


































ค าถาม – ค าตอบแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การใช้บริการจากผู้ให้บรกิารภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)  

ในการประกอบธุรกจิของสถาบันการเงิน 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 

ข้อ ประเด็นค าถาม แนวค าตอบ 
ขอบเขตการบังคับใช ้
1. สาขาตา่งประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน

ในประเทศไทย (สาขาต่างประเทศฯ) ที่มีการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ด้วยหรือไม ่

สาขาตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศฉบบันี้ด้วย เนื่องจากสาขาตา่งประเทศฯ ถือเป็น
นิติบุคคลเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นส านักงานใหญ่
ในประเทศไทย 

2. บริษัทลูกของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบียนใน
ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศฉบบันี้ดว้ยหรือไม่ 

บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่อยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศฉบบันี้ด้วย 

ค าจ ากัดความ 
3. การใช้บริการบุคคลภายนอกในเร่ืองต่อไปนี้ 

เข้าข่ายเปน็การใชบ้ริการ IT Outsourcing หรือไม่ 
และจะมีแนวทางในการพิจารณาว่าเข้าข่ายเปน็
การใช้บริการ IT Outsourcing อย่างไร 
 การจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม (software) 

ส าเร็จรูป เช่น Microsoft Windows หรือ 
Microsoft Office 

 การจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(hardware) 

 การจ้างทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือการจ้างทีมงานเพื่อพัฒนา software 
หรือ application 

 การบ ารงุรักษาต่อเนื่องตามโปรแกรมการดูแล
ของผู้ให้บริการภายนอกส าหรับ hardware 
และ software 

 การส่งข้อมูลไปยงับริษัทแม่ เพือ่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ 
เช่น FATCA 

 การใช้บริการ IT Outsourcing เพื่อเป็น
แผนฉุกเฉินของสถาบันการเงิน 

การพิจารณาวา่ การใช้บริการงาน IT ใดเข้าข่ายเป็น IT 
Outsourcing ให้พิจารณาว่า งาน IT ที่ใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกนัน้ เปน็งาน IT ที่โดยปกติแล้วสถาบันการเงิน
ต้องด าเนินการเอง ซึ่งรวมถึง การพัฒนา software หรือ 
application และการเตรียมการด้าน IT ตามแผนฉุกเฉิน
ของสถาบันการเงนิ แต่ไม่รวมถึงการจัดซื้อ ติดตั้ง และ
บ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูปในการท างานพื้นฐาน เชน่ 
โปรแกรมการท างานเอกสาร (ได้แก่ MS Office หรือ SPSS 
เป็นต้น) โปรแกรมป้องกันไวรัส (ได้แก่ Norton antivirus 
หรือ McAfee antivirus เปน็ตน้) และอุปกรณค์อมพิวเตอร์ 
(ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ือง printer 
เป็นต้น) การใช้บริการที่เชื่อมตอ่ไปยังระบบกลาง เชน่ 
ระบบการช าระเงิน (ได้แก่ VISA, MASTER, NITMX หรือ 
PCC เป็นต้น) การใช้บริการที่เชื่อมมายังระบบของทางการ 
(ได้แก่ NCB หรือ DMS เป็นต้น) และการส่งข้อมูลไปยงั
บริษัทแม่เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ 

4 ในกรณีที่สถาบันการเงินมีการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (data center) โดยผู้ให้เช่า
ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร ์(facility) ด้วย 
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท าความเย็นและควบคุม
ความชื้น ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยผู้ให้เช่า 
ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคด้วย เข้าขา่ย
เป็นการใช้บริการ IT Outsourcing เนื่องจากการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณปูโภคซึง่เปน็โครงสร้างพืน้ฐานที่มคีวามส าคัญ
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น 



- 2 - 

ข้อ ประเด็นค าถาม แนวค าตอบ 
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
เข้าข่ายเปน็การใช้บริการ IT Outsourcing หรือไม่ 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องพิจารณาว่า การใช้บริการดังกล่าว
เข้าข่ายเป็น Critical IT Outsourcing หรือ Other IT Outsourcing 
โดยพิจารณาตามความเสี่ยง ผลกระทบ และความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการดังกล่าว 

การอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบนัการเงินต้องท าการประเมินตนเอง (self 

assessment) ตามหลักเกณฑ์การใช้บริการ IT 
Outsourcing เมื่อใด 

สถาบันการเงินต้องประเมินตนเองตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้บริการ 
IT Outsourcing เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงจากการใช้
บริการ และสามารถก าหนดแนวทางในการควบคุมและ
จัดการความเสี่ยงนั้นได้ และใชผ้ลการประเมินดังกล่าว
มาประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการ
ภายนอกได้ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงควรสอดคล้อง
กับขนาด ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของงาน IT ที่ใช้
บริการ และความเสี่ยงที่เก่ียวเนือ่งกับการใช้บริการ 

การแบ่งประเภทการใช้บริการจากผู้ใหบ้ริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. แนวทางในการพิจารณาการใชบ้ริการจาก 

ผู้ให้บริการภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ประเภทที่มีความส าคัญอยา่งยิ่งตอ่สถาบนัการเงนิ 
(Critical IT Outsourcing) ควรเป็นอย่างไร 

สถาบนัการเงินต้องพิจารณาวา่ หากงาน IT ที่ใช้บริการ 
มีความเสี่ยงและผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อสถาบันการเงิน 
ระบบสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจอ่ืน หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ก็ถือว่า เข้าข่ายเป็น
การใช้บริการ Critical IT Outsourcing 

7. ระบบเครือข่ายสื่อสาร (network) ตามตัวอย่าง 
Critical IT Outsourcing ในข้อ 5.3.1 หมายถึง
อะไร 

การใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร (network) ที่เข้าข่าย 
เป็นการใช้บริการ Critical IT Outsourcing หมายถึง 
การใชบ้ริการระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ 
ระบบงาน และข้อมูลส าคัญ เข้าไว้ด้วยกัน และหากระบบ
เครือข่ายสื่อสารนั้นเกิดความผดิพลาด อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อสถาบันการเงิน 
ระบบสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจอ่ืน หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึง 
การใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารที่สถาบันการเงิน
ไม่สามารถด าเนนิการได้เอง เช่น การใช้บริการระบบ
เครือข่าย Internet หรือการเช่าสายสื่อสาร fiber optic 

หลักเกณฑ์การควบคุมทั่วไป: นโยบายการใช้บริการจากผู้ใหบ้ริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. คณะกรรมการสถาบันการเงนิมหีน้าที่อนุมัติ

นโยบายการใชบ้ริการ IT Outsourcing แล้ว 
ยังต้องอนุมัติการใช้บริการ Critical IT Outsourcing 
กับบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ก่อนการใช้
บริการด้วยอีกหรือไม่ 

คณะกรรมการสถาบันการเงนิมหีน้าที่ให้ความเห็นชอบ
นโยบายการใชบ้ริการ IT Outsourcing ซึ่งเป็นนโยบาย
ในภาพรวมของการใช้บริการ และการใช้บริการ Critical 
IT Outsourcing ด้วย แต่สามารถมอบหมายการใช้บริการ 
Critical IT Outsourcing ให้คณะกรรมการชุดอื่นให้
ความเห็นชอบแทนได ้
 
 
 



- 3 - 

ข้อ ประเด็นค าถาม แนวค าตอบ 
9. ในกรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

ขอเสนอใหส้ านักงานใหญ่หรือส านักงานภูมิภาค
ของสาขาของธนาคารพาณชิย์ตา่งประเทศเปน็
ผู้อนุมัตินโยบายการใช้บริการ IT Outsourcing 
เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการด าเนินงาน ได้หรือไม ่

สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสามารถใหส้ านักงานใหญ่
หรือส านักงานภูมิภาคเป็นผู้อนมุัตินโยบายการใชบ้ริการ 
IT Outsourcing ได้ แต่คณะผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในประเทศไทย ต้องให้ความเห็นชอบต่อ
นโยบายดังกล่าวด้วย 

