






































































คําถาม-คําตอบเกี่ยวกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 8/2553 
เร่ือง  หลักเกณฑการใชบรกิารจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)  

ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 
ลงวันท่ี  9  สิงหาคม  2553 

 
ขอ คําถาม คําตอบ 

1. บทท่ัวไป 
1.1 กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย

ตางประเทศใชบริการจาก
สํานักงานใหญหรือสํานักงาน
ภูมิภาคถือเปนการใชบริการจาก
บุคคลภายนอกหรือไม 

กรณีเปนงานที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองดําเนินการ
เอง แตโอนงานทั้งหมดหรือบางสวนไปใหสํานักงานใหญหรือ
สํานักงานภูมภิาคดําเนนิการแทน จัดเปนการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก 

ในขณะที่งานการควบคุมดูแลภาพรวมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
ของธนาคารพาณิชยนั้นๆ ซ่ึงไมไดเปนงานของสาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศอยูแลว ไมจัดเปนการใชบริการจากบคุคลภายนอก 

1.2 ในการใชบริการจากสํานักงาน
ใหญหรือสํานกังานภูมภิาค  หาก
ไมมีสัญญาหรือขอตกลงการ
ใหบริการ (Service Level 
Agreement) จะสามารถใชระเบียบ
วิธีปฏิบัติภายในแทนไดหรือไม 

โดยเจตนารมณของประกาศฉบับนี้ ตองการใหสถาบันการเงินมี
ขอตกลงกับผูใหบริการภายนอกอยางชดัเจนเปนลายลกัษณอักษร  
โดยใหครอบคลุมประเด็นสาํคัญตามที่ระบุไวในประกาศฯ 

1.3 ประกาศฉบับนี้ อนุญาตใหใช
บริการจากบุคคลภายนอกได
เฉพาะผูใหบริการที่เปนนิตบิุคคล
เทานั้น แตงานบางประเภทอาจ
ตองวาจางบุคคลธรรมดา เชน  
งานแจกแผนพับโฆษณา หรือ 
งานที่ปรึกษาซึ่งตองใชผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เปนตน ในกรณกีาร
จางบุคคลธรรมดา จะไมถือเปน
การใชบริการจากบุคคลภายนอก
ใชหรือไม 

โดยเจตนารมณของประกาศฉบับนี้ ผูใหบริการตองเปนนิติบุคคลเทานัน้ 
ทั้งนี้ ธปท. ก็ตระหนกัถึงรูปแบบการจดัตั้งสํานักงานทนายความ และ
สํานักงานบัญชี ซ่ึงโดยทัว่ไปไมไดจดัตั้งในรูปแบบนิติบคุคล แตโดย
สาระแลวเสมอืนหนึ่งเปนนติิบุคคล จงึถือวายอมรบัได 
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2. หลักเกณฑพิจารณาลักษณะงาน 
2.1 มีหลักเกณฑในการพิจารณา 

จัดแบงกลุมงานอยางไร 
โดยหลักการ งานหลักท้ังหมดที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับ 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ สถาบันการเงินจะตองดําเนนิการเอง  สําหรับ
กลุมงานหลักท่ีไมเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  
กลุมงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน และกลุมงานอื่นท่ีมี 
ความเสี่ยงต่ํา สามารถใชบรกิารจากบุคคลภายนอกได  
อยางไรก็ดี การอนุญาตใหสถาบันการเงินใชบริการจากบุคคลภายนอก 
จะตองพจิารณาระดับความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นและผลกระทบของการ
ใชบริการจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมีผลตอความจําเปนในการกํากับดแูล
ที่แตกตางกัน  จึงแบงกลุมงานออกเปนกลุมยอย ดังนี ้

1.  กลุมงานหลักท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจสถาบันการเงิน (Material 
Outsourcing Activity) เปนกลุมงานที่เกีย่วของกับธุรกิจหลักของ
สถาบันการเงิน ไดแก งานดานสินเชื่อ เงินฝาก งานบริหารเงิน หรือ
งานบริหารความเสี่ยง หรืองานที่เกีย่วของกับการตรวจสอบหรือ
ควบคุม งานดานบัญชีหรืองบการเงิน โดยแบงออกไดเปน  
2 กลุมยอย ดังนี้ 

