คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตใช้บริ กำรจำกผู้ให้บริ กำรภำยนอก (Outsourcing) ในกำร
ประกอบธุรกิ จของสถำบันกำรเงิ นและบริ ษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2557 เรือ่ งหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก(Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน กาหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบัน
การเงินถือปฏิบตั ใิ นการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก โดยพิจารณาจากประเภทกลุ่มงาน 1 ดังต่อไปนี้
1.1.1 กลุ่มงานหลักทีม่ คี วามสาคัญต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน (Material function) สามารถแบ่งการ
อนุญาตได้ ดังนี้
1) งานหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic function) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกในกลุ่มงานนี้ เว้นแต่ในกรณีทส่ี ถาบัน
การเงินมีรปู แบบการทาธุรกิจ (Business model) ทีร่ วมศูนย์งานไว้ทส่ี านักงานใหญ่ สาขาหรือบริษทั ทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานหรือเพื่อการบริหารความเสีย่ งแบบ
องค์รวม สถาบันการเงินจะต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายกรณี โดยในการอนุญาต
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดเงือ่ นไขให้สถาบันการเงินถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมก็ได้
2) งานหลักทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Non-strategic function) โดยสรุป
หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกงานดังกล่าวได้ดงั นี้
2.1) การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตเป็นการทัวไป
่
2.2) การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ
ก. สถาบันการเงินไทยไม่รวม Hybrid bank ใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบริษทั ในกลุ่ม
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุ ญาตเป็นการทัวไป
่
ข. กรณีอ่นื ทีไ่ ม่เป็ นตามข้อ ก. สถาบันการเงินต้องขออนุญาตก่อนดาเนินการ
1.1.2 กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน (Non-Material function) ธปท. อนุญาตเป็นการทัวไป
่
ให้สถาบันการเงินสามารถใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกสาหรับกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน
โดยสถาบันการเงินจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดตามประกาศ
1 รายละเอียดตามตารางแนบท้ายคู่มอื สาหรับประชาชนฉบับนี้
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1.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสีย่ งของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กาหนดให้บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทีป่ ระสงค์จะ
ใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ซึง่ อาจเป็ นบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือบริษทั นอกกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้
บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินโดยอนุโลม เว้นแต่จะ
กาหนดเป็นอย่างอื่นหรือต้องได้รบั อนุญาตเป็นรายกรณี
1.3 สถาบันการเงินต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นว่างานทีป่ ระสงค์จะให้บริการจัดอยูใ่ นกลุ่มงานใด จากนัน้ ให้
จัดส่งหนังสือแสดงความจานง พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาตามทีก่ าหนด ในกรณีทค่ี าขอ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีม่ คี วามชัดเจนและไม่ซบั ซ้อนตามหลักเกณฑ์ประกาศดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยได้รบั เอกสาร
ครบถ้วน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้สถาบันการเงินจัดส่งเอกสารหรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติม
ทัง้ นี้ ในการอนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณากาหนดเงือ่ นไขให้ถอื ปฏิบตั เิ พิม่ เติม
เป็นรายกรณีดว้ ย
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 47
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2557 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก
(Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580002.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสีย่ งของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf
2.วิธกี ารยืน่ คาขอ
2.1 ให้ยน่ ื คาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทค่ี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ ่นื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ ่นื คาขอ
แก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ าร
พิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื
คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอ
ดาเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
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2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทค่ี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืน่ คาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจ่ าเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดาเนินการ ดังนี้
3.1 นัดหมายผูย้ ่นื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3.3 ชมการสาธิต (Demo) วิธกี ารใช้งาน กรณีมกี ารนาระบบงานใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า
3.4 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพื่อให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
3.5 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐาน
เพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้ บริ การ
เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รบั ผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1 วัน
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
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ลำดับ

2)

ขัน้ ตอน
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผยู้ น่ื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งแห่ง
ประเทศไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา/ลงนาม
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูล ตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) หนังสือขออนุญาตโดยระบุเหตุผลและความจาเป็น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) รายละเอียดขอบเขตและลักษณะของงานทีจ่ ะใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก โดยต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นว่างานทีป่ ระสงค์
จะใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกจัดอยูใ่ นกลุ่มงานใด ชีแ้ จง

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
หรืออธิบายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมันใจได้
่
ว่าสถาบันการเงิน
มีนโยบาย ระบบงานต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกตามทีก่ าหนดในกลุ่มงานนัน้
โดยสรุปสาระสาคัญ แนวทางในแต่ละหัวข้อตามแบบฟอร์มที่
กาหนด พร้อมรายละเอียดของแต่ละหัวข้อเป็นเอกสารแนบมา
ด้วยในคราวเดียวกัน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

3)

แผนภาพขัน้ ตอนงานประกอบ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

4)

เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกด้านงานทัวไป
่
้ ก ารจากผู ้
การใชบริ
ใหบริ
้ ก ารภายนอกด ้านงานทั่วไป.docx

2)

(หมายเหตุ: -)
ตารางสรุปหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกสาหรับงานหลักทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ Non-strategic function
ตารางสรุปหลัก เกณฑ์
ิ ใจ.docx
การอนุญาตการoutsourceสาหรับงานหลัก ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกับการตัดสน

(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
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การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานทั่วไป
ที่

เรื่อง

สรุปแนวทาง /สาระสาคัญ
(รายละเอียดในเอกสารแนบ)

1.การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk management)
(1) นโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้บริการจาก
ผู้ให้บริการภายนอก
(2) แนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก
(3) การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ
การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
(4) เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือเลิกสัญญา
(5) แนวทางการรายงานการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ตรวจ
สอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. มาตรการคุ้มครองลูกค้า (Customer protection management)
(6) การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ของลูกค้า เช่น การทาลายหรือนาข้อมูลทั้งหมด
ของลูกค้ากลับจากผู้ให้บริการภายนอก และ
การแบ่งแยกข้อมูลของลูกค้าออกจากข้อมูลของ
ผู้ให้บริการภายนอก
 การป้องกันกรณีผู้ให้บริการภายนอกลักลอบนาข้อมูลของ
ลูกค้าไปให้บุคคลอื่นเพื่อการพาณิชย์
 บทลงโทษกรณีผู้ให้บริการภายนอกเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
(7) การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า
 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการร้องเรียนของลูกค้า
 แนวทางและระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management)


(8) แผนงานรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(9) ระบบสารองที่พร้อมดาเนินธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สาหรับงานที่
เป็น critical business practice
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ตารางสรุปหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
สาหรับงานหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ Non-strategic function
ประเภทของ
สถาบันการเงิน
สถาบันการเงินไทย
ไม่รวม Hybrid bank
Hybrid bank /
Subsidiary
สาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ

ผู้ให้บริการภายนอก
ที่อยู่ในประเทศไทย
บริษัทในกลุ่ม บริษัทนอกกลุ่ม

ผู้ให้บริการภายนอก
ที่อยู่ในต่างประเทศ
บริษัทในกลุ่ม บริษัทนอกกลุ่ม

















-



-



หมายเหตุ:
 อนุญาตเป็นการทั่วไป  ขออนุญาตก่อนดาเนินการ