10. การก าหนดใหน้โยบายการใช้บริการ IT Outsourcing 
ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ หมายถึง 
ต้องใหส้ถาบนัการเงนิก าหนดนโยบายเป็นรายปีวา่ 
ในปีนัน้จะมีการใชบ้ริการ IT Outsourcing อะไรบา้ง
ใช่หรือไม่ และในกรณีที่มีการทบทวนนโยบาย
การใช้บริการประจ าปีแลว้ แต่ไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุง จ าเป็นต้องรายงานผลการทบทวนให้
คณะกรรมการของสถาบันการเงินทราบหรือไม่ 

สถาบนัการเงินควรก าหนดนโยบายการใชบ้ริการ IT 
Outsourcing ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลง โดยควรทบทวนนโยบาย
การใช้บริการ IT Outsourcing ดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง 
และต้องรายงานผลการทบทวนให้คณะกรรมการของ
สถาบนัการเงินทราบแม้จะไม่มกีารแก้ไข 

หลักเกณฑ์การควบคุมเฉพาะส าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
11. การก ากับดูแลเพิ่มเติม (specific risk control) 

ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.5.2 (1) ที่ว่า สถาบันการเงิน
ต้องมั่นใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกมีกระบวนการ 
ขั้นตอน การประเมิน และการควบคุมความเสี่ยง
อย่างน้อยตามกรอบหลักการด้าน IT ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลนัน้ หมายถึง ผู้ให้บริการภายนอก
ต้องมีเอกสารการรับรองความเป็นมาตรฐานสากล
ด้านงาน IT ด้วยใช่หรือไม่ และควรมีมาตรฐาน
ในระดับใด และหากสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ใช้บริการระบบประมวลผลกลาง (core 
banking) จากบริษัทแม ่สาขาของธนาคารพาณชิย์
ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบว่า บริษัทแม่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานของ International 
Organization for Standardization (ISO) 
ด้วยหรือไม่ และหากบริษัทแม่ไม่มี certificate 
จะต้องด าเนนิการอย่างไร 

การก ากับดูแลเพิ่มเติมเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้
สถาบนัการเงินที่ใชบ้ริการ Critical IT Outsourcing 
จากผู้ให้บริการภายนอกรวมถงึบรษิัทแม่ ต้องมีกระบวนการ
ในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก 
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกสามารถปฏบิัติตาม
มาตรฐานสากลด้านงาน IT ได้ ซึ่งอาจท าได้โดยการขอ
เอกสารหรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการที่ผู้ให้บริการ
ภายนอกสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ ทั้งนี้ 
มาตรฐาน ISO ที่ระบุในประกาศเป็นเพียงตัวอย่างของ
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบงาน
และข้อมูลเท่านัน้ จึงอาจใช้มาตรฐานสากลอื่นแทนได้ 
แต่สถาบันการเงินควรพิจารณาระดับของมาตรฐานสากล
ที่ผู้ให้บริการภายนอกควรปฏิบัตไิด้ โดยพจิารณาจากขนาด 
ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของงาน IT ที่ใช้บริการ 
และความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ ในกรณทีี่
บริษัทแม่ไม่มี certificate สาขาของธนาคารพาณชิย์
ต่างประเทศสามารถใช้ผลการตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง
จากผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของ
บริษัทแม่ได ้

12. กระบวนการ ขั้นตอน หรือระบบในการติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก 
เช่น การทดสอบระบบการรักษาความปลอดภัย 
เชิงลึก (penetration test) ส าหรับการใช้บริการ
ระบบ Internet banking ตามที่ก าหนดในข้อ 
5.2 (1.2) นั้น ควรมีความถี่เท่าใด 

สถาบันการเงินควรจัดให้ผู้ให้บริการภายนอกมีการทดสอบ
ระบบการรักษาความปลอดภัยเชิงลึก (penetration test) 
อย่างน้อยปีละครั้ง และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความปลอดภัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้าน
IT ที่มีนัยส าคัญที่อาจเปิดช่องโหว่ให้เกิดภัยคุกคามจาก
ภายในและภายนอกได ้
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ข้อ ประเด็นค าถาม แนวค าตอบ 
แนวปฏิบัติส าหรับการใชบ้ริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ในกรณีทีผู่้ให้บริการภายนอกมกีารจ้างผู้ใหบ้ริการ