1.1 งานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสนิใจเชงิกลยุทธ (Strategic 
Function) เชน งานตัดสินใจหรืองานอนมุัติ งานตรวจสอบ (Verify) 
ควบคุม (Monitor) งานที่เกี่ยวของกับกลยทุธการบริหาร Position ของ
สถาบันการเงิน งานที่เกีย่วของกับขอมูลสําคญั (Proprietary 
Information) ซ่ึงสถาบันการเงินจะตองดําเนินการเอง 

1.2 งานหลักท่ีไมเก่ียวของกบัการตัดสนิใจเชิงกลยุทธ (Non-
Strategic Function) เปนงานดานปฏิบัติการที่สนับสนุนงาน Strategic 
Function เชน งานตรวจสอบภายใน งานดานบัญชี หรือ 
งบการเงิน ซ่ึงสามารถแบงหลักเกณฑการอนุญาตออกเปน 2 ลักษณะ
ดังนี ้

       1.2.1 งาน Non-strategic Function ที่มีความสําคัญตอ Strategic 
Function มาก จึงอนุญาตใหใชบริการจากบริษัทภายในกลุมธุรกิจ
เดียวกันเทานัน้ 
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       1.2.2 งาน Non-strategic Function ที่มีลักษณะเปนงาน

ปฏิบัติการที่สนับสนุน Strategic Function สถาบันการเงินอาจใช
บริการจากบุคคลภายนอกทีไ่มใชบริษัทในกลุมธุรกิจเดยีวกันกไ็ด 

2.  กลุมงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงนิ (Non-Material 
Outsourcing Activity) เปนกลุมงานสนับสนุนหรือเอ้ืออํานวยตอการ
ดําเนินงานปกติของสถาบันการเงิน เชน งานลูกคาสัมพันธ  
งานบริหารบุคลากร เปนตน 

3.  กลุมงานอืน่ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา (Low-Risk Outsourcing Activity) 
เปนกลุมงานบริการอาํนวยความสะดวกทัว่ไปที่มีความเสีย่งต่ํา  
กลุมงานที่สรางความสัมพันธกับลูกคาที่ไมมีการรับใบสมัครหรือ
ขอมูลลูกคา งานที่ปรึกษาซึง่ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
งานที่มีลักษณะเปนการเขาไปมีสวนรวม/เปนสมาชิกในระบบหรือ
โครงสรางทางการเงิน/กลไกในการชําระเงนิ ที่มีผูใหบริการที่
นาเชื่อถือและมีการกํากับดแูลที่ดี 

2.2 (1) การจางสํานักงานทนายความ 
เพื่อฟองรองดาํเนินคดี บังคบัคดี 
ดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย 
รวมถึงดูแลการขายทรัพยสินของ
ธนาคารจัดอยูในกลุมงานใด 
(2) หากสํานักงานทนายความไมมี
สถานะเปนนิติบุคคล จะถือเปนการ
ใชบริการจากบุคคลภายนอกหรือไม 

(1) ตองพิจารณารายละเอยีดและขอบเขตงานประกอบ ตามแนวทาง
ขอ 2.1 ขางตน 
(2) ดูคําตอบขอ 1.3 ขางตน 

 

2.3 การจัดจางบุคลากรชั่วคราว ใหมา
ดํารงตําแหนงในกลุมงานหลัก 
(Strategic Function)  เชน งานดาน
สินเชื่อ จะจดัเปนการใชบริการ
จากบุคคลภายนอกในกลุมงานใด 

โดยหลักการ การใชบริการจากบุคคลภายนอกจะหมายถึง การโอนงาน
ไปใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน แตไมไดหมายถึงการจางบุคลากรเขา
มาปฏิบตัิงานในฐานะพนักงาน หรือพนักงานชั่วคราว ดงันั้น จึงตอง
พิจารณารายละเอียดของการจัดจางประกอบ  
ท้ังนี้ หากสถาบันการเงินโอนงานบริหารบุคลากรทั้งหมดหรือบางสวน
ใหบริษัทบริหารงานบุคลากร หรือผูอ่ืนดําเนินการแทน จะถือเปนการ
ใชบริการจากบุคคลภายนอกในกลุมงาน Non-material Outsourcing 
Activity 
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2.4 งานบริหารบุคลากร (Human 

