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ที่อยู่ในต่างประเทศมีองค์ประกอบความเสี่ยงที่แตกต่างจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ 
ในประเทศ ประกอบกับข้อจ ากัดทางกฎหมายในการก ากับดูแลแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
supervision) และ (3) เพ่ิมบทบาทสถาบันการเงินในการติดตามความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่เกิด
จากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ผ่านการจัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก และการประเมินแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้วย
ตนเอง (Self-assessment) 

ส าหรับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกในเรื่องส าคัญ  
3 ด้านตามที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ประชาชน  
การคุ้มครองลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก  
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Sound practices) ที่สถาบันการเงินพึงปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมทั้งเพ่ือดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการของสถาบันการเงินไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ไดเ้พ่ิมความยืดหยุ่นมากขึ้น
ในกรณีการใช้บริการระหว่างบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

2.  อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 47 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ 
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ตามความในประกาศนี้ 

3.  ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
ทุกแห่ง  

4.  ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก  

ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 

5.  เนื้อหา 

5.1  ค าจ ากัดความ 

ในประกาศฉบับนี้ 

“การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก” (Outsourcing) หมายความว่า การที่
สถาบันการเงินจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Service provider) ด าเนินการแทนส าหรับงานที่โดยปกติ 
สถาบันการเงินต้องด าเนินการเองทั้งหมดหรือบางส่วน  
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“ผู้ให้บริการภายนอก” (Service provider) หมายความว่า นิติบุคคลอ่ืนซึ่ง 
เข้าท าสัญญารับจัดการงานที่โดยปกติสถาบันการเงินต้องด าเนินการเอง รวมถึงผู้ที่เข้าท าสัญญาช่วง 
เพ่ือรับช่วงจัดการงานดังกล่าวทุกทอด และบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกในกลุ่มงานที่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต 

“บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 

“ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง (Hybrid bank)” 
หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีต่างชาติรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้น 

“ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary)” 
หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่มีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งถือหุ้นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่ต่ ากว่าร้อยละเก้าสิบห้าของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้น 

“สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ” หมายความว่า สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

“บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง (Hybrid bank) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5.2  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มงาน 

ให้สถาบันการเงินพิจารณาจัดกลุ่มงานที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกตาม
หลักเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ 

5.2.1  กลุ่มงานหลักที่มีความส าคัญต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน (Material 
function) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) งานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
function) ตัวอย่างเช่น งานที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1.1) งานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจหรือการท าธุรกรรมที่กระทบต่อฐานะ
การด าเนินงานและความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  

(1.2) งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทาน
ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการตัดสินใจท าธุรกรรม 

(1.3) งานที่เกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทาน
ภายหลังการอนุมตัิหรือการท าธุรกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการด าเนินงานและความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินหากด าเนินการไม่เหมาะสม 

(1.4) งานที่ผู้ให้บริการภายนอกไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะด าเนินการได้
และ/หรือหลักเกณฑ์ทางการก าหนดให้สถาบันการเงินต้องด าเนินการเองเท่านั้น 
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(2) งานหลักท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Non-strategic 
function) ตัวอย่างเช่น งานที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(2.1) งานจัดหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

(2.2) งานที่มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง เนื่องจากเก่ียวข้องกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลและสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ 

(2.3) งานที่มีข้อกังวลในเรื่องความเสี่ยงหากมีการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกในต่างประเทศ 

5.2.2  กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน (Non-material function) 
ตัวอย่างเช่น งานที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่การจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ  

(2) งานที่ผู้ให้บริการภายนอกมีประสิทธิภาพหรือความเชี่ยวชาญมากกว่า
สถาบันการเงิน  

(3) งานที่มีความเสี่ยงในระดับที่จัดการได้ เนื่องจากงานหรือผู้ให้บริการ
ภายนอกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือการก ากับดูแลของทางการ 

 ทั้งนี้ ตัวอย่างงานในแต่ละกลุ่มปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

 อนึ่ง หากงานที่สถาบันการเงินประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
เข้าหลักการข้างต้นหลายข้อประกอบกัน สถาบันการเงินจะต้องพิจารณาจัดกลุ่มงานโดยยึดหลักการ 
ทีเ่ข้มงวดกว่า 

5.2.3  การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกไม่รวมถึงงานดังต่อไปนี้  

(1)  งานที่ไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (Non-
banking business) เช่น งานอ านวยความสะดวกท่ัวไปและงานด้านธุรการ เป็นต้น และงานที่มี 
ความเสี่ยงต่ าอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  

(2)  งานที่สถาบันการเงินไม่มีอ านาจที่จะด าเนินการได้เอง ส าหรับสาขา 
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ กรณีธุรกรรมเกินวงเงินหรือเกินอ านาจอนุมัติ หรือผลิตภัณฑ์หรือธุรกรรม 
มีข้อก าหนดพิเศษ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติหรือความเห็นชอบจากส านักงานใหญ่ หรือส านักงานภูมิภาค 
ในต่างประเทศ (Regional office) ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้อง 

(2.1)  มีส่วนร่วมให้ความเห็นและดูแลรับผิดชอบการท าธุรกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(2.2)  มีผู้ประสานงานประจ าที่ประเทศไทยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือ
เอกสารและชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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5.3  หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกโดยพิจารณาจากประเภทกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้ 

5.3.1  กลุ่มงานหลักที่มีความส าคัญต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน (Material 
function) สามารถแบ่งการอนุญาตได ้ดังนี้ 

(1)  งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
function) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกในกลุ่มงานนี้ เว้นแต่ในกรณีที่สถาบันการเงินมีรูปแบบการท าธุรกิจ (Business model)  
ที่รวมศูนย์งานไว้ที่ส านักงานใหญ่ สาขาหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานหรือเพ่ือการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม สถาบันการเงินจะต้องขออนุญาตธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยในการอนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดเงื่อนไขให้สถาบัน
การเงินถือปฏิบัติเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ก็ได้ 

(2)  งานหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Non-strategic 
function) 

(2.1)  กรณีผู้ให้บริการภายนอกทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถ 
ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกท่ีอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการทั่วไป 

(2.2)  กรณีผู้ให้บริการภายนอกทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ 