ภายนอกรายอื่นรับช่วงจัดการงาน IT ที่รับให้ 
บริการต่อ (sub-contract) โดยงานดงักล่าวนั้น
เป็นงาน Critical IT Outsourcing สถาบันการเงิน
จะต้องปฏิบัติอยา่งไร 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกมีการ sub-contract งาน IT 
ที่รับให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดต่อให้กับผู้ให้บริการ
ภายนอกรายอื่น สถาบันการเงินไมต่้องแจ้งการ subcontract 
ดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทย แต่สถาบันการเงิน
ต้องมั่นใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกจะรับผิดชอบต่อการให้ 
บริการดา้นงาน IT แก่สถาบนัการเงินเสมือนกับทีผู่้ให้บริการ
ภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้วยตนเอง และการ subcontract นั้น 
จะต้องไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
IT Outsourcing 

การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
14. ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ต้องมี

การจัดท ารายงานการใช้บริการ IT Outsourcing 
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมวันที่เริ่มใช้บริการและวันที่
สิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการนั้น เนื่องจาก
สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศเป็นผู้รับ
นโยบายการใช้บริการ IT Outsourcing จากบริษัทแม่
ในต่างประเทศ ซึ่งสัญญาที่เก่ียวข้องกับการใช้
บริการ IT Outsourcing ส่วนใหญ่จะด าเนินการ
และจัดท าโดยบริษัทแม่ โดยไม่ไดก้ าหนดวันสิน้สุด
สัญญาไว้ และสัญญาบางฉบบัอาจถูกจัดท าไว้
เป็นเวลานาน สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
ควรด าเนนิการอยา่งไรหากไมส่ามารถจัดหาข้อมูล
วันที่เร่ิมใช้บริการและวนัทีส่ิ้นสดุสัญญาได้ 

ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี สถาบนัการเงินควร
เก็บสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการที่ยังมีผลบังคบัใช้
อยู่ไว้เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ
โดยทั่วไปควรระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้บริการไว้ 
แต่หากสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการมีการก าหนด
วันสิ้นสุดสัญญาเป็นเงื่อนไข เช่น สิ้นสุดเมื่อได้รับการบอกเลิก
สัญญา ก็ใหส้ถาบันการเงินรายงานเงื่อนไขของการสิ้นสุด
สัญญานั้นในส่วนของวันที่สิน้สุดสัญญา ทั้งนี้ หากสัญญา
หรือข้อตกลงการให้บริการถูกด าเนินการหรือจัดท าโดย
บริษัทแม่ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศควรขอ
ข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทแม ่

15. ในการรายงานการใช้บริการ IT Outsourcing ต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปีตามข้อ 
5.7.1 (1) นั้น สถาบนัการเงินสามารถจัดกลุ่ม
การรายงานโดยแยกตามประเภทการใช้บริการ 
และรวมระบบงานที่ใชบ้ริการลกัษณะเดียวกัน
ไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อการรายงาน ได้หรือไม่ 

สถาบนัการเงินสามารถพิจารณาจัดกลุ่มหรือก าหนด
รูปแบบการรายงานตามความเหมาะสม แต่ต้องครอบคลุม
การใช้บริการ IT Outsourcing ในทุกระบบงานและ 
มีเนื้อหาอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

16. ในการก าหนดให้สถาบันการเงินตอ้งจัดท ารายงาน
ปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการ IT Outsourcing ที่มีผลกระทบต่อการให้ 
บริการของสถาบันการเงิน ตามข้อ 5.7.1 (2) นั้น 
ปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว หมายถึง 
ปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการ Critical IT Outsourcing เท่านัน้ ใช่หรือไม ่

