
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบในกำรเขำ้รว่มโครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรม 

เพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุ โดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลั (Digital Infrastructure 

Regulatory Sandbox)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยต์ำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ว่ำดว้ย

หลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรจัดกำรขอ้มลูของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์และกำรด ำเนนิกำรของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุโดยใชร้ะบบ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล หรอื ผูป้ระกอบกำรตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ย

กำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยห์รอืกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีน

หลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ (แลว้แต่กรณี)   

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้น เพือ่แสดงวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูม้คีณุสมบัตติำมทีก่ ำหนด 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. หำกผูย้ืน่ค ำขอมคีณุสมบัตคิรบถว้นตำมประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรจัดกำรขอ้มูลของผูจ้ัดจ ำหน่ำย

หลักทรัพย ์และกำรด ำเนนิกำรของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำ

นวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุโดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล หรอื ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำก

หลักทรัพยห์รอืกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

เกีย่วกับตลำดทนุ (แลว้แตก่รณี)     

 

4. ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถยืน่ค ำขอรับควำมเห็นชอบในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุ

โดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) ตำมแนวทำงและวธิกีำรทีก่ ำหนดไวบ้น

เว็บไซตข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 

หมำยเหต ุ 

 

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นส ำนักงำน ก.ล.ต. จะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไม่

นับระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 

ก ำหนด หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้ว่ำมคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. จะรับค ำขอไวพ้จิำรณำตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อเีมล dif@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ

ฉบับจรงิ ทีค่รบถว้นถูกตอ้งตำมทีก่ ำหนด กอ่นไดร้ับกำรอนุมัตใิห ้
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร  
เปิดใหบ้รกิำรจัดสง่ตลอด 24 ชัว่โมง 
(หมำยเหต:ุ พจิำรณำในวันและเวลำท ำกำร 08.30 – 

16.30 น.) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 

0-2033-9999 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน (หมำยเหต:ุ 
(1.เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำน 

ก.ล.ต. ก ำหนด) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น.  

mailto:dif@sec.or.th


 

2.เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 120 วัน  
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
(1) เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมถกูตอ้งครบถว้นในแบบค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  

(2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำรหลักฐำนพรอ้มทัง้พจิำรณำ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) หำรอืสอบถำมขอ้มูลขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอ
เกีย่วกับขอ้มลูขอ้เท็จจรงิในแบบค ำขอและเอกสำรหลักฐำน  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำ

ขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำร
ตัดสนิใจ  

(5) เจำ้หนำ้ทีส่รุปขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ  
(6) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบจัดท ำบันทกึเพือ่เสนอส ำนักงำน 

ก.ล.ต. พจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 
(หมำยเหต:ุ - ระยะเวลำประมำณ 56 วัน (กรณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอเป็น
ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยต์ำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์น
รำยละเอยีดเกีย่วกับกำรจัดกำรขอ้มูลของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์
และกำรด ำเนนิกำรของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีน
หลักทรัพย ์ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่
สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุโดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน
ดจิทัิล)  

106 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบน ำเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำให ้

ควำมเห็นชอบ 
(หมำยเหต:ุ -) 

3 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ  

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีไมม่สีญัชำตไิทย ) 

กรณีนติบิคุคล: ของผูย้ืน่ค ำขอ (กรรมกำรหรอืหุน้สว่นแลว้แต่กรณี)  
ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง    

กรณีบคุคลธรรมดำ: ผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง)   

- 



 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) แบบค ำขอรบัควำมเห็นชอบในกำรเขำ้รว่มกำรทดสอบระบบ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลั (Digital Infrastructure) บนโครงกำร 

Sandbox) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ประกอบดว้ย  

(1) แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบฯ  

(2) เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอรับควำมเห็นชอบฯ 
ใหล้งนำมในแบบค ำขอรับควำมเห็นชอบฯ 

และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติ ิ
บคุคลพรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

3) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนใ์นการพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ– 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 
(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

  



 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบในกำรเขำ้ร่วมกำรทดสอบระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล (Digital Infrastructure) บน

โครงกำร Sandbox 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอควำมเห็นชอบในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุโดยใช ้

ระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ กำรออกผลกำรวเิครำะห ์/ ใหค้วำมเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอรับ

ใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำร

เป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ  

2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรส ำหรับส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับ

ฝำกหลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

เกีย่วกับตลำดทนุ 

3) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำร

เป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์หรอืกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำร

ทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ 
4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยมำตรฐำนกำรประกอบธรุกจิ โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน ระบบงำน และกำร

ใหบ้รกิำรของผูป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธรุกจิสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

5) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยหลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำร

จัดกำรขอ้มลูของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์และกำรด ำเนนิกำรของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีนหลักทรัพย์ 

ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุโดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน

ดจิทัิล  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่

ดว้ยหลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรจัดกำรขอ้มูลของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์และกำรด ำเนนิกำรของศนูยร์ับฝำก

หลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีนหลักทรัพยท์ีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทุน

โดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล และ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำร

ขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์หรอืกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีน

หลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: :  

กำรขอควำมเห็นชอบในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุ โดยใชร้ะบบ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทัิล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)  

 
เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