เนื่องจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ
มีองค์ประกอบความเสี่ยงที่แตกต่างจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในประเทศไทยตาม
ตัวอย่างความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ประกอบ 
กับข้อจ ากัดในทางกฎหมายในการก ากับดูแลแบบรวมกลุ่ม (Consolidated supervision) ซึ่งธนาคาร 
แห่งประเทศไทยไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องของสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทลูก 
หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตส าหรับสถาบันการเงิน
ประเภทดังกล่าวแตกต่างจากสถาบันการเงินไทย1 ดังนี้ 

(2.2.1)  กรณีสถาบันการเงินไทย ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์
ไทยที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง (Hybrid bank)  

ให้ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เฉพาะกรณีท่ีผู้ให้บริการภายนอกนั้นไม่ใช่บริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

                                                        
1
   สถาบันการเงินไทย หมายถึง (1) ธนาคารพาณิชย์จดทะเบยีนในประเทศไทย (2) บริษัทเงินทุน และ (3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
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(2.2.2)  กรณีธนาคารพาณชิย์ไทยที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า
กึ่งหนึ่ง (Hybrid bank) หรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
(Subsidiary) หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

ให้ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอกท่ีอยู่ในต่างประเทศ ทั้งในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
และไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

ตารางสรุปหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกส าหรับงานหลักทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Non-strategic function) ตามข้อ 5.3.1 (2) 

ประเภทของ 
สถาบันการเงิน 

ผู้ให้บริการภายนอก 
ที่อยูใ่นประเทศไทย 

ผู้ให้บริการภายนอก 
ที่อยูใ่นต่างประเทศ 

บริษัทในกลุ่ม บริษัทนอกกลุ่ม บริษัทในกลุ่ม บริษัทนอกกลุ่ม 
สถาบันการเงินไทย 

ไม่รวม Hybrid bank     

Hybrid bank / 
Subsidiary     

สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ -  -  

 

5.3.2  กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน (Non-material function) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทั่วไปให้สถาบันการเงินสามารถ 
ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกส าหรับกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

5.4  การขออนุญาตเพื่อใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

5.4.1  การยื่นขออนุญาต 

ในกรณีทีส่ถาบันการเงินต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก สถาบันการเงินจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่างานที่ประสงค์จะใช้บริการจาก
ผู้ให้บริการภายนอกจัดอยู่ในกลุ่มงานใด จากนั้นให้จัดส่งหนังสือแสดงความจ านง พร้อมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 4 มาที่ฝ่ายก ากับสถาบันการเงิน สายก ากับสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกรณีค าขอที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีความชัดเจนและไม่ซับซ้อนตาม
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้สถาบันการเงินทราบภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารครบถ้วน เว้นแต่ ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้
สถาบันการเงินจัดส่งเอกสารหรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ในการอนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดเงื่อนไขให้ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมเป็นรายกรณีด้วยก็ได้  

 

หมายเหต:ุ 
 อนุญาตเป็นการทั่วไป    ขออนุญาตก่อนด าเนินการ 
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5.4.2  การเปลี่ยนผู้ให้บริการภายนอกและการจ้างช่วงต่อ (Subcontract)  

กรณีงานที่ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอก หากสถาบันการเงินได้รับอนุญาตแล้ว และภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม 
ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ให้บริการภายนอกมอบหมายหรือว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกรายอื่นรับจ้างช่วง
งานต่อ (Subcontract) บางส่วนหรือทั้งหมดของงานที่รับจ้างจากสถาบันการเงินมา สถาบันการเงินไม่ต้อง
ยื่นขออนุญาตใหม่ เว้นแต่กรณีท่ีเนื้องานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทของ 
ผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามข้อ 5.3 

5.4.3  การขออนุญาตกรณีอื่น ๆ  

กรณีท่ีสถาบันการเงินต้องการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก นอกเหนือ 
จากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินขออนุญาตมาท่ีฝ่ายก ากับสถาบันการเงิน  
สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี  

5.5  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก  

ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก สถาบันการเงินจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า
เสมือนสถาบันการเงินเป็นผู้ด าเนินการเอง และพึงยึดหลักการส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การดูแลเรื่อง
ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีแผนการด าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ (2) การมีระบบการดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสม  
โดยเน้นในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้า การดูแลเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาแก่ลูกค้า 
และ (3) การมีระบบบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยสถาบันการเงิน
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกในเรื่องต่อไปนี้ 

5.5.1  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

5.5.2  การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก  

5.5.3  การดูแลและความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

5.5.4  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management) 
ของผู้ให้บริการภายนอก 

5.5.5  สัญญาและข้อตกลง 

5.5.6  การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก  

5.5.7  การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและ
บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

ทั้งนี้ ในกรณีที่จ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงินไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลในส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ให้สถาบันการเงินขออนุญาตมาท่ีฝ่ายก ากับ
สถาบันการเงิน สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดความจ าเป็น
และเหตุผลดังกล่าว 
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 5.6  การตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืน 

 สถาบันการเงินต้องด าเนินการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจสอบภายนอก  
หรือหน่วยงานของทางการอ่ืนสามารถเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (ถ้ามี) ได้ 
รวมทั้งเรียกดูข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5.7  การรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายกรอบการขออนุญาตการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือลดอุปสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน 
ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เพ่ิมบทบาทของสถาบันการเงินในการติดตามข้อมูลการใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอก รวมทั้งประเมินแนวทางควบคุมและบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอก ดังนี้ 

5.7.1  การรายงานภาพรวมการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก  

สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
ได้แก่ ชื่องาน โดยเรียงตามประเภทงานที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก พร้อมรายละเอียด 
การจัดกลุ่มงานตามหลักการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ชื่อผู้ให้บริการภายนอก ประเภทของ 
ผู้ให้บริการภายนอก (มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอกเป็นบริษัทในหรือนอกกลุ่มธุรกิจการเงิน
หรือไม่) สถานที่ตั้งของผู้ให้บริการภายนอก วันเริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสัญญา การคิดค่าบริการระหว่าง
สถาบันการเงินและผู้ให้บริการภายนอก และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)2 ตามแบบรายงานภาพรวม 
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่ก าหนดในเอกสารแนบ 6 

ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินจัดท ารายงานข้างต้นเป็นประจ าทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง
โดยใช้ข้อมูลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี และจัดส่งมาท่ี ฝ่ายก ากับ
สถาบันการเงิน สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี หรือ
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยร้องขอ อนึ่ง ในระหว่างรอบการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
สถาบันการเงินควรติดตามข้อมูลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้ทราบถึง
ความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ต่อไป  

