
         

ธนาคารกลางอินโดนีเซียวางระเบียบด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 

 ธนาคารกลางอินโดนี เซียได้ออกกฎระเบียบเพ่ือจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน  (Financial 
Technology: Fintech) เป็นครั้งแรก โดยออกกฎระเบียบธนาคารอินโดนี เซีย  (Bank Indonesia: BI) 
หมายเลข 19/12/PBI/2017 ว่าด้วยข้อก าหนดด้านเทคโนโลยีทางการเงินลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการด าเนินงานของ Fintech เพ่ือส่งเสริมด้านนวัตกรรม ความมั่นใจในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรักษาความม่ันคงทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบการเงิน 
รวมทั้งระบบช าระเงินที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้ Fintech หมายถึง
การใช้เทคโนโลยีระบบการเงินที่สร้างผลิตภัณฑ์  บริการ เทคโนโลยี และ/หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ 
และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ความคล่องตัว ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของระบบ
การช าระเงิน  

ผู้ให้บริการ Fintech หมายถึง สถาบันหรือองค์กรที่ด าเนินกิจกรรม Fintech ซ่ีงแบ่งกิจกรรมออกเป็น
หมวดหมู่ ดังนี้ 

1. ระบบช าระเงิน 

2. การสนับสนุนทางการตลาด 

3. การบริหารจัดการด้านการลงทุนและความเสี่ยง 

4. การให้กู้ยืม การเงิน และการจัดหาเงินทุน 

5. การให้บริการทางการเงินอ่ืนๆ 

โดยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. สื่อถึงนวัตกรรมทางการเงิน 

2. ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และ/หรือ รูปแบบธุรกิจการเงินที่มีอยู่ 

3. สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย 

4. ตามข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียก าหนด 

การจดทะเบียนผู้ให้บริการ Fintech โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ Fintech ท ุกรายต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งข้อก าหนดในการจดทะเบียนดังต่อไปนี้ทีไ่ม่สามารถจดทะเบียนได้ 

1. ผู้ให้บริการระบบช าระเงิน (ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ BI ว่าด้วยข ั้นตอนการท าธุรกรรมการ
ช าระเงิน) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก BI และ หรือ 

2. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินที่อยู่ภายใตก้ารสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอ่ืน  

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ Fintech ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาลที่ไม่ใช่ BI ตามข้อที่ 2 
ด้านบนนี้ ต้องจดทะเบียนกับ BI ส าหรับในกลุ่มผู้ให้บริการระบบการช าระเงินที่มีใบอนุญาตจาก BIแล้ว และ 
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ได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดในการจดทะเบียน แต่จะต้องส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และ/
หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ Fintech ไปยังธนาคารกลางด้วย 

ตามกฎระเบียบ 19/2017 ระบุว่าผู้ให้บริการ Fintech ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับธนาคาร
อินโดนีเซีย โดยเฉพาะผ ู้ให้บริการ Fintech ที่ไม่ใช่ธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการระบบช าระเงินต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อก าหนดของผู้ให้บริการ Fintech ทีจ่ดทะเบียน จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ใช้หลักการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. การรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า เช่น ข้อมูลต่างๆ และข้อมูลการท าธุรกรรมต่างๆ  

3. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและการระมัดระวัง 

4. ใช้เงินรูเปียห์ในการท าธุรกรรมทั้งหมดในอินโดนีเซียตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสกุลเงิน 

5. การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการระดมทุนเพ่ือการก่อการร้าย
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ในอินโดนีเซีย 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ลงทะเบียนกับ BI ผู้ให้บริการ Fintech ต้องส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดข้างบน 

ผู้ ให้บริการ Fintech ไม่สามารถด าเนินการช าระเงินโดยใช้ระบบสกุลเงิน Virtual currency 
เงินดิจิตอลที่ออกโดยองค์กรทางการเงินอ่ืนที่มาจากการระบบการท าเหมืองแร่ การซื้อขาย และระบบรางวัล                   
ซึ่งข้อห้ามนี้ระบุชัดเจนว่า virtual currency ไม่ใช่เครื่องมือการช าระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายในอินโดนีเซีย 