Resource Management) ซ่ึงอยูใน 
กลุมงานสนับสนุนธุรกิจสถาบัน
การเงิน (Non-Material 
Outsourcing Activity) ครอบคลุม
งานใดบาง 

งานบริหารบุคลากร ครอบคลุมงานที่เก่ียวของในการบริหารบุคลากร 
เชน การสรรหาบุคลากร (Screening Process) การจัดจางบคุลากร 
(Recruiting Process) การพัฒนาบุคลากร (Competency Development 
Process) งานสวัสดิการพนกังาน (Compensation Process) เปนตน  

2.5 งานตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลลูกหนี้ในระบบฐานขอมูล 
ตามเอกสารแนบ 1 (ขอ 1.1.8 และ
ขอ 1.2.7) ของประกาศฯ หมายถึง
การตรวจสอบขอมูลประเภทใด 
และเปนการตรวจสอบขอมูลกอน
หรือหลังการอนุมัติสินเชื่อ จงึจะ
เขาขายเปนงานที่ถูกจัดอยูในกลุม 
Strategic Function 

งานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลลูกหนี้ทุกประเภท ท้ังกอน 
และหลังการอนุมัติสินเชื่อ จัดอยูในกลุมงาน Strategic Function  
ซ่ึงสถาบันการเงินจะตองดําเนินการเอง ทั้งนี้ เนื่องจากหากเกิด 
ความผิดพลาดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอลูกคาและชื่อเสียงของ
สถาบันการเงิน 

2.6 งานติดตามทวงถามหนี ้ 
ตามเอกสารแนบ 2 (ขอ 1.1.7  
และ ขอ 1.2.8) ของประกาศฯ 
ครอบคลุมหนี้ประเภทใด 

โดยเจตนารมณของประกาศฉบับนี้ การตดิตามทวงถามหนี้ จะ
หมายความถึง หนี้ของลูกหนี้รายยอยที่จําเปนตองติดตามเนื่องจาก 
เร่ิมมีปญหาคางชําระ เชน หนี้จากสินเชื่อสวนบุคคล หรือหนี้จากบัตร
เครดิต เปนตน ซ่ึงอาจมีตนทุนในการติดตามทวงถามหนีท้ี่คอนขางสูง 

2.7 กรณีธนาคารวาจางผูใหบริการ
ภายนอกในการรวบรวมขอมูลการ
แลกของรางวลั ขอมูลรายการที่
ลูกคาแจงชําระคาสาธารณูปโภค
ผานบัตรเครดิต ขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการชําระเงิน
บัตรเครดิต เขาขายเปนงาน
สนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน  
ใชหรือไม 

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระเงนิบัตรเครดิต มีความ
เกี่ยวของกับงานดานสินเชื่อ ซ่ึงเปนงานหลกัของสถาบันการเงิน  
ซ่ึงจัดอยูในกลุมงาน Non-strategic Function ที่อนุญาตใหใชบริการ
จากบุคคลภายนอกไดเฉพาะบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกันเทานั้น  

สําหรับขอมูลประเภทอื่นๆ คงตองขอดูรายละเอียดกอน 
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2.8 การจางใหบุคคลภายนอกนําขอมูล

ลูกคา เชน ช่ือสกุล จํานวนเงนิ/
วงเงิน เลขที่บญัชี บันทึกเขาบัตร
เปลา เชน บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/
บัตรเงินสด นั้น จัดอยูในกลุมงาน
ประเภทใด จะถือวารวมอยูใน
ขั้นตอนการผลิตและจัดทําบัตร
เครดิต/เดบิต ซ่ึงเปนงาน Non-
material Outsourcing Activity ใช
หรือไม 