ส าหรับการรายงานข้อมูลครั้งแรก ให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยให้จัดส่งรายงานมาท่ี  
ฝ่ายก ากับสถาบันการเงิน สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2558  

                                                        
2   เช่น ความจ าเป็นและเหตุผลที่ส่งผลให้สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ส าหรับงานดังกล่าว ที่ได้รับผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เป็นต้น 



 

  



แผนภาพ: สรุปหลักการในการจัดกลุ่มงาน และหลักเกณฑ์การอนุญาต 
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

 

 
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

(Outsourcing) 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มงานหลักท่ีมีความส าคัญ 
ต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน 

(Material function) 

(1) งานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic function) 

หลักการ 

- งานท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือ
การท าธุรกรรมที่กระทบต่อฐานะ 
การด าเนินงานและความเสีย่งของ
สถาบันการเงิน 

- งานท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลกึ  
การตรวจสอบหรือการสอบทาน 
ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการตัดสินใจ 
ท าธุรกรรม 

- งานท่ีเกี่ยวกับการติดตาม  
การตรวจสอบ และการสอบทาน
ภายหลังการอนุมัติหรือการท าธุรกรรม 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะ 
การด าเนินงานและความเสีย่งของ
สถาบันการเงินหากด าเนินการ 
ไม่เหมาะสม 

- งานท่ีผู้ให้บริการภายนอกไมม่ ี
ความเชี่ยวชาญที่จะด าเนินการได/้
หลักเกณฑ์ทางการก าหนดให้สถาบัน
การเงินต้องด าเนินการเองเท่านั้น 

กรอบการอนุญาต 

1. ไม่อนุญาตให้ outsource  

2. อนุโลมให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี
ส าหรับสถาบันการเงินท่ีมี business 
model รวมศูนย์งานไว้ที่สาขา/บริษัท
ลูกแห่งใดแห่งหนึ่งหรือบริษัทแม่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือ
เพื่อการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม  

(2) งานหลักท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

(Non-strategic function) 

หลักการ 

- งานจัดหาหรือวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

- งานท่ีมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลและ
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินรวมถงึ 
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของทางการ 

- งานท่ีมีข้อกังวลในเรื่องความเสี่ยง 
หากมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอกในต่างประเทศ 
 

กรอบการอนุญาต 

1. อนุญาตเป็นการทั่วไปกรณีการ
outsource ภายในประเทศ  
2. การ outsource ไปต่างประเทศ 
จะต้องยื่นขออนุญาตตามประเภทของ
สถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจของ 

สถาบันการเงิน 
(Non-material function) 

หลักการ  

- งานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน 
ที่ไม่ใช่การจัดเตรยีมข้อมลูประกอบ 
การตัดสินใจ  

- งานท่ีผู้ให้บริการภายนอกมี
ประสิทธิภาพหรือความเชี่ยวชาญ
มากกว่าสถาบันการเงิน 

- งานท่ีมีความเสี่ยงในระดับท่ีจดัการได้ 
เนื่องจากงานหรือผู้ให้บริการภายนอก 
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือการก ากบัดูแล
ของทางการ  

กรอบการอนุญาต 

อนุญาตเป็นการทั่วไป 

เอกสารแนบ 1 
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ตารางสรุปหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มงาน กรอบการอนุญาต และตัวอย่างงานในแต่ละกลุ่มงาน 
 

กลุ่มงาน Strategic function Non-strategic function Non-material function 

หลักการในการจัดกลุ่มงาน 

- งานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรอืการท าธุรกรรมที่กระทบต่อฐานะการด าเนินงาน
และความเสีย่งของสถาบันการเงิน 

- งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในข้ันตอนสุดท้าย
ก่อนการตัดสินใจท าธุรกรรม 

- งานที่เกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลงัการอนุมัติหรือ
การท าธุรกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการด าเนินงานและความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินหากด าเนินการไม่เหมาะสม 

- งานท่ีผู้ให้บริการภายนอกไม่มีความเช่ียวชาญที่จะด าเนินการได/้หลกัเกณฑ์ทางการ
ก าหนดใหส้ถาบันการเงินต้องด าเนินการเองเท่านั้น 

- งานจัดหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
- งานที่มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้า  

ข้อมูลและสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ 
- งานท่ีมีข้อกังวลในเรื่องความเสีย่งหากมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

ที่อยู่ในต่างประเทศ 

- งานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
- งานท่ีผู้ให้บริการภายนอกมีประสทิธิภาพหรือความเช่ียวชาญมากกว่าสถาบันการเงิน  
- งานท่ีมีความเสีย่งในระดับที่จดัการได้ เนื่องจากงานหรือผู้ให้บริการภายนอก 

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือการก ากบัดูแลของทางการ  
 

กรอบการอนุญาต 

1. ไม่อนุญาตให้ outsource  
2. อนุโลมให้ขออนุญาตเป็นรายกรณสี าหรับสถาบันการเงินที่มี business model  

รวมศูนย์งานไว้ทีส่าขา/บริษัทลูกแห่งใดแห่งหนึ่งหรือบริษัทแม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานหรือเพื่อการบรหิารความเสี่ยงแบบองค์รวม  

1. อนุญาตเป็นการทั่วไปกรณีการ outsource ภายในประเทศ  
2. การ outsource ไปต่างประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตตามประเภทของ 

สถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

อนุญาตเป็นการทั่วไป 

กลุ่มงาน
สินเชื่อและ
ธุรกรรมคล้าย
สินเชื่อ 

การปล่อย
สินเชื่อ/
บริหารสินเชื่อ
ปกติ 

- งานวิเคราะหส์ินเช่ือ 1/ 
- งานรับราคาหลักประกัน 
- งานอนุมัติสินเช่ือ 1/ 
- งานตรวจสอบและลงนามผูกพันในสัญญา 
- งานตรวจสอบ/สอบทานการตั้งวงเงิน เบิกจ่าย และติดตามการใช้วงเงิน 
- งานตรวจสอบหรือสอบทานการตดิตามดูแลลูกหนี ้
- งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกหนี้ในระบบฐานข้อมลู 

- งานวิเคราะหส์ินเช่ือ (เบื้องต้น) 2/ 
- งานสอบทานสินเช่ือ (Loan review) 
- งานประเมินราคาหลักประกัน (Appraisal) 5/ และ NPA 
- งานจัดเก็บหลักประกัน 
- งานน าข้อมูลลูกหนีเ้ข้าระบบ 

