลยีมำใช้ทดแทน
กำรประเมินในรูปแบบเดิม ส ำหรับกำรทบทวนรำคำประเมินหลกัประกัน
ส ำหรับหนี้ปกติ (หำก สง. ใช้ถังข้อมูลรำคำหลกัประกันที่น่ำเชื่อถือ)   

ถังข้อมูลราคาหลักประกัน
ที่น่าเชื่อถือ

การด าเนินการ  / timeline : ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินราคาหลักประกัน (มี.ค. 62)

“ สง. สามารถใช้ราคาประเมินหลักประกันร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อน”

แนวทางการปรับปรุง สง. สำมำรถรับรำคำประเมินหลักประกัน
ที่ลูกค้ำได้รับจำกกำรยื่นขอสนิเชื่อ จำก สง. แห่งอื่น เพื่อใช้ใน
กำรพิจำรณำสนิเชื่อได้ (ทั้งกรณีขอสินเชื่อใหม่ และ refinance) 

“ สนับสนุนให้ SMEs ใช้ NCB score ของตัวเอง
ในการขอสินเช่ือจากผู้ให้บริการทางเงินอื่น ๆ 

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก NCB” 

720

NCB score

ปัจจุบัน ก ำหนดให้ สง. ใช้รำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำ
ที่ท ำสัญญำรับงำนโดยตรงกับ สง. เท่ำนั้น

NCB จะไม่คิดค่าธรรมเนียมต้ังแต่ ม.ค. – ก.พ. 62 
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แนวทางการปรับปรุง ออกประกำศ 1 ฉบับ ให้ สง. จัดเก็บและส่งเอกสำรแบบ electronics ได้

เอกสำรที่ใช้ติดต่อกับลูกค้ำ (กำรประกำศอัตรำดอกเบี้ย / กำรแจ้งลูกค้ำ) 

เอกสำรประกอบกำรท ำธุรกรรมของลกูค้ำ เช่น เอกสำรต่ำง ๆ  ที่ใช้
ขอสินเชื่อ (เอกสำรแสดงตัวตน /แสดงฐำนะกำรด ำเนินงำน แผนงำน)

เอกสำรที่จัดเก็บเพือ่ผู้ตรวจสอบ ธปท. เช่น นโยบำยภำยในของ สง. เอกสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ และ กำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนต่ำง ๆ



(1) สง. ต้องมีการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเมื่อมีการร้องขอข้อมูล
(2) เอกสารเพื่อใช้ในทางกฎหมาย ให้ สง. ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้องเช่น กฎหมายสรรพากร หรือ กระบวนการทางศาล 

3 ส่งเสริมบริการทางการเงินส าหรับ SMEs

ปัจจุบัน ประกำศ ธปท. > 50 ฉบับ มีข้อก ำหนดเรื่องกำรจัดเก็บเอกสำรหลกัฐำน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำ และ กำรจัดเก็บไว้เพื่อผู้ตรวจสอบ ธปท. 

การด าเนินการ  / timeline : ธปท. ออกประกาศ e-Documents (ม.ค. 62)

4ปรับปรุงกระบวนการท างานของ สง. ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

เป้าหมาย เพื่อให้ สง. น าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างครบวงจร (end-to-end) เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน และลดการใช้กระดาษ

4.1 e-Documents



12

e-Application 2.0

ระบบยื่นค ำขออนุญำต (e-Application)

ฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงนิ

ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบ
สถำบันกำรเงินเฉพำะกจิ

ฝ่ำยนโยบำยระบบกำรช ำระเงิน

ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิน
ฝ่ำยนโยบำยและก ำกับ
กำรแลกเปลี่ยนเงิน

ผู้ให้บริกำรระบบช ำระเงิน

e-Application 1.0ปัจจุบัน

สถำบันกำรเงิน

ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตในรูปแบบ One-stop service4
Speed

Single-point

ระบบยื่นค ำขออนุญำต (e-Application)

ผู้ให้บริกำรระบบช ำระเงิน
สถำบันกำรเงิน

SFIs

กำรยื่นค ำขออนุญำต 1 เรื่อง ซึ่งต้องขออนุญำตหลำยฝ่ำยงำนใน ธปท. 
จะต้องยื่นค ำขออนุญำตผ่ำนระบบ e-Application ส่งแต่ละฝ่ำยงำน สำมำรถยื่นค ำขออนุญำตผ่ำนระบบ e-Application เพียงครั้งเดียว 

แต่ระบบจะจัดส่งค ำขอไปยังฝ่ำยงำนที่ต้องขออนุญำตให้อัตโนมัติ

การด าเนินการ  / timeline : ม.ค. 62

4.1 e-Application

4.2 One-stop service

SFIs
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ม.ค. 62 

สรุป โครงการ Regulatory Guillotine 
Digital Banking และ SME Financial services

• แนวปฏิบัติ Sandbox
• Infomation-based lending
• การลดการใช้เอกสาร
• ปรับปรุงกระบวนการอนุญาต

(One-stop service)

ม.ีค. 62 
• ประกาศ IT risk management ที่ปรับปรุงแล้ว

+ แนวปฏิบัติ 3rd Party management)
• ผ่อนคลาย ขอบเขตการให้บริการ

ที่เกี่ยวข้องกับ Digital banking
• ให้ใช้ biometrics ได้ทุกรูปแบบ
• หลักเกณฑ์การประเมินราคาหลักประกัน 