ในกรณีนี้ ตองพิจารณาแยกกนัระหวางงานผลิตบัตรและงานนําเขา
ขอมูลในระบบ กลาวคือ 
1. งานผลิตบัตร จัดอยูในกลุมงาน Non-Material Outsourcing Activity 
2. งานนําขอมลูลูกคาที่เกี่ยวกับงานหลักของสถาบันการเงินบันทึกเขา
บัตรหรือระบบทุกประเภทของขอมูล จัดอยูในกลุมงาน  
Non-strategic Function ที่อนุญาตใหใชบริการจากบุคคลภายนอก
ไดเฉพาะบริษทัที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกนัเทานั้น 

2.9 สาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ สามารถใชนโยบาย
การใชบริการจากบุคคลภายนอก 
(Outsourcing Policy) ที่สํานักงาน
ใหญหรือสํานกังานภูมภิาค
กําหนดไดหรือไม 

ใชได หากไมขดักับหลักเกณฑของ ธปท. 

2.10 การที่สาขาของธนาคารพาณชิย
ตางประเทศใชหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
จากสํานักงานภูมิภาค (Regional 
Office) ตามนโยบายของ
สํานักงานใหญ (Head Office) จะ
จัดเปนการใชบริการจาก
บุคคลภายนอกหรือไม 

ใช ถือเปนการใชบริการจากบุคคลภายนอกในกลุมงาน  
Non-strategic Function  
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3. หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลการใชบริการจากบุคคลภายนอกดานงานทั่วไป 

3.1 การขออนุญาตใชบริการจาก
บุคคลภายนอกในกลุมงาน Non-
strategic Function สามารถแจง
เปนชื่อกลุมงาน เชน งานประเมิน
หลักประกนั งานติดตามทวงถาม
หนี้ โดยไมตองระบุและนําสง
รายช่ือบริษัทในกลุมงานนีใ้ห 
ธปท. ใชหรือไม 
หากธนาคารประสงคจะใชบริการ
จากบุคคลภายนอกในงานทีม่ี
ขอบเขตการใหบริการตามทีเ่คย
ไดรับอนุญาตไวแลว แตเปลี่ยนผู
ใหบริการรายใหม ธนาคารตองขอ
อนุญาต ธปท. ใหมหรือไม 

การขออนุญาตใชบริการจากบุคคลภายนอกในกลุมงาน 
 Non-strategic function สามารถแจงชื่อกลุมงานได และตองแจงชื่อ 
ผูใหบริการภายนอกที่ประสงคจะใชบริการและผลการประเมินของ 
ผูใหบริการภายนอก พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดขอมูลและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ 5 ของประกาศฯ  

หากตอมาประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูใหบริการภายนอกเปนรายใหมใน
กลุมงานที่เคยไดรับอนุญาตจาก ธปท. แลว โดยนโยบาย หลักการและ
เงื่อนไขตางๆ ไมไดเปล่ียนแปลง ใหสถาบนัการเงินแจงรายชื่อ 
ผูใหบริการภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมให ธปท.  
(ฝายกํากับสถาบันการเงิน) ทราบ พรอมท้ังสงผลการประเมินของ 
ผูใหบริการรายใหม ตามแนวทางการคัดเลอืกผูใหบริการของสถาบัน
การเงิน โดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ธปท. อีก 

ท้ังนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หลักการและเงื่อนไขตางๆ  ให
สถาบันการเงนิดําเนินการขออนุญาต ธปท. เชนเดียวกับกรณีการ
วาจางในครั้งแรก 

4. บทเฉพาะกาล 

4.1 กรณีที่ไดรับอนุญาตจาก ธปท. ให
ใชบริการจากบุคคลภายนอกใน
กลุมงานใด ๆ กอนที่ประกาศ 
ฉบับนี้มีผลบังคับใช สถาบัน
การเงินจะตองขออนุญาตจาก 
ธปท. อีกครั้งหรือไม 
 