- งานจัดหาลูกค้าและแนะน าผลิตภณัฑ์ทางการเงินส าหรับลูกค้า 4/   
- งานจัดเตรียมเอกสารสัญญาและหลักประกัน (Loan document) 
- งานบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเช่ือและหลักประกัน เช่น  

งานจดจ านอง จ าน า ภาระผูกพันหรือหลักประกัน และงานไถ่ถอนจ านอง จ าน า 
ภาระผูกพันหรือหลักประกัน รวมถึงงานฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 5/ 

การบริหาร
สินเชื่อด้อย
คุณภาพ 

- งานตัดสินใจแกไ้ขหนี ้1/  - งานติดตามทวงถามหนี ้
- การด าเนินการขาย NPA 
- งานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 6/ 

กลุ่มงานการ
เปิดบัญชี ฝาก
เงิน ถอนเงิน 
หรือโอนเงิน 

บัญชีเงินฝาก - งานสอบทานผลการท า KYC/CDD 3/ 
- งานอนุมัติเปิดบญัชี 1/ 
- งานตรวจสอบหรือสอบทานข้อมลูที่น าเข้าระบบ 
- งานบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ากหลังการอนุมัต ิ

- งาน KYC/CDD (เบื้องต้น) 3/ 
- งานน าข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ รวมถึงงานน าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบันทึกเข้าบัตร 
- งานตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก บัตร ATM 
- งานจัดเก็บเอกสารค าขอเปดิบัญชีที่มีอายุไมเ่กินกว่าที่สถาบันการเงินก าหนด 

- งานหาลูกค้าและแนะน าผลติภณัฑ์ทางด้านเงินฝาก 4/   

ฝาก ถอน 
หรือโอนเงิน  

- งานตรวจสอบความถูกต้องและสอบทานข้อมูลก่อนท ารายการ 
- งานอนุมัติการฝาก ถอน หรือโอนเงิน 1/ 
- งานกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน จัดท ารายงานการรบัฝากเงินประจ าวัน  

และจัดท ารายงานส่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
- งานติดตามและควบคุมบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และงานตรวจสอบรายการผิดปกต ิ

 - งานสนับสนุนกระบวนการเรียกเกบ็เงินตามเช็ค 
 

กลุ่มงานบริหารเงิน 
(Treasury) และธุรกรรม 
ด้านตลาดการเงิน 

- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของลกูค้า (Client suitability) 
- งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเสนอราคาและตกลงราคา 1/ 
- งานตรวจสอบเพดานความเสี่ยง (Limit) ตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินและ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1/  
- งานจัดเตรียม initial term sheet การตรวจสอบหรือสอบทานสญัญา 1/ 
- งานลงนามอนุมัติการท ารายการหรือผูกพันตามสัญญา 1/ 
- งานสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในการช าระเงิน (Settlement) 1/ 
- งานสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องการกระทบยอดคงเหลือและ 

บันทึกรายการ 1/ 
- งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมในระบบ 1/ 

- งานประเมินมูลค่าพอร์ต (ก าไร/ขาดทุน)  - งานจัดเตรียมเอกสารสัญญา ได้แก่ ISDA CSA 
- งานหาลูกค้าและแนะน าผลติภณัฑ์ทางการเงิน 4/  
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กลุ่มงาน Strategic function Non-strategic function Non-material function 
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง - งานตัดสินใจเกีย่วกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  1/ 

- งาน portfolio management และควบคุมความเสี่ยง 1/ 
- งานจัดท ารายงานความเสีย่ง 
- งานพัฒนา risk model และรวมถึงการทดสอบความถูกต้องแม่นย าของ model 
- งานตรวจสอบหรือสอบทาน risk management process ที่ต้องใช้ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- งาน detect fraud ที่เกี่ยวกับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 

 

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน - งานตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องของข้อมูลบัญชีและการเงิน - งานจัดท าบัญชีและการเงิน  

กลุ่มงานควบคุมภายในและ 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

 - งานตรวจสอบภายใน (Internal audit) 
- งานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎหมาย (Compliance) 

 

อ่ืน ๆ   - งานบริหารจดัการในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์
- งานบริหารจดัการศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ โดยต้องใช้บริการไดเ้ฉพาะจาก 

ผู้ให้บริการภายนอกที่มีคณุสมบัตหิรือมาตรฐานตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

- งานพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ 
- งานดูแลสินทรัพย์ (Custodian) 
- งานลูกค้าสัมพันธ์ (Call center) 
- งานบริหารบุคลากร (Human resources management) 
- งานผลิต จดัท า และจัดส่งบตัรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
- งานจัดเก็บและดูแลเอกสารเก่าท่ีมีอายุเอกสารเกินกว่าท่ีสถาบันการเงินก าหนด 

(Document storage service) 
- งานพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งยอดด้านเงินฝาก หรือเงินเดือนพนักงาน 
- งานจัดเตรียมนิติกรรมสญัญาส าหรับงานอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มงานหลักท่ีมคีวามส าคญัต่อ

ธุรกิจสถาบันการเงิน 
หมายเหตุ 1/  งานท่ีสถาบันการเงินไม่มีอ านาจที่จะด าเนินการได้เอง ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ กรณีธุรกรรมเกินวงเงินหรือเกินอ านาจอนุมัติ หรือผลติภณัฑ์หรือธุรกรรมมีข้อก าหนดพิเศษ ซึ่งต้องได้รับอนมุัติหรือความเห็นชอบจากส านักงานใหญ่ (Head office) 

หรือส านักงานภมูิภาคในต่างประเทศ (Regional office) ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้อง 
(1)  มีส่วนร่วมให้ความเห็นและดแูลรับผิดชอบการท าธุรกรรมหรือผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 
(2)  มีผู้ประสานงานประจ าที่ประเทศไทยเพื่อจัดเตรยีมข้อมูลหรือเอกสารและชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับธรุกรรมหรือผลติภณัฑ์ดังกลา่วให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  

