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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่  สนส.  19/2560 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(Information  Technology  Risk)  ของสถาบันการเงิน 

 
 

1. เหตุผลในการออกประกาศ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology  :  IT)  ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ

ต่อการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมากข้ึน  โดยสถาบันการเงินได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  ลดต้นทุนในการดําเนินงาน  และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  นอกจากนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้สถาบันการเงิน
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทําให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง  และตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  
โดยเฉพาะการนําเสนอบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีทางการเงิน  (Financial  Technology  :  FinTech)  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้สถาบันการเงิน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น  แต่หากสถาบันการเงินขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดี  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  risk)  และ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์  (cyber  threat)  ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินทั้งในด้านความเสียหาย 
ที่เป็นจํานวนเงินและความเสียหายด้านชื่อเสียง  รวมทั้ง  อาจส่งผลกระทบต่อระบบการชําระเงินและ
ระบบการเงินของประเทศ  ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อม่ันของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการทางการเงินได้ 

ดังนั้น  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกําหนดหลักเกณฑ์กํากับดูแลให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี  มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีการ
บริหารความเส่ียงดังกล่าวอย่างเหมาะสม  โดยเน้นที่องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน  โครงสร้างองค์กร  และการบริหารจัดการบุคลากร  โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันการเงินต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการกําหนดทิศทางการใช้ 
เทคโนโลยีให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน  มีความเท่าทันความเสี่ยงที่มีมากข้ึน
อันเนื่องมาจากการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างแพร่หลาย  ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบันการเงิน  
(Enterprise  Risk  Management  :  ERM)  และมีการกําหนดและสื่อสารนโยบายที่เก่ียวข้องไปยัง
บุคลากรทุกระดับในองค์กรเพื่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจ  ตลอดจนมีการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสม  รวมถึงต้องดูแลให้มีการวางแผนและบริหารจัดการด้านบุคลากร  
โดยเฉพาะท่ีทําหน้าที่เก่ียวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสม 
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กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และมีปริมาณที่เพียงพอที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

นอกจากนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเน้นให้สถาบันการเงินมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม  โดยอยู่ภายใต้กรอบ
หลักการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  (1)  การรักษาความลับของระบบและข้อมูล  (confidentiality)  
(2)  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล  (integrity)  และ  (3)  ความพร้อมใช้งานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (availability)  รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลและรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้า  ซึ่งสถาบันการเงินต้องมีการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ  ปริมาณธุรกรรม  ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง  เช่น  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยง 
ด้านชื่อเสียง  และความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถาบันการเงินเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสําคัญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ  ระบบ  หรือชื่อเสียงของสถาบันการเงิน  โดยรวมถึงกรณีที่
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญของสถาบันการเงินถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  และ
เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานให้ผู้บริหารในตําแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน
ทราบ  ให้สถาบันการเงินต้องรายงานมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีเม่ือเกิดหรือรับรู้เหตุการณ์นั้น  
และเม่ือสถาบันการเงินมีการนําเทคโนโลยีใด ๆ  มาใช้เป็นคร้ังแรก  หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ  สถาบันการเงินจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดําเนินการดังกล่าว 

2. อํานาจตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  2551  

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information  Technology  Risk)  ของสถาบันการเงิน  ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่กําหนด 
ในประกาศนี้ 

3. ประกาศที่ยกเลิก 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ที่  สนส.  26/2551  เร่ือง  การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์

ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2551 

4. ขอบเขตการบังคับใช้ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 
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5. เนื้อหา 
5.1 ให้ยกเลิกความในข้อ  5.2  การรักษาความปลอดภัย  และข้อ  5.3  การควบคุมภายใน

ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส.  27/2551  เร่ือง  การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2551  และให้บริษัท
เงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฉบับนี้แทน  

5.2 คําจํากัดความ 
 “ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”  หมายความว่า  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน  
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  (cyber  threat) 

 “ เทคโนโล ยีสารสนเทศ”  ( Information  Technology - IT)  หมายความว่ า  
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งครอบคลุมถึง  ข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  (operating  
system)  ระบบงาน  (application  system)  ระบบฐานข้อมูล  (database  system)  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
(hardware)  และระบบเครือข่ายสื่อสาร  (communication)  เป็นต้น 

 “คณะกรรมการของสถาบันการเงิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  หรือคณะผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5.3 หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.1 ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  governance) 
  (1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
   คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องมีองค์ประกอบตามประกาศธนาคาร 

แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน  โดยมีกรรมการท่ีมีความรู้ 
หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย  1  ท่าน  เพื่อให้คณะกรรมการของสถาบัน
การเงินสามารถกําหนดทิศทางและกํากับดูแลให้สถาบันการเงินมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับ
กับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน  มีความรู้เท่าทันความเสี่ยงและพัฒนาการ 
ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินสามารถกํากับดูแล 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   นอกจากนี้  กรรมการของสถาบันการเงินต้องได้รับการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอตามระยะเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้
คณะกรรมการของสถาบันการเงินมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยง 
ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน  
คณะกรรมการของสถาบันการเงินมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
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   (1.1) ดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน  และดูแลให้การใช้เทคโนโลยีของสถาบันการเงินมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

   (1.2) ดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบันการเงิน  
(Enterprise  Risk  Management  :  ERM) 

   (1.3) ดูแลให้มีการกําหนด  (1)  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  security  policy)  ซึ่งรวมถึงนโยบายในการจัดทําแผนฉุกเฉิน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  (2)  นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  risk  
management  policy)  โดยนโยบายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ  ปริมาณธุรกรรม  
ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความเส่ียงที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งทําหน้าที่ในการอนุมัติ
นโยบายดังกล่าว 

   (1.4) ดูแลให้มีการนํา  (1)  นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  security  policy)  และ  (2)  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  risk  management  policy)  ที่ได้อนุมัติ  มาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ
และกระบวนการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงดูแลให้มีการนําไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม  และมีการทบทวนและ
ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง 
อย่างมีนัยสําคัญ 

   (1.5) ดูแลให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  หรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม  
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการทดสอบและ 
การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น  ผลการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของสถาบันการเงิน  ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาหรือเหตุการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของสถาบันการเงิน 

   (1.6) ดูแลและสนับสนุนให้มีการส่ือสารกับบุคลากรของสถาบัน
การเงิน  เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และให้เข้าใจถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (2) โครงสร้างการกํากับดูแล 
   (2.1) โครงสร้างองค์กร 
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    สถาบันการเงินต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  และสอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ   
3  ระดับ  (three  lines  of  defence)  โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง
การทําหน้าที่  (1)  ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2)  บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และ  (3)  ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้  สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการถ่วงดุลอํานาจ 
กันอย่างอิสระ  โดยเฉพาะการทําหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความเป็นอิสระจาก
การทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    ทั้งนี้  สถาบันการเงินอาจจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงหรือหัวหน้าสายงาน
ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน  (IT  security)  
โดยควรมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และควรเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการบริหารจัดการและรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์  เช่น  ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 

   (2.2) คณะกรรมการที่ทําหน้าที่กํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    (2.2.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่
บริหารจัดการ  รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  IT  steering  committee 

    (2.2.2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนดไว้ 

    (2.2.3) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งการตรวจสอบครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งกํากับดูแล 
ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (3) การบริหารจัดการบุคลากร 
   สถาบันการเงินต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมถึงบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจําวัน  (user)  อย่างเหมาะสม  
โดยต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากร  ปริมาณงาน  และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้มีการดําเนินการอย่างน้อยในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 
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   (3.1) การบริหารจัดการบุคลากรที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จะต้องครอบคลุมในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

    (3.1.1) กระบวนการคัดเลือกบุคลากร  เพื่อให้ได้บุคลากร 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความรู้หรือประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยอาจพิจารณาการได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป  (certificate)  
เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายน้ัน 

    (3.1.2) ความเพียงพอของบุคลากร  เพื่อให้มีปริมาณบุคลากร
ที่เพียงพอกับปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน 

    (3.1.3) มาตรการในการสร้างและส่งเสริมความตระหนักถึง
ความสําคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้บุคลากรมีการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน  และมาตรการดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ 

   (3.2) การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการของสถาบันการเงิน  
ผู้บริหารระดับสูง  และบุคลากรที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างเพียงพอตามระยะเวลา 
ที่เหมาะสม  โดยครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  พัฒนาการด้านเทคโนโลยี  ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อให้คณะกรรมการของสถาบันการเงิน  ผู้บริหารระดับสูง  และบุคลากรมีความรู้และทักษะที่เพียงพอ
ต่อการกํากับดูแลหรือปฏิบัติงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 