กรณีที่สถาบันการเงินไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยให
ใชบริการจากบุคคลภายนอกเปนรายกรณกีอนหนาประกาศฉบับนี้มี
ผลบังคับใชนั้น สถาบันการเงินสามารถดาํเนินการตอไปไดโดยไมตอง
ยื่นขออนุญาตใหม และใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุญาต
จาก ธปท. ในแตละกรณีนั้น ๆ ตราบเทาที่ไมขัดกับประกาศฉบับนี้  
อยางไรก็ตาม เม่ือครบสัญญาจางแลว ไมวาจะตออายุสัญญาหรือทํา
สัญญาใหม ใหสถาบันการเงนิถือปฏิบตัิตามหลักเกณฑวาดวย
หลักเกณฑการใชบริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงนิท่ีใชอยูในปจจุบัน 
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ขอ คําถาม คําตอบ 
4.2 กรณีที่สถาบันการเงินใดใชบริการ

จากบุคคลภายนอกในกลุมงาน
หลักที่มีความสําคัญตอธุรกิจ
สถาบันการเงินที่ประกาศฉบับนี้
กําหนดใหตองไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยกอน  แต
ยังมิไดรับอนญุาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย  สถาบันการเงิน
จะตองดําเนินการอยางไร 

ใหยืน่ขอความเห็นชอบมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี
ภายใน 90 วนันับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ (วันที่ 4 กันยายน 
2553) 

 
ฝายนโยบายความเสี่ยง 
โทรศัพท  0-2283-6725 / 0-2283-6928 / 0-2356-7686 



ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2553 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)  

ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน (ปรับปรุง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554) 
 
ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1 การใช้บริการจากบุคคลภายนอกส าหรับ

งานดังต่อไปนี้  
(1) งานประเมินราคาหลักประกัน 
(2) งานฟ้องร้องเพ่ือด าเนินคดี 
ทางกฎหมาย 
(3) งานบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สินเชื่อและหลักประกันอ่ืน เช่น  
จดจ านอง/ไถ่ถอนหลักประกัน และ 
(4) งานหาลูกค้าและแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคล 
(5) งานติดตามทวงถามหนี้ 
ธปท. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต
อย่างไร 

ด้วยแนวปฏิบัติทั่วไปในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน  
สถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้ใช้บริการจากบุคคลภายนอกส าหรับ
งานในข้อ (1) ถึง (5) ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปัจจุบัน ธปท. จึงอนุญาต
ให้สถาบันการเงินสามารถใช้บริการจากบุคคลภายนอกได้ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
     ส าหรับงานในข้อ (1) ถึง (4) สถาบันการเงินสามารถใช้
บริการจากบุคคลภายนอกท้ังที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  
     ส าหรับงานในข้อ (5) สถาบันการเงินสามารถใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกท่ีเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้
บริการบุคคลภายนอก เนื่องจากท่ีผ่านมา ธปท. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการติดตามทวงถามหนี้
อย่างไม่เป็นธรรม และระบบการควบคุมของสถาบันการเงิน 
บางแห่งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อย่างไรก็ดี ส าหรับ
สถาบันการเงินทีไ่ด้ท าสัญญาว่าจ้างกับบุคคลธรรมดาไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ ให้ด าเนินการต่อไปได้จนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยมิให้
ต่อสัญญาใหม่  
     ทั้งนี้ การใช้บริการจากบุคคลภายนอกส าหรับงานดังกล่าว 
ข้างต้น ให้รวมถึงกรณีการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ด้วย 
โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจาก ธปท. แต่ยังคงต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
ส าหรับผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลฯ เฉพาะในข้อที่เก่ียวข้องและบังคับใช้
กับบุคคลธรรมดาได้  
     นอกจากนี้ สถาบันการเงินจะต้องควบคุมดูแลผู้ให้บริการ
ภายนอกในทุกทอด และพึงตระหนักเสมอว่าสถาบันการเงินเอง
ยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งสถาบันการเงิน
เป็นผู้ด าเนินการเองในทุกกรณ ีเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อความ
เสี่ยงและชื่อเสียงของสถาบันการเงิน และต่อคุณภาพการ
ให้บริการและความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง 
โทรศัพท ์ 0-2283-6928 / 0-2356-7686 


	คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2553 เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)  ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ลงวันที่  9  สิงหาคม  2553
	QA_2553018771.pdf
	คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2553 เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)  ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ลงวันที่  9  สิงหาคม  2553
	ADP20.tmp
	คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2553 เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)  ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน (เพิ่มเติม)