2/  ลักษณะงานวิเคราะห์เบื้องต้น หมายรวมถึง การวิเคราะหส์ินเช่ือท่ีสถาบันการเงินได้ก าหนดขั้นตอน/วิธีการในการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกท่ีให้บริการไว้อยา่งชัดเจน และมีการเสนอผลการวเิคราะห์ในเชิงเสนอแนะเท่านั้น โดยสถาบันการเงินเองยังต้อง 
น าผลการวิเคราะหม์าสอบทานก่อนพิจารณาเพื่อเสนออนุมตัิอีกครั้งหนึ่ง 
3/  การรู้จักลูกค้าและการทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know your customer : KYC/ Customer due diligence : CDD) ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
4/  งานหาลูกค้าและแนะน าผลิตภณัฑ์ส าหรับลูกค้ารายย่อย สถาบันการเงินสามารถใช้บริการจากผู้ใหบ้ริการภายนอกทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ทั้งนี้  
 (1)  การก าหนดประเภทลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันการเงิน  
 (2)  ผลิตภณัฑ์ส าหรับลูกค้ารายยอ่ยจะต้องง่ายต่อความเข้าใจของลกูค้า ไม่มโีครงสร้างหรือเง่ือนไขท่ีซับซ้อน 
5/  สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกท้ังที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
6/  ให้ใช้บริการได้เฉพาะจากผู้ใหบ้ริการภายนอกที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
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เอกสารแนบ 2 
ตัวอย่างงานที่ไม่ถือว่าเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

(Non-outsourcing activity) 
____________________________________ 

1.  กลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (Non-banking business) เช่น 
งานบริการอ่านวยความสะดวกท่ัวไปและงานด้านธุรการที่มีความเสี่ยงต่่า ซึ่งมีตัวอย่างงานดังต่อไปนี้  

(1)  งานจัดส่งเอกสาร  
(2)  งานบริหารอาคารสถานที่  
(3)  งานรักษาความปลอดภัย  
(4)  งานพิมพ์แบบพิมพ์เอกสาร  
(5)  งานซ่อมบ่ารุง  
(6)  งานจัดซื้อจัดจ้าง  
(7)  งานจัดประชุม 
(8)  งานจัดจ้างบุคลากรชั่วคราว  
(9)  งานด้านสวัสดิการส่าหรับพนักงาน 
(10)  งานด้านบริการท่าความสะอาด 

2.  กลุ่มงานที่มีลักษณะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์ทางการเงินส าหรับ
ลูกค้ารายย่อยเป็นครั้งคราว เช่น 

(1)   ตัวแทนจัดงาน money expo และแนะน่าข้อมูลเบื้องต้น 
(2)   การแจกแผ่นพับส่าหรับโฆษณา (Brochure) หนังสือชี้ชวน เอกสารแนะน่า และใบสมัครของ

บัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการ internet banking และบริการ mobile banking 

3.  กลุ่มงานที่ปรึกษาซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical consulting) หรือกลุ่มงาน 
ที่ตามกฎหมายสถาบันการเงินต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น  

(1)  งานตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้สอบบัญชีภายนอก 
(2)  งานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย ด้านภาษี และด้านความเสี่ยง 

4.  กลุ่มงานที่มีลักษณะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วม/เป็นสมาชิกในระบบหรือโครงสร้างทางการเงิน/ 
กลไกในการช าระเงิน (อาจมีหลักเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อก าหนดที่สมาชิกต้องถือปฏิบัติ) เช่น 

(1)  การ clearing และ settlement ระหว่าง clearing house และสมาชิก 
(2)  ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent banking) 

5.  กลุ่มงานที่มีลักษณะงานซึ่งสถาบันการเงินไม่สามารถท าเองได้ โดยในธุรกิจทั่วไปจะใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอก เช่น  

(1)  บริการไฟฟ้า น้่าประปา อินเทอร์เน็ต และงานสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
(2)  บริการข้อมูลการเงิน ข้อมูลตลาด ข้อมูลธุรกิจ เช่น Credit Bureau, BOL, Bloomberg, 

Moody’s, Standard & Poors และ Fitch Ratings  
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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

1.  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

คณะกรรมการของสถาบันการเงิน1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่าหนดนโยบายในการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing policy) ให้มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยนโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงปัจจัยในการพิจารณาการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก  
และต้องด่าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของผู้ก่ากับดูแล 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกต้องครอบคลุมประเด็นส่าคัญ 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  ขอบเขตและลักษณะของงานที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

(2)  หลักเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติขั้นต่่าของผู้ให้บริการภายนอก และกระบวนการ
ว่าจ้าง 

(3)  การประเมินและระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

(4)  การควบคุมภายใน (Internal control) ที่เก่ียวข้อง 

(5)  ระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันการเงินและข้อมูลของลูกค้า 
เป็นอย่างดี 

(6)  การก่าหนดแผนรองรับการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan) 
ของสถาบันการเงิน เพ่ือรองรับกรณีงานที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกมีปัญหาหยุดชะงักลงและ 
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

(7)  แผนการบริหารจัดการในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากการด่าเนินการเองมาเป็นการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก รวมทั้งกรณีท่ีจะเลิกใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกนั้น (Process 
migration and change management) 

(8)  ขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายงานที่มีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในการใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอกในงานนั้น ๆ 

(9)  นโยบายรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เช่น การปรับลดอัตราก่าลัง หรือการเลิก 
จ้างงาน หรือการต่อต้านจากพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบ 

(10)  การทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของนโยบายเป็นระยะ 

 

 

                                                        
1  กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ อาจหมายถึง ผูบ้ริหารระดับสูงหรอืคณะผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก  

สถาบันการเงินจะต้องก่าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะท่าสัญญาใหม่หรือทบทวนเพ่ือต่ออายุสัญญาการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกรายเดิม  
โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นส่าคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1)  ความสามารถทางด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการด่าเนินงาน 

(2)  สถานะความมั่นคงทางการเงิน  

(3)  ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องด่าเนินคดี 

(4)  วัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการให้บริการที่มีความเหมาะสมกับสถาบันการเงิน 

(5)  ความสามารถในการปรับตัวตอบสนองพัฒนาการใหม่ ๆ 

(6)  ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกให้บริการแก่สถาบันการเงินหลายแห่ง 
(Concentration risk) 

(7)  หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

3.  การดูแลและความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

สถาบันการเงินพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นเพียง 
การมอบหมายให้ผู้อ่ืนด่าเนินการแทนเท่านั้น สถาบันการเงินเองยังคงมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือน
สถาบันการเงินเป็นผู้ด่าเนินการเอง ดังนั้น สถาบันการเงินจึงต้องด่าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ดูแลและ
รับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้องดูแลให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ
ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลของสถาบันการเงินเป็นอย่างดี เช่น การแบ่งแยกข้อมูลของลูกค้าของสถาบัน
การเงิน ออกจากข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกหรือข้อมูลของลูกค้ารายอื่นของผู้ให้บริการภายนอก  
การก่าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเข้มงวด (Data access 
control) รวมทั้งต้องตรวจสอบระบบดังกล่าวอย่างเหมาะสม และดูแลให้ผู้ให้บริการภายนอกควบคุมดูแล
พนักงานอย่างเข้มงวดในการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของสถาบันการเงิน   

