คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตใช้บริ กำรจำกผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเภท Critical IT Outsourcing ที่เป็ น Cloud Computing แบบ Public Cloud ของสถาบันการเงิ น
และบริ ษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 หลักการสาคัญในการอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้บริการ IT Outsourcing คือ
1.1.1 สถาบันการเงินต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผใู้ ช้บริการของสถาบันการเงิน
1.1.2 สถาบันการเงินต้องมีแนวทางบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการ ภายใต้กรอบหลักการ
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความปลอดภัยและความลับของระบบงานและ
ข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้บริการ (availability)
1.1.3 สถาบันการเงินต้องมีการกากับดูแลความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยต้องมีการประเมินตนเอง (self assessment)
ควบคุม และจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการสถาบันการเงิน
(board oversight)
1.2 งานประเภท Critical IT Outsourcing หมายถึง งานประเภททีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อสถาบันการเงิน
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งและผลกระทบต่อสถาบันการเงินในวงกว้าง (bank wide impact) หรือผลกระทบต่อ
ระบบสถาบันการเงินหรือธุรกิจอื่นในวงกว้าง (banking system wide impact) เช่น การใช้บริการระบบ
ประมวลผลกลาง (Core banking) ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network)
1.3 การใช้บริการ Cloud Computing หมายถึง การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีการนาเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ใน
การจัดเก็บข้อมูลหรือระบบงานให้แก่สถาบันการเงิน ซึง่ การใช้บริการดังกล่าวสามารถปรับเปลีย่ นได้ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
1.4 สถาบันการเงินและบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทีป่ ระสงค์จะใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในงานประเภท Critical IT Outsourcing ในลักษณะที่เป็ น
Cloud Computing ที่มีผใ้ ู ช้บริ การร่วมกันหลายราย (Public Cloud) ซึ่งรวมถึงการใช้บริ การในลักษณะจากัด
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กลุ่มสมาชิ กที่มีผใ้ ู ช้บริ การที่ไม่เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิ จเดียวกันร่วมด้วย หรือการใช้บริ การที่ผสมระหว่าง
Private Cloud และ Public Cloud ไม่ว่าสถาบันการเงินจะใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกทีเ่ ป็ นบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน หรือใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกทีไ่ ม่เป็นบริษทั ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สถำบันกำรเงิ นจะต้ อง
ได้รบั อนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยก่อนใช้ บริ กำร โดยสถาบันการเงินจะต้องส่งหนังสือขออนุญาตมายัง
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนเริม่ ใช้บริการหรือก่อนเปลีย่ นแปลงการใช้บริการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
สาหรับการใช้บริการ Critical IT Outsourcing ในลักษณะทีเ่ ป็ น Cloud Computing แบบ Private Cloud
หากเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกทีไ่ ม่เป็นบริษทั ในกลุ่มเดียวกัน ให้สถาบันการเงินแจ้งให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าก่อนใช้บริการ โดยขอให้ศกึ ษารายละเอียดจากคู่มอื สาหรับประชาชน
เรือ่ ง การแจ้งใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภททีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่
ต่อสถาบันการเงิน และบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation (Critical IT Outsourcing)
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 8/2560 กาหนดให้ในกรณีบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทีป่ ระสงค์จะใช้
บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยการใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนด
เป็ นอย่างอื่น หรืออนุญาตเป็ นรายกรณี
อนึ่ง หากสถาบันการเงินมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการพิจารณาลักษณะการใช้บริการ Cloud Computing ให้
สถาบันการเงินหารือมาที่ ฝา่ ยตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยี
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนดาเนินการ
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 47
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2559 เรือ่ ง การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600035.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสีย่ งของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf
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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
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 เพือ่ ให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา
3.5 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
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.
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หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
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