สถาบนัการเงนิต้องจัดท าและรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์
ผิดปกติขึ้นโดยเร็ว ซึ่งไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง ทั้งกรณกีารใช้
บริการ Critical IT Outsourcing และ Other IT Outsourcing 
หากปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกตินั้น มีผลกระทบต่อ
การให้บริการการเงินพื้นฐานในวงกว้าง เชน่ ธุรกรรม
การฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนเงิน ตัวอย่างปัญหา
หรือเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว เช่น 
 ระบบไฟฟ้าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (data center) 

มีปัญหาท าให้เครื่องประมวลผลส าคัญหยุดชะงัก 
 ระบบประมวลผลกลาง (core banking) มีปัญหา 
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ข้อ ประเด็นค าถาม แนวค าตอบ 
ท าให้ไม่สามารถประมวลผลรายการส าคัญได้ 

 ระบบเครือข่าย (network) มีปญัหา ท าให้ไม่สามารถ
เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เช่น ระบบช่องทางสาขา หรือ 
ระบบ ATM เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได ้

ทั้งนี้ สถาบนัการเงินสามารถก าหนดรูปแบบรายงานได้
ตามความเหมาะสม โดยอย่างนอ้ยควรระบุถึงลักษณะ
ของปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว 

การตรวจสอบผู้ใหบ้ริการภายนอกของสถาบันการเงิน 
17. ในการก าหนดให้สถาบนัการเงินต้องจัดให้มี 

การตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอกอย่างสม่ าเสมอ
ตามข้อ 5.7.2 นัน้ ความถี่ในการตรวจสอบควรเปน็
เท่าใด และการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก
ทุกการใช้บริการ IT Outsourcing อาจเป็นภาระ
มากเกินไป สถาบนัการเงินสามารถตรวจสอบ 
ผู้ให้บริการภายนอกเฉพาะ Critical IT Outsourcing 
โดยใช้แบบสอบถามหรือให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นอสิระ
ตรวจสอบแทน ได้หรือไม่ 

สถาบนัการเงินสามารถก าหนดความถี่ในการตรวจสอบ
ผู้ให้บริการภายนอกจากได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
ตามความส าคัญของงาน IT ที่ใช้บริการ เช่น อาจก าหนด
ความถี่ในการตรวจสอบ Critical IT Outsourcing มากกวา่ 
ความถี่ในการตรวจสอบ Other IT Outsourcing ทั้งนี้ 
ธปท. ไมไ่ด้จ ากัดรูปแบบและวิธกีารในการตรวจสอบ 
แต่ต้องท าให้สถาบนัการเงินได้รับทราบข้อมูลที่แสดงถึง
ความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกในการปฏิบัติตาม
นโยบายและเงื่อนไขที่ก าหนดได ้โดยเฉพาะในด้านการรักษา
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล (security) ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้
ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้บริการ (availability) 

ประเด็นอื่น ๆ 
18. ประกาศการใชบ้ริการ IT Outsourcing เกี่ยวข้อง

กับแนวปฏบิัติที่ดีส าหรับการควบคุมความเสี่ยง
ของระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนับสนนุ
ธุรกิจหลัก (IT best practice) อย่างไร 

ประกาศฉบบันี้เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สถาบนัการเงิน
ที่มีการใช้บริการ IT Outsourcing ถือปฏิบัติ ในขณะที่ 
IT best practice เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับการควบคุม
ความเสี่ยงด้าน Operational / IT risk management  
ซึ่งสถาบนัการเงนิสามารถน า IT best practice มาประยุกต ์
ใช้ให้เหมาะสมกับขนาด ปริมาณธรุกรรม ความซบัซ้อนของ
งาน IT ที่ใช้บริการ และความเสีย่งที่เกี่ยวเนื่องกับการใชบ้ริการได ้

19. สถาบนัการเงินสามารถก าหนดระดับความเสี่ยง
และหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการใช้
บริการ IT Outsourcing ตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินเองได้ ใช่หรือไม่ 

สถาบนัการเงินสามารถพิจารณาปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
การควบคุมความเสี่ยงตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกับขนาด 
ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของงาน IT ที่ใช้บริการ 
และความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องกับการใช้บริการได้ 

ฝ่ายนโยบายการก ากับสถาบันการเงิน 
โทร. 0-2283-6938, 0-2283-5839, 0-2283-6835 