ตามกฎระเบียบ Reg. 19/2017 เปิดตัวข้อบังคับ Sandbox หมายถึง พ้ืนที่ปลอดภัย ที่ผู้ให้บริการ 
Fintech สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และ/หรือรูปแบบธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้
ให้บริการ Fintech มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ด้านเทคโนโลยีทางการเงินตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ทางธนาคารอินโดนีเซีย จะก าหนดให้ผู้ให้บริการ 
Fintech และผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจจะต้องท าการทดสอบใน Sandbox ซึ่ง                        
ผู้ให้บริการ Fintech จะต้องจดทะเบียนกับ BI เรียบร้อยแล้ว หรือส่งข้อมูลไปยังธนาคารกลางที่ให้ใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการระบบการช าระเงิน ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ Sandbox ภายใต้การก ากับดูแลของ BI 

ระยะเวลาของ Sandbox ก าหนดวันหมดอายุโดย BI ผลการทดสอบแบ่งออกเป็น 

1. ประสบความส าเร็จ 

2. ไม่ประสบความส าเร็จ 

3. สถานะอ่ืนๆ ที่ BI ก าหนด 

หากผลปรากฏว่า “ส าเร็จ” และผู้ให้บริการ Fintech อยู่ภายใต้หมวดหมู่ระบบการช าระเงิน เช่น                
ผู้ ให้บริการ Fintech จะต้องยื่นขอใบอนุญาตหรือใบอนุมัติตามกฎระเบียบของธนาคาร อินโดนี เซีย 
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับขั้นตอนการท าธุรกรรมการช าระเงิน ก่อนที่จะท าการทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ 
เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจในตลาด หากผลออกมาไม่ประสบความส าเร็จผู้ให้บริการ Fintech จะไม่ได้รับ
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อนุญาตให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และทดสอบตลาด ถ้าการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
บริการ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจไม่ถือว่าอยู่ในระบบการช าระเงินใน Fintech โดย BI จะแสดงผลการ
ทดสอบไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจนั้นๆ 

ส าหรับผู้ให้บริการ Fintech ในหมวดผู้ให้บริการระบบช าระเงิน จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก BI ตาม
กฎระเบียบของธนาคารกลางว่าด้วยข้อก าหนดขั้นตอนการท าธุรกรรมช าระเงิน โดยผู้ให้บริการระบบช าระเงิน
สร้างผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจใหม่ส าหรับการพัฒนากิจกรรมการให้บริการระบบช าระ
เงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบช าระเงินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน จะต้องได้รับ
อนุมัติจาก BI ตามกฎระเบียบของ BI ว่าด้วยข้อก าหนดขั้นตอนการท าธุรกรรมช าระเงินก่อนที่ผลิตภัณฑ์ 
บริการ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจจะเข้าสู่ตลาด 

BI จะเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการ Fintech ที่จดทะเบียนแล้วบนเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ และ
ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ให้บริการ โดยจะต้องลงทะเบียนตามที่ BI ก าหนด 

ด้านความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการระบบช าระเงิน และผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจดทะเบียน
จะต้องได้รับอนุมัติจาก BI ก่อน โดยผู้ให้บริการระบบช าระเงินไม่อนุญาตให้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเทค 
โนโลยีทางการเงินที่ไม่จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตตามกฎระเบียบ Reg.19/2017 ผู้ให้บริการระบบช าระเงิน
ต้องระบุความร่วมมือกับผู้ให้บริการ Fintech และในกรณีที่ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ Fintech ที่
ได้จดทะเบียน ซึ่งผู้ให้บริการระบบช าระเงินต้องมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดในการจด
ทะเบียนและใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการ Fintech ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่กฎระเบียบ Reg.19/2017 มี
ผลบังคับใช้ 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนกฎระเบียบ Reg.19/2017 BI ออกกฎระเบียบ Member of Board of 
Governors Regulation No. 19/14/PDAG/2017 ว่าด้วยการควบคุม Sandbox และ Member of the 
Board of Governors Regulation No. 19/15/PDAG/2017 ว่าด้วยขั้นตอนการจดทะเบียน การเสนอข้อมูล 
และการตรวจสอบผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560  

 อินโดนีเซียได้มีการน าระบบ Fintech เข้ามาใช้มากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุม
และให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของข้อมูลผู้บริโภคที่เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ                    
ผู้ให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
ที่มา : Global Business Guide Indonesia, Indonesian Central Bank Regulates Financial Technology 

  
 

   