   (3.3) ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขในสัญญาจ้างงานของบุคลากรควรระบุ 
ในเร่ืองความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
อย่างชัดเจน  เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันการเงิน 

   (3.4) การบริหารจัดการสิทธิของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานหรือ
สิ้นสุดการจ้างงาน  เช่น  ทบทวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบดงักล่าว 

  (4) การส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT  risk  awareness) 

   สถาบันการเงินต้องจัดให้ มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากร 
ที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงบุคลากรท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ    ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประจําวันอย่างเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  เช่น  การจัดอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง  
และการซักซอ้มแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ 

  (5) นโยบายที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (5.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มี  (1)  นโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  security  policy)  และ  (2)  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  risk  management)  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และอยู่ภายใต้กรอบ
หลักการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  (1)  การรักษาความลับของระบบและข้อมูล  (confidentiality)  
(2)  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล  (integrity)  และ  (3)  ความพร้อมใช้งานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (availability)  โดยนโยบายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันการเงิน
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
หรือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

    นอกจากนี้  การกําหนดนโยบายดังกล่าวต้องคํานึงถึงลักษณะ
การดําเนินธุรกิจ  ปริมาณธุรกรรม  ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรและความเสี่ยงจากการใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกด้วย 

   (5.2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

    5.3.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT  security) 

     เพื่อให้สถาบันการเงินมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  สถาบันการเงินต้องนํานโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน  โดยครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

     (1) การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT  asset  management) 

      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  โดยต้องมีการจัดทําทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อให้สามารถระบุรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน  และ
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สามารถนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
รวมถึงต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้มีความพร้อม
ใช้งานและสามารถรองรับการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

     (2) การ รักษาความมั่ นคงปลอดภัยของข้ อ มูล  
(information  security) 

      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของข้อมูล  ทั้งในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลบนระบบงานและ 
สื่อบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ  มีการจัดชั้นความลับของข้อมูล  (information  classification)  มีการเก็บรักษาและ
ทําลายข้อมูลให้เหมาะสมกับชั้นความลับ  และมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูล  (cryptography)  
ที่เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานสากล  เพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล 

     (3) การควบคุมการเข้าถึง  (access  control) 
      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึง

ระบบปฏิบัติการ  ระบบงาน  และระบบฐานข้อมูล  โดยกําหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิและตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนตามสิทธิที่กําหนดไว้ตามความจําเป็นในการใช้งานและระดับความเสี่ยง  เพื่อป้องกันการเข้าถึง
และเปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต 

     (4) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม  (physical  and  environmental  security) 

      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์  สถานที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพื้นที่ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ  รวมทั้งมีระบบการป้องกันและกระบวนการในการบํารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และระบบสาธารณูปโภค  (facility)  ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุกหรือจากภัยธรรมชาติ  และให้มีความพร้อมใช้งาน
สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

     (5) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
สื่อสาร  (communications  security) 

      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารของสถาบันการเงิน  เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลที่มี 
การรับส่งผ่านเครือข่ายสื่อสารมีความม่ันคงปลอดภัย  และสามารถป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคาม 
ที่อาจเกิดขึ้น 

     (6) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  operations  security) 
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      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความม่ันคงปลอดภัย  โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

      (6.1) การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ  
และระบบสาธารณูปโภค  (capacity  management)  เช่น  การประเมินแนวโน้มการใช้ทรัพยากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเพียงพอ
ต่อการรองรับการดําเนินธุรกิจและสามารถวางแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการใช้งาน
ในอนาคต 

      (6.2) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเคร่ือง
แม่ข่าย  (server)  และอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (endpoint)  เช่น  การติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือระบบตรวจจับการแฝงตัวของโปรแกรมไม่ประสงค์ดี  (malware)  หรือการโจมตี 
ด้วยรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลหรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

      (6.3) การ สํ า รอง ข้อ มูล   ( data  backup)   
ด้วยวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม  เช่น  การสํารองข้อมูลประจําวัน  เพื่อให้มีข้อมูลสํารองที่มี 
ความพร้อมใช้งานในกรณีที่ระบบและข้อมูลหลักเกิดเหตุขัดข้องหรือได้รับความเสียหาย 