(2)  ต้องจัดให้มีระบบดูแลเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเหมาะสม 
โดยต้องมีการบันทึกและติดตามข้อมูลข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงประเด็นปัญหาจากการรั่วไหล
ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว และรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินให้รับทราบเป็นระยะ 

(3)  ต้องไม่ท่าให้คุณภาพของบริการที่ลูกค้าได้รับด้อยลงหรือผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไป 
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ่าอยู่แล้วของสถาบันการเงินไปให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการใช้บริการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางการ 
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(4)  ต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า (Information 
disclosure) จากการมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกด่าเนินการแทนสถาบันการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการ 

(5)  ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
สถาบันการเงินต้องด่าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้าได้ถูกท่าลายหรือได้น่าข้อมูลทั้งหมด 
ของลูกค้ากลับมาจากผู้ให้บริการภายนอกแล้ว  

(6)  ต้องดูแลข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลของสถาบันการเงินเอง ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

(7)  พิจารณาก่าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเหมาะสม กรณีท่ีผู้ให้บริการภายนอก 
ไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนดในการดูแลและความรับผิดชอบต่อลูกค้าตามที่ก่าหนดใน (1) – (6) 

4.  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management) ของผู้ให้บริการ
ภายนอก 

(1)  สถาบันการเงินต้องระบุความส่าคัญของกลุ่มงานที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
โดยประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการหยุดชะงักของงานนั้น  

(2)  สถาบันการเงินต้องก่าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท่าแผนรองรับการด่าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan) โดยเฉพาะส าหรับกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของงานส าคัญ 
(Significant activity) หรืองานที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง (Wide impact) พร้อมทั้ง
จัดสรรทรัพยากรรองรับการด่าเนินงานอย่างเพียงพอ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management: BCM) และการจัดท่า 
แผนรองรับการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan: BCP) ของสถาบันการเงิน ในระดับ
ที่สามารถท่ีจะก่าหนดแผนรองรับการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสถาบันการเงินเองให้สอดคล้องกันได้  

 ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกหลัก (Key service provider) อย่างสม่ าเสมอ และต้องมีการบันทึกผล 
การทดสอบไว้เป็นเอกสารเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้  

5.  สัญญาและข้อตกลง 

 สถาบันการเงินต้องท่าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นส่าคัญแล้วแต่กรณีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  ก่าหนดรายละเอียดประเภทของการใช้บริการ ขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหาร
ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของ 
สถาบันการเงิน  

(2)  ข้อตกลงการให้บริการ (Service level agreement) เพ่ือก่าหนดเป็นมาตรฐาน 
การให้บริการขั้นต่่าที่ผู้ให้บริการภายนอกต้องปฏิบัติ ทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและไม่ปกติ 
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(3)  แผนรองรับการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan) ของ 
ผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือรองรับกรณีงานที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกมีปัญหาหยุดชะงักลง และ 
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

(4)  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
ผู้ให้บริการภายนอก 

(5)  การก่าหนดค่าบริการระหว่างคู่สัญญา ต้องมีความสมเหตุสมผลอ้างอิงจากต้นทุน 
หรืออัตราที่เรียกเก็บกันในตลาดทั่วไป โดยต้องไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์จนเกินสมควรแก่เหตุให้แก่บุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจ 

(6)  อายุสัญญา ข้อก่าหนด และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิของสถาบัน
การเงินในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและต่ออายุสัญญา ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการปรับปรุง 
การให้บริการหากจ่าเป็น รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด่าเนินงานของสถาบันการเงินในอนาคต 

(7)  ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญาในกรณีการให้บริการเกิดปัญหาขัดข้อง  
เช่น การบริการล่าช้า และความผิดพลาดในการให้บริการ เป็นต้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
หรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

(8)  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของสถาบันการเงิน รวมถึงสิทธิในการเข้าถงึ และความเป็นเจ้าของข้อมูล  
เช่น วิธีการรับส่งข้อมูล และวิธีการเก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น ตลอดจนบทลงโทษอย่างชัดเจน หากมี 
การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและ/หรือข้อมูลของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการภายนอกควรแยก
ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินออกจากข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกหรือข้อมูลของลูกค้ารายอ่ืน 
ของผู้ให้บริการภายนอกด้วย 

(9)  เงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกจะมอบหมายหรือว่าจ้างผู้ให้บริการ
ภายนอกรายอ่ืนรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ในบางส่วนหรือทั้งหมดของงานที่รับว่าจ้างมาจาก
สถาบันการเงิน โดยผู้ให้บริการภายนอกที่รับช่วงต่อมานั้น ยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ 
ที่ก่าหนดในประกาศฉบับนี้ และที่ได้ตกลงไว้กับสถาบันการเงินด้วย 

(10)  เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความจ่าเป็น เช่น สถานที่ให้บริการ การประกันภัย และการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น 

(11)  ต้องไม่ปิดก้ันหรือห้ามผู้ให้บริการภายนอกให้บริการในลักษณะเดียวกันต่อ 
สถาบันการเงินอ่ืน 

(12)  ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง  

(13)  ก่าหนดสิทธิให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน ผู้ตรวจสอบภายนอก  
หรือหน่วยงานของทางการอ่ืน ในการเข้าตรวจสอบการด่าเนินงาน ระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ รวมทั้ง
การเรียกดูข้อมูลที่เก่ียวข้อง จากผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ หากการเข้าตรวจสอบต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานที่ก่ากับดูแล 
ผู้ให้บริการภายนอกนั้น สถาบันการเงินและ/หรือผู้ให้บริการภายนอกต้องด่าเนินการให้สามารถเข้า
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
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6.  การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก  

สถาบันการเงินต้องก่าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส่าคัญของงานที่ใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคล 
ที่เก่ียวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด (ตัวอย่างความเสี่ยงจากการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกตามเอกสารแนบ 5) โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นส่าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีระบบที่ชัดเจนในการก่ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ผู้ให้บริการภายนอกอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีมาตรฐานการควบคุมภายในและการให้บริการเช่นเดียวกับ 
สถาบันการเงินด่าเนินการเอง รวมทั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งสถาบันการเงินเองและผู้ให้บริการ
ภายนอกได้ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