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
1) หนังสือขออนุญำตใช้บริ กำร IT Outsourcing โดยระบุเหตุผล
รายละเอียดการใช้บริการ และผลการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการใช้บริการ IT Outsourcing ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ :
2) ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์/บริการ ได้แก่ รายละเอียดประเภทและ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการ และรายละเอียดขัน้ ตอนการสมัคร
และวิธกี ารใช้บริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : สาหรับรายการเอกสารตัง้ แต่ลาดับที่ 2 - 8 ให้
สถาบันการเงินกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มทีแ่ นบท้ายคู่มอื ฉบับนี้
3) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) ได้แก่ การกาหนด
นโยบาย/แผนการประกอบธุรกิจทีช่ ดั เจน และเอกสารทีแ่ สดงว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันการเงิน หรือ
คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) , แนวทางการประเมิน
ความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์/บริการ ,ผลการประเมินความเสีย่ ง การ
ติดตาม และการประเมินผลของผลิตภัณฑ์/บริการ ทีน่ าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง , การกาหนด
แนวทางการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการบริการของผู้
ให้บริการ , การบริหารความเสีย่ ง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) Consumer Protection ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผูใ้ ช้บริการของ
สถาบันการเงิน ได้แก่ ประโยชน์และผลกระทบต่อลูกค้า ธนาคาร
และระบบสถาบันการเงิน , นโยบายสิทธิพน้ื ฐานของผูบ้ ริโภค

6

ลำดับ

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
สิทธิทจ่ี ะเลือกซือ้ หรือใช้บริการ สิทธิทจ่ี ะร้องเรียน และสิทธิทจ่ี ะ
ได้รบั พิจารณาค่าชดเชย การดาเนินการเกีย่ วกับการติดต่อ
สอบถาม หรือร้องเรียน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบ IT ทีใ่ ช้รองรับการให้บริการ ได้แก่
สถานทีต่ งั ้ ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสารอง , ประเภท
เครือข่ายสื่อสารหลักและสารอง , โปรแกรมระบบงานหลักทีใ่ ช้
รองรับการให้บริการ โดยครอบคลุมถึงบริษทั ผู้พ ฒ
ั นาระบบ
รวมถึงกระบวนการในการพัฒนา พร้อ มระบุแนวมาตรฐานที่ใช้
อ้างอิงในการปฏิบตั ิ , รายละเอียดเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการบริการ
โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (System
Specifications) หรืออุปกรณ์จาเป็ นอื่นๆ ของระบบงานทีใ่ ห้บริการ
ของ DC และ DR , แผนภาพ Network Diagram ทีแ่ สดงถึง
อุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่นๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกธนาคาร , แผนภาพ Data Flow Diagram ที่แสดงถึง
การไหลของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล (Real-time, Batch
Processing) พร้อมคาอธิบาย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ ได้แก่ นโยบาย
การรัก ษาความปลอดภัย และรายละเอีย ดเทคโนโลยีท่ีใ ช้
ในการบริการและเทคโนโลยีท่ใี ช้เพื่อการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยของระบบการให้บริการ , รายละเอียดกระบวนการ
ควบคุ มการเข้าถึง ทัง้ Physical, Logical และ Network สิทธิใน
การเข้าใช้งานและการพิสูจน์ตวั ตนผูใ้ ช้งาน ทัง้ ในส่วนของธนาคาร
และผูใ้ ห้บริการภายนอก (Service Provider) , การรักษาความลับ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

-

-
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ลำดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
ของข้อมูล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ , แนวทาง
และผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย (Penetration Test)
การตรวจสอบความมันคงปลอดภั
่
ยทางระบบสารสนเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ด้านความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ ได้แก่ การจัดทาแผน
BCP และแผนฉุกเฉินด้าน IT ของระบบงานทีใ่ ห้บริการในการ
รองรับเหตุการณ์กรณีฉุกเฉินต่าง ๆ พร้อมทัง้ ระบุผมู้ อี านาจ
ตัดสินใจในการอนุ มตั ใิ ช้แผน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แนวปฏิบตั ติ ามกฎหมายของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

-

-

-

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
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ลำดับ
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
(หมายเหตุ: -)
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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้บริการ Cloud Computing แบบ Public Cloud
แบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช ้ Cloud Computing แบบ Public Cloud.docx

หมำยเหตุ
-