      (6.4) การ จัด เ ก็บข้ อ มูล บันทึ ก เหตุ ก ารณ์  
(logging)  ของเคร่ืองแม่ข่าย  ระบบงาน  และอุปกรณ์เครือข่ายที่สําคัญ  เช่น  การจัดเก็บและสอบทาน
บันทึกการเข้าถึงระบบ  (access  log)  และบันทึกการดําเนินงาน  (activity  log)  เพื่อให้สามารถ
ติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งานระบบหรือข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

      (6.5) การติดตามดูแลระบบและเฝ้าระวัง 
ภัยคุกคาม  (security  monitoring)  โดยมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ
หรือภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่สําคัญ  เช่น  เคร่ืองมือในการติดตาม
และวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถตรวจจับ  ป้องกัน  และรับมือ
เหตุการณ์ผิดปกติและภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที 

      (6.6) การบริหารจัดการช่องโหว่  (vulnerability   
management)  ของระบบที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง  เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่และสามารถ
ดําเนินการแก้ไขและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์  โดยสถาบันการเงินต้องมี 
การประเมินช่องโหว่ของระบบงานสําคัญทุกระบบอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ 
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      (6.7) การทดสอบเจาะระบบ  (penetration  test)  
โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกที่มีความเป็นอิสระทําหน้าที่ทดสอบเจาะระบบ  โดยเฉพาะ
ระบบงาน  (application)  และระบบเครือข่าย  (network)  ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ  
(internet  facing)  สมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  
เพื่อให้ทราบถึงช่องโหว่และสามารถดําเนินการแก้ไขและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ 

      (6.8) การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
(change  management)  โดยจัดให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและควบคุม
การเปล่ียนแปลงอย่างรัดกุมและเพียงพอ  เช่น  การนําระบบข้ึนใช้งานจริง  (system  deployment)  
การต้ังค่าระบบ  (system  configuration)  การติดตั้ง  patch  เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  และป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 

      (6.9) การบริหารจัดการการตั้งค่าระบบ  (system  
configuration  management)  โดยจัดให้มีกระบวนการในการควบคุมการตั้งค่าของระบบที่ใช้งานจริง  
และมีการสอบทานการตั้งค่าอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

      (6.10) การบ ริหาร จัดการ   patch  (patch  
management)  โดยจัดให้มีกระบวนการในการควบคุมการติดตั้ง  patch  ของระบบที่ใช้งานจริง  
เพื่อให้สามารถติดตั้ง  patch  ที่สําคัญในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยได้อย่างทันการณ์ 

     (7) การจัดหาและการพัฒนาระบบ   ( system  
acquisition  and  development) 

      (7.1) การจัดหาระบบ  (system  acquisition) 
       สถาบันการเงินต้องกําหนดหลักเกณฑ์ 

ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการคัดเลือกระบบและผู้ให้บริการ  เช่น  ความน่าเชื่อถือของระบบและ 
ผู้ให้บริการ  การได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป  (certificate)  ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ  การสนับสนุนและการ
บํารุงรักษาระบบ  เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบและผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดําเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงินได้  รวมถึงต้องคํานึงถึงความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงผู้ ให้บริการ   
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  หรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

      (7.2) การพัฒนาระบบ  (system  development) 
       สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการออกแบบ  

พัฒนา  และทดสอบระบบ  เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบมีความถูกต้อง  ม่ันคงปลอดภัย  เชื่อถือได้  พร้อมใช้งาน  
และมีความยืนหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบในอนาคต  โดยสถาบันการเงิน
ต้องจัดให้มีอย่างน้อยในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
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       – เ อกสารรายละ เอี ยด คุณสม บัติ 
ทางเทคนิค  (technical  specification)  โดยครอบคลุมถึงเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  ซึ่งรวมถึง
กระบวนการในการทดสอบ  การดูแล  และการติดตามความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งาน 

       – กระบวนการหรือเคร่ืองมือในการ
ควบคุมเวอร์ชันของคําสั่งในการเขียนโปรแกรม  (source  code  version  control) 

       – การแบ่ งแยกบทบาทหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบ  เช่น  การแบ่งแยกระหว่างผู้พัฒนาระบบ
และผู้นําระบบข้ึนใช้งานจริง 

       – การแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของ
ระบบงานที่ใช้สําหรับการพัฒนา  (development)  และการทดสอบ  (testing)  ออกจากระบบงานท่ี
ให้บริการจริง  (production) 

       – การทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง  
เช่น  ทดสอบการทํางานของแต่ละระบบ  (unit  test)  ทดสอบการทํางานร่วมกันของระบบต่าง ๆ  
(system  integration  test)  ทดสอบความพร้อมใช้งานตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งาน   
(user  acceptance  test)  และทดสอบความปลอดภัยของระบบ  (security  test)  ตามกระบวนการ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่กําหนดในเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค  (technical  
specification) 

       – การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง
ระบบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการหรือการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันการเงินต้องจัดให้มี 
การทดสอบประสิทธิภาพ  (performance  test) 

       – แนวทางในการควบคุมการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลสําคัญที่นําไปใช้ในการทดสอบ 

       – การจัดทําคู่มือและอบรมผู้ใช้งาน
ระบบและผู้ดูแลระบบ 

     (8) การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา  
(IT  incident  and  problem  management) 

      สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและทันท่วงที   
โดยมีการบันทึก  วิเคราะห์  และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหา  และการแก้ไข  ให้คณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย  ทราบใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้  สถาบันการเงินต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง  (root  cause)  
ของปัญหา  เพื่อหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริง  และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติซ้ํา 
ในอนาคต 
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     (9) การจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (9.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีคณะทํางาน

หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้  และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
โดยคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

      (9.2) ในการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สถาบันการเงินต้องคํานึงถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจ  ปริมาณธุรกรรม  ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน  รวมทั้ง 
การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายต่าง ๆ  และความเสี่ยงทั่วไป  เช่น  ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ  (operational  risk)  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (reputational  risk)  และความเสี่ยงอื่น
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาองค์กรอื่นในการดําเนินธุรกิจ  (interdependency  risk)  
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของระบบงานหรือทรัพยากรที่สําคัญ  (concentration  risk)  และความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน  ผู้ใช้บริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  และระบบสถาบันการเงิน  (systemic  risk) 

      (9.3) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  สามารถนํามาใช้รองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริง  และสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย  เร่ือง  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business  
Continuity  Management  :  BCM)  และการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
(Business  Continuity  Plan  :  BCP)  โดยแผนฉุกเฉินดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการกําหนดระยะเวลา
ในการกู้คืนระบบ  (recovery  time  objective  :  RTO)  และระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย  
(recovery  point  objective  :  RPO)  ที่สอดคล้องกับความสําคัญของระบบ  รวมทั้งการกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจหยุดชะงัก  (maximum  tolerance  period  of  disruption  :  MTPD)   
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสถาบันการเงิน  และรองรับการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ  
ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ  เช่น  ภัยคุกคามทางไซเบอร์   
ภัยธรรมชาติ  เพื่อให้สถาบันการเงินดําเนินการกู้ระบบและกลับสู่การทํางานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด 

      (9.4) สถาบันการเ งินต้องจัดทํ า คู่ มือห รือ
เอกสารประกอบการดําเนินการตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประชาสัมพันธ์แผน
และฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนได้ 

      (9.5) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวน
และทดสอบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และทุกคร้ัง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
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      (9.6) ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ศู น ย์
คอมพิวเตอร์สํารอง  (disaster  recovery  site)  ที่มีความพร้อมใช้งานและสามารถปฏิบัติงานทดแทน
ได้เม่ือศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  (primary  site)  หยุดชะงัก  โดยสถาบันการเงินควรพิจารณาให้ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองอยู่ห่างจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเพียงพอที่จะมิให้เกิดปัญหาหรือได้รับ
ผลกระทบในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน  เช่น  ระบบไฟฟ้าขัดข้อง  และภัยธรรมชาติ 

     (10) การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก  (third  party  
management) 

      ในกรณีที่สถาบันการเงินมีการจัดจ้างผู้ให้บริการ
ภายนอก  หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน  
หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญของสถาบันการเงินหรือของลูกค้าของสถาบันการเงินได้  สถาบันการเงิน
ต้องมีการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการโดยระบุหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และเง่ือนไขในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  เช่น  การทําลายข้อมูลของสถาบันการเงินหรือของลูกค้าทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดสัญญา
หรือเลิกใช้บริการ  ความรับผิดชอบต่อการร่ัวไหลของข้อมูลอันเนื่องมาจากการนําข้อมูลไปใช้
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ 