(2)  จัดให้มีหรือด่าเนินการให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลและ 
บริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

(3)  จัดให้มีพนักงานหรือหน่วยงานที่มีความเข้าใจในขอบเขต ลักษณะงานและ
กระบวนการท่างานของผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

(4)  จัดให้มีการบันทึกประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง ข้อมูลความเสียหาย รวมทั้ง 
ค าสั่งการจากทางการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยตรวจสอบได้ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารของสถาบันการเงิน 
ให้ทราบในทันท ีเพ่ือให้สามารถก่าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  

(5)  จัดให้มีการทบทวนผู้ให้บริการภายนอกเป็นระยะตามความเหมาะสมของกลุ่มงาน 

7.  การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

(1)  สถาบันการเงินอาจใช้ข้อตกลงการให้บริการ (Service level agreement) เพ่ือ
ก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าที่ผู้ให้บริการภายนอกต้องปฏิบัติแทนการใช้สัญญาแบบเต็มรูปแบบได้ 

(2)  สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศอาจใช้แนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการ
ภายนอก สัญญาและข้อตกลง และการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจาก 
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ตามที่บริษัทแม่ ส านักงานใหญ่ สาขาหรือส านักงานภูมิภาค 
ในต่างประเทศก าหนดได้ 

(3)  ให้สถาบันการเงินพิจารณาถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลการใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอกเช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกรายอ่ืน ๆ และต้องให้ความส่าคัญ 
ในการดูแลและความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสถาบันการเงินและ 
ผู้ให้บริการภายนอก  
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เอกสารแนบ 4 
 

ประเด็นส าคัญท่ีสถาบันการเงินต้องระบุในค าขออนุญาตใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

หลักการ   

 1.  ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพ่ือด่าเนินธุรกิจนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินต้องดูแลในเรื่องส่าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความต่อเนื่องในการด่าเนินธุรกิจและ 
การให้บริการแก่ประชาชน การคุ้มครองลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอก (รายละเอียดปรากฏในหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว)   

 2.  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรก่าหนดหัวข้อที่สถาบันการเงินต้องส่งให้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ดังนี้ 

การด าเนินการ  

 1.  ให้สถาบันการเงินพิจารณาในเบื้องต้นว่างานที่ประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการ 
ภายนอกนั้น จัดอยู่ในกลุ่มงานใด และโปรดชี้แจงหรืออธิบายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจได้ว่า 
สถาบันการเงินมนีโยบาย/ระบบงานต่าง ๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกตามท่ีก่าหนดในกลุ่มงานนั้น โดยอย่างน้อยต้องชี้แจงในหัวข้อส่าคัญที่ก่าหนด 
ในแบบฟอร์มนี้ 

 2.  ให้สถาบันการเงินสรุปสาระส่าคัญ/แนวทางในแต่ละหัวข้อ พร้อมรายละเอียดของ 
แต่ละหัวข้อเป็นเอกสารแนบมาด้วยในคราวเดียวกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินได้ตระหนักและสามารถ
ด่าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว 

ทั้งนี้ หัวข้อในแบบฟอร์มและข้อมูลที่ก่าหนดให้สถาบันการเงินชี้แจงนี้เป็นเพียงข้อมูล 
ขั้นต่่า ซึ่งหากสถาบันการเงินต้องการชี้แจงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก่าหนดก็สามารถส่งมาได้ในคราว
เดียวกัน นอกจากนี้ สถาบันการเงินสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการน่าเสนอได้ตามท่ีเห็นสมควร เช่น  
การใช้แผนภาพขั้นตอนงานประกอบ เป็นต้น 
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การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานทั่วไป 
 

ที ่ เรื่อง สรุปแนวทาง/สาระส าคัญ  
(รายละเอียดในเอกสารแนบ) 

1. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk management) 
(1) นโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้บริการจาก 

ผู้ให้บริการภายนอก 
 

(2) แนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก  
(3) การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 

การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 
 

(4) เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือเลิกสัญญา  
(5) แนวทางการรายงานการใช้บริการจากผู้ให้บริการ

ภายนอกและปัญหาที่เกิดข้ึนต่อคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ตรวจสอบของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 

2. มาตรการคุ้มครองลูกค้า (Customer protection management) 
(6) การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า   

 แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
ของลูกค้า เช่น การท่าลายหรือน่าข้อมูลทั้งหมด 
ของลูกค้ากลับจากผู้ให้บริการภายนอก และ 
การแบ่งแยกข้อมูลของลูกค้าออกจากข้อมูลของ 
ผู้ให้บริการภายนอก 

 การป้องกันกรณีผู้ให้บริการภายนอกลักลอบ
น่าข้อมูลของลูกค้าไปให้บุคคลอื่นเพ่ือการพาณิชย์ 

 บทลงโทษกรณีผู้ให้บริการภายนอกเปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้า 

 

(7) การรับข้อร้องเรียนและการแกไ้ขปัญหาแก่ลูกค้า 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการร้องเรียนของ

ลูกค้า  
 แนวทางและระเบียบปฏิบัติในการจัดการ

เรื่องร้องเรียน 

 

3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management) 
(8) แผนงานรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
(9) ระบบส่ารองที่พร้อมด่าเนินธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ส่าหรับงานที่เป็น critical business practice 
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เอกสารแนบ 5 
 

ตัวอย่างความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Key risks of outsourcing) 
____________________________________ 

ความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกนั้น สามารถสรุปได้ออกเป็น  
9 หมวด ได้แก่ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) เช่น 

(1) ผู้ให้บริการภายนอกด่าเนินงานไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันการเงินที่ก่าหนดไว้ 
2. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational risk) เช่น 

(1) ผู้ให้บริการภายนอกให้บริการไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 
(2) ผู้ให้บริการภายนอกให้บริการกับลูกค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงิน 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance risk) เช่น 
(1) ผู้ให้บริการภายนอกไม่ด่าเนินการตามกฎหมายด้านการเงินที่เก่ียวข้อง 
(2) ผู้ให้บริการภายนอกไม่ด่าเนินตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
(3) ผู้ให้บริการภายนอกไม่มีระบบการก่ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมเพียงพอ 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk) เช่น 
(1) ความผิดพลาดจากระบบงาน 
(2) กระบวนการจัดการภายในของผู้ให้บริการภายนอกท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
(3) เกิดกรณีทุจริต 
(4) ความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะไม่สามารถตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก 

5. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty risk) เช่น 
(1) คุณภาพของลูกหนี้ที่ว่าจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกเรียกเก็บหนี้ให้อาจเสื่อมถอยลง 
(2) การประเมินมูลค่า (Underwriting) หรือการประเมินคุณภาพสินเชื่อไม่เหมาะสม 

6. ความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมในแต่ละประเทศ (Country risk) 1/ เช่น 
(1) การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมาย  

ของผู้ให้บริการภายนอกท่ีอยู่ในต่างประเทศ 
(2) ความซับซ้อนในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศ 

7. ความเสี่ยงด้านสัญญาและข้อตกลง (Contractual risk) เช่น 
(1) ความเสี่ยงในการบังคับตามสัญญาและข้อตกลง 
(2) ในกรณีใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ การบังคับใช้ตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศหรือกฎหมายประเทศนั้น ๆ 
8. ความเสี่ยงด้านการเข้าถึงข้อมูล (Access risk) เช่น 

(1) ความเสี่ยงที่สถาบันการเงินไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกที่จ่าเป็นต่อ 
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือองค์กรอ่ืน ๆ  
ตามกฎหมาย 

(2) ความซับซ้อนของการด่าเนินงานของผู้ให้บริการภายนอก ที่ท่าให้เป็นอุปสรรคในการด่าเนินการ
ตามนโยบายการก่ากับดูแล 
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9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวและผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม 
(Concentration and systemic risk) เช่น 
(1) สถาบันการเงินหลายแห่งใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกรายเดียวกัน 
(2) สถาบันการเงินใช้บริการหลายกลุ่มงานจากผู้ให้บริการภายนอกรายเดียวกัน 

หมายเหตุ 

1/  สถาบันการเงินอาจประยุกต์แนวทางการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาตามแนวนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา 
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เอกสารแนบ 6

ชื่องาน 1/

(เรียงตามประเภทงาน)
Strategic Non-strategic  Non-material

บริษัทในกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงิน

บริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง อื่นๆ ในประเทศ
ต่างประเทศ

(เมือง/ประเทศ)

1. กลุ่มงานสนิเชื่อ

  1.1 ……………....….  /  /  /

  1.2 ………….....……  /  /

  1.3 …………………...

2. กลุ่มงานเงินฝาก

  2.1 ……………....….

  2.2 ………….....……

  2.3 …………………...

3. กลุ่มงานบริหารเงิน

  3.1 ……………....….

  3.2 ………….....……

  3.3 …………………...

4. กลุ่มงาน.................

  4.1 ……………....….

  4.2 ………….....……

  4.3 …………………...

5. กลุ่มงานอ่ืน

  5.1 ……………....….

  5.2 ………….....……

  5.3 …………………...

หมายเหตุ:
  1/ เฉพาะการใชบ้ริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่ยงัมผีล ณ วนัที่รายงานขอ้มลู
  2/ ให้ระบุชื่อเฉพาะผู้ให้บริการหลัก ไมร่วมผู้ให้บริการภายนอกที่เขา้ท าสัญญาเพื่อรับชว่งงานต่อ
  3/ ในกรณีที่สัญญาไมม่กีารระบุวนัหมดอาย ุให้ระบุเฉพาะวนัเร่ิมต้นสัญญา พร้อมทั้ง
ให้ระบุในชอ่ง "รายละเอยีดเพิ่มเติม" วา่สัญญาเป็นแบบไมก่ าหนดวนัหมดอาย ุ(Open-ended)
  4/ ให้กรอกขอ้มลูการคิดค่าบริการตามสัญญาการใชบ้ริการ เชน่ ค่าบริการแบบเหมาจา่ยรายป/ีเดือน อตัราค่าบริการต่อธรุกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมม่กีารคิดค่าบริการ เชน่ เนื่องจากเป็นการใชบ้ริการจากบริษัทในกลุ่มธรุกจิเดียวกนัหรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง
     สถาบันการเงินสามารถเวน้การกรอกขอ้มลูในส่วนนี้ได้ พร้อมทั้ง
ให้ระบุในชอ่ง "รายละเอยีดเพิ่มเติม" ถงึสาเหตุที่ไมส่ามารถกรอกขอ้มลูดังกล่าวได้
 5/ หากเป็นการใชบ้ริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2558 และสัญญายงัมผีลอยู่ ณ วนัที่รายงานขอ้มลู ให้สถาบันการเงินระบุขอ้มลูวา่ "ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี" ในชอ่งนี้ด้วย

ชื่อสถาบันการเงิน ............................................
แบบรายงานภาพรวมการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก

เพียงวนัที่ 1 มกราคม 25XX

การจดักลุ่มงานตามเกณฑ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ชื่อผู้ให้บริการ

ภายนอก 2/
วนัเริม่ตน้และ

สิ้นสดุสญัญา 3/ การคิดค่าบริการ 4/ รายละเอียด

เพ่ิมเตมิ 5/

ประเภทของผู้ให้บริการภายนอก 
สถานที่ตั้งของ

ผู้ให้บริการภายนอก



ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกับประกำศ ธปท. ที่ สนส. 8/2557  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (Outsourcing) ในกำรประกอบธุรกิจของสถำบันกำรเงิน 

ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1.  สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้ของประชาชน (โครงการคลินิกแก้หนี้) โดย
ว่าจ้างให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นหน่วยงาน
กลางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้
ตามโครงการดังกล่าว ต้องขออนุญาตการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอกจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 25 กันยำยน 2562) 

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้
ของประชาชน (โครงการคลินิกแก้หนี้) ทั้งกรณีที่มี
เจ้าหนี้หลายรายและรายเดียว โดยว่าจ้างให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์เป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้ตามโครงการ
ดังกล่าว หากสถาบันการเงินก าหนดกรอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เงื่อนไข และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้ว และบริษัท
บริหารสินทรัพย์ต้องด าเนินการภายใต้กรอบการ
ตัดสินใจที่ก าหนด รวมทั้งสถาบันการเงินมีการ
ควบคุมดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้ด าเนินการ
ภายใต้กรอบการตัดสินใจที่ก าหนด สถาบันการเงิน
สามารถใช้บริการจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ตาม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 