      นอกจากนี้  ในการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก
หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาหรือให้บริการทางการเงิน  สถาบันการเงินต้องคํานึงถึง 
ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน  ข้อจํากัดหรือข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลง 
ผู้ให้บริการภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  และการยกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญา  (exit  strategy)  เพื่อให้
สถาบันการเงินสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

      ทั้ งนี้   ในกรณีที่ สถา บันการ เ งิ น ใช้ บ ริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก  (IT  Outsourcing)  ให้สถาบันการเงินปฏิบัติตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเร่ืองการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินด้วย 

    5.3.3 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  risk  
management) 

     เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถาบันการเงินต้องกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และต้องนํานโยบายดังกล่าวมาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติและ
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน  โดยครอบคลุม 
อย่างน้อยในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
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     (1) การประเมินความเสี่ยง  (risk  assessment) 
      (1.1) การระบุความเสี่ยง  (risk  identification) 
       สถาบันการเงินต้องระบุถึงความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์  และช่องโหว่ต่าง ๆ  โดยความเสี่ยงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน  ระบบงาน  บุคลากร  หรือปัจจัยภายนอก 

      (1.2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  (risk  analysis) 
       สถาบันการเงินต้องเข้าใจและวิเคราะห์

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
      (1.3) การประเมินค่าความเสี่ยง  (risk  evaluation) 
       สถาบันการเงินต้องประเมินถึงโอกาส 

ที่ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ  
รวมถึงกําหนดระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้  (IT  risk  appetite) 

     (2) การจัดการความเสี่ยง  (risk  treatment) 
      สถาบันการเงินต้องมีแนวทางในการจัดการ  

ควบคุม  และป้องกันความเส่ียงที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (residual  risk)  อยู่ในระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ยอมรับได้  โดยต้องคํานึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      นอกจากนี้  สถาบันการเงินต้องจัดให้ มีการ
กําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  key  risk  indicators)  ที่เก่ียวข้องกับ 
การดําเนินธุรกิจ  ให้สอดคล้องกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละงาน  เพื่อใช้ในการติดตาม
และทบทวนความเสี่ยง 

     (3) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง  (risk  monitoring  
and  review) 

      สถาบันการเ งินต้องจัดให้ มีกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้อยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ที่กําหนดไว้ 

     (4) การรายงานความเสี่ยง  (risk  reporting) 
      สถาบันการเงินต้องมีการรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น  
ต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน  หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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      ทั้งนี้  สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการทบทวน
ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  
และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

    5.3.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  compliance) 

     สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  compliance)  เช่น  กฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  กฎหมาย
ว่าด้วยระบบการชําระเงิน  เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 
ของหน่วยงานกํากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

    5.3.5 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  audit) 
     (1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีความรู้  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายนอก  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
จากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีแผนงานและขอบเขต
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความสําคัญและความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันการเงิน  และนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
และต้องครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญของสถาบันการเงิน  ทั้งนี้  สถาบันการเงินต้องจัดให้มี
การทบทวนแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และทุกคร้ังที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

     (3) สถาบันการ เงินต้ องจัด ให้ มีการตรวจสอบ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  ตามแผนงานและขอบเขตที่กําหนดตามข้อ  (2)  และ
เม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสําคัญ 

     (4) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ที่เป็นอิสระทําหน้าที่ประเมินระบบหรือเทคโนโลยีที่มีความสําคัญ  ซึ่งสถาบันการเงินเห็นว่ามีความจําเป็น 
ต้องประเมิน  แต่สถาบันการเงินมีข้อจํากัด  หรือผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน 
ตามข้อ  (1)  ไม่สามารถประเมินได้  เช่น  การประเมินระบบที่มีความซับซ้อนหรือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่  
หรือการประเมินความสามารถของระบบในการปรับเปล่ียนเพื่อรองรับการทําธุรกิจของสถาบันการเงิน 
ในอนาคตภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
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     (5) สถาบันการเงินต้องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ตลอดจนจัดเก็บรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวไว้ที่สถาบันการเงิน  พร้อมไว้สําหรับการตรวจสอบหรือเม่ือร้องขอโดยธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

     (6) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการติดตามประเด็น
จากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรายงานประเด็นสําคัญให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

    5.3.6 การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT  project  management) 

     (1) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีการศึกษาความจําเป็น
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินธุรกิจก่อน
เร่ิมโครงการ  โดยต้องมีการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  และมีการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายงานอื่นและระบบที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการและนําเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน  คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  หรือผู้บริหารระดับสูง  ตามขอบเขตอํานาจในการอนุมัติที่กําหนดไว้ 

     (2) สถาบันการเงินต้องมีการกําหนดกรอบการบริหาร
จัดการโครงการ  (project  management  framework)  ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการโครงการ  (project  management)  โดยครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเร่ิม
โครงการ  การดําเนินการและการควบคุมโครงการ  การปิดโครงการ  และการสอบทานโครงการ  รวมทั้ง
ต้องมีการกําหนดโครงสร้างการควบคุมและกํากับดูแลโครงการที่ชัดเจน  (project  governance)   
โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้มีอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 

      (2.1) คณะกรรมการกํ า กับดูแลโครงการ   
เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแลความคืบหน้า  ให้คําแนะนํา  และพิจารณาตัดสินใจการดําเนินงาน 
ในโครงการที่สําคัญ  เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ กําหนด  ทั้งนี้  
คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการควรประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนจากฝ่ายงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

      (2.2) หน่วยงานหรือทีมงานดูแลภาพรวมของ
โครงการ  (Project  Management  Office  :  PMO)  เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดรูปแบบ  กระบวนการ  
และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ  รวมทั้งรายงาน
ความคืบหน้าและภาพรวมของโครงการที่สําคัญของสถาบันการเงินต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน  
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการกํากับดูแลโครงการ  หรือผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องทราบ  
เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ    ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

      (2.3) ผู้จัดการโครงการ  (project  manager)  
เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการแต่ละโครงการตามข้ันตอนการบริหารจัดการโครงการ  และ
ส่งมอบงานในแต่ละข้ันตอนตามรูปแบบ  กระบวนการ  และเครื่องมือ  ตามที่หน่วยงานหรือทีมงานดูแล
ภาพรวมของโครงการกําหนด  เพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนงาน 
ที่กําหนด 

5.4 การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
 สถาบันการเงินต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดปัญหาหรือ

เหตุการณ์ที่มีนัยสําคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ  ระบบงาน  หรือ
ชื่อเสียงของสถาบันการเงิน  รวมถึงกรณีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญของสถาบันการเงินถูกโจมตีหรือ 
ถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  และเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อผู้บริหาร 
ในตําแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงินทราบ  โดยให้สถาบันการเงินรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ดังกล่าว
มายังฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สายนโยบายระบบการชําระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ทันทีเม่ือเกิดหรือรับรู้ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้น  และให้สถาบันการเงิน 
แจ้งสาเหตุและการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมภายหลัง 

5.5 การขออนุญาตการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี 
 ในกรณีที่สถาบันการเงินมีการนําเทคโนโลยีใด ๆ  มาใช้เป็นคร้ังแรก  หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

การใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ  ให้สถาบันการเงิน
ย่ืนแผนการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ต่อฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน  
สายนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญาตก่อนดําเนินการ  ซึ่งแผนดังกล่าว
อย่างน้อยต้องระบุถึงเหตุผลและความจําเป็น  รายละเอียดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ  แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาและลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ 
ทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  รวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจร้องขอเพิ่มเติม  โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  30  วันทําการนับแต่
วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 ทั้งนี้  หากสถาบันการเงินมีข้อสงสัยเก่ียวกับการพิจารณาการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือ 
การเปล่ียนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ   
ให้สถาบันการเงินหารือมายังฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน  สายนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนดําเนินการ 

 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ    ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

5.6 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
 ในกรณีที่สถาบันการเงินใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศฉบับนี้ได้  

ให้สถาบันการเงินย่ืนขออนุญาตผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมายังฝ่ายกํากับธุรกิจ 
สถาบันการเงิน  สายนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นรายกรณี  พร้อมแสดง
เหตุผลและความจําเป็น  รวมถึงแผนในการดําเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ได้ต่อไป  ทั้งนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  30  วันทําการนับแต่วันที่ 
ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน  

5.7 บทเฉพาะกาล 
 เม่ือประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  สถาบันการเงินใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนดในข้อ  5.3.1  ได้  ให้สถาบันการเงินดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวได้ภายในเวลา  1  ปีนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  โดยไม่ต้องย่ืนขอ
อนุญาตผ่อนผันในเร่ืองดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. วันเร่ิมต้นบังคับใช้ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2561  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วิรไท  สันติประภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 


